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STYRET INFORMERER

AKTIVT ÅR
2015 har vært et ganske aktivt år for Religionslærerforeningen:

Vi har hatt en ekskursjon i Oslo der vi besøkte den katolske kirke, den russisk 
ortodokse kirke og Oslo domkirke. Alle stedene fikk vi god informasjon.

Videre ble det sammen med FN-sambandet og Universitetet i Agder arrangert 
en ukes seminar på Universitet i Agders studiesenter Metochi på øya Lesbos i 
Hellas. Temaet var: Demokrati, religion og menneskerettigheter, med under tittel: 
Utfordringer og muligheter med minoriteter i klasserommet. Vi som deltok opp-
levde en spennende uke, en uke som var full av mange andre inntrykk enn de 
faglige og sosiale, på grunn av flyktningsituasjonen på øya.

Religionslærerforeningen tar sikte å arrangere et tilsvarende kurs på høsten 
i 2016 sammen med FN-sambandet og UiA. Målgruppa er religionslærere og 
samfunnsfaglærere, og hovedtemaet vårt vil være dialog. Da vil vi gjerne ha med 
mange fra Religionslærerforeningen, så følg med i tidsskriftet, på www.religion.no 
og facebook.

I oktober møttes så religionslærere til filosofiseminar. Vi fikk låne rom på Kristelig 
Gymnasium og hadde en givende dag her, med foredrag og erfaringsutveksling.

ÅRSMØTE
I april 2016 avholder vi årsmøte. I den forbindelse arrangerer vi et seminar med 
tema: Utfordringer i religionsklasserommet. Følg med på informasjonen om dette 
på www.religion.no, vår facebookside og i Religion og livssyn.

Deltakertallet på nesten alt vi arrangerer ligger mellom 20 og 30. Vi vil gjerne 
ha flere med, samtidig som vi ser at det er problematisk når vi er en lands dekkende 
forening og arrangementene våre er i Oslo. Likevel, det er deltakere som kommer 
tilreisende, og det er vi glade for.

http://www.religion.no
http://www.religion.no
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HØRINGSUTTALELSE
Religionslærerforeningen sendte en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 
i forbindelse med Ludvigsenutvalgets innstilling. Høringsuttalelsen til NOU 
2015: 8 kan dere lese i dette nummeret.

OM INNHOLDET I NUMMER 3
Dette nummeret har fått tittelen «Historikk» fordi vi valgt å vie en del plass til 
å gi en innføring i historien til Religionslærerforeningen i Norge. Bjørn Myhre 
og Arna Østnor er to bautaer i Religionslærerforeningen. De har gitt et historisk 
riss over opphavet og arbeidet, til foreningen. Artikkelen kan også leses som en 
verdifull dokumentasjon på fagets utvikling, fra rent kristendomsfag til Religion 
og etikk.

Roald E. Kristiansen tar for seg deler av den læstadianske tradisjonen og 
beskriver forskning på læstadianske skoler nordpå. Han stiller spørsmål om eta-
bleringen av friskoler på sikt vil føre til løsrivelse fra kirken, og problematiserer 
hvordan toleransebegrepet i Den generelle læreplanen kan komme i konflikt med 
læstadiansk selvforståelse.

Beate Børresen deltok på høstens filosofiseminar og ga oss en grundig innføring 
i hvordan og hvorfor den filosofiske samtalen bør inn i klasserommet. I artikkelen 
utdyper hun emnet for dem som ikke var til stede. Vi i redaksjonen har tillatt oss 
å komme med et didaktisk forslag til loggark for elevene, med emnet De ti bud, 
som er bearbeidet etter Børresens tidligere kurs.

Foreningen var medarrangør av høstens Metochi-seminar, på Lesvos. Renate 
Stubberud deltok og skulle egentlig skrive om programmet, men sett i lys at 
flyktning katastrofen ble svært synlig for deltakerne, ble denne emnet for hennes tekst.

I dette nummeret har vi to bokmeldinger. Tor Vegge anbefaler Halvor Moxnes 
siste bok, Historien om Det nye testamentet. Blant annet fordi den «er skrevet 
slik at den knytter spørsmål bibelvitere jobber med til allmenne spørsmål i andre 
fag, i kultur og politikk.» Knut Dæhli anmelder innsiktsfullt og grundig Peter 
Sloterdijks bok You must change your life: On Anthropotechnics. Han gir en fin 
og kritisk innføring i Sloterdjiks tenkning om blant annet religioners tekniske 
sider, og en introduksjon til mannen selv.
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NOU 2015:8 – FREMTIDENS SKOLE

HØRINGSUTTALELSE FRA STYRET I 
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN I NORGE

I den offentlige utredningen om fremtidens skole i Norge omtales både de 
kompetanser som kreves i fremtidens Norge og hvordan fag og fagområder kan 
fornyes i skolen.

RELIGIONSFAGENE ER UTELATT I UTREDNINGEN
I utredningen brukes betegnelsen samfunnsfag og etikkfag i mange sammenhen-
ger. Det er ikke definert hva utvalget mener med etikkfag. Tradisjonelt har etikk 
vært et sentralt tema i religionsfagene (KRLE, Kristendom, religion, livssyn og 
etikk i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole), men disse fagene 
nevnes ikke spesielt i utredningen. Det er derfor grunn til å stille spørsmål om 
betegnelsen etikkfag også omfatter disse fagene, eller om det er et nytt fag som 
omtales i fagområdet samfunnsfag og etikkfag. Det vil i så fall være underlig i en 
tid da religioner og livssyn stadig blir mer synlige og viktige i samfunnet.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hvem som skal undervise i disse fagene. 
Samfunnsfaglærere har lite etikk- og religionskunnskap i sin faglige utdanning. 
Det skal mye etterutdanning til for å være kvalifisert til å undervise i etikk og 
religion på en forsvarlig måte. Lærere i etikk vil heller ikke være kvalifiserte til 
å undervise i samfunnsfag.

Det ville være naturlig at religionsfagene i sin helhet utgjorde en selvstendig 
del av fagområdet samfunnsfag og etikkfag. Ikke minst fordi det i fagene KRLE 
og Religion og etikk finnes mange av de kunnskapene, ferdighetene, verdiene og 
mulighetene for identitetsutvikling som utvalget mener er viktige at elevene har 
når de kommer ut av skolen og ut i et samfunn preget av et kulturelt og religiøst 
mangfold. I religionsfagene får elevene kunnskaper om ulike religioners verdi-
grunnlag, de blir kjent med at mennesker med forskjellige religioner har denne 
religionens etiske tenkning som grunnlag, og de får anledning til å bli kjent med, 
diskutere og føre dialog med hverandre og dermed få forståelse for kulturell og 
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religiøs forskjellighet. Det er sentralt i religionsfagene at elevene skal utvikle 
kritisk sans og ikke minst skal de lære seg kildekritikk.

Det er også verdt å understreke at religionsfagene er et av de fagene i skolen 
der fag der elevene får anledning til å undre seg, og ikke minst bidrar fagene til 
elevenes utvikling: «Som holdningsdannende fag skal religion og etikk også gi 
rom for refleksjon over egen identitet og egne livsvalg. Opplæringen i faget skal 
bidra til å stimulere hver enkelt elev i arbeidet med livstolknings- og holdnings-
spørsmål.» (Formål med faget, Læreplan for religion og etikk VG3)

Arbeidsmåtene i fagene støtter opp under de fire kompetanseområdene i 
utvalgets forslag: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære, kompetanse i å 
kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og skape, ved at 
de lærer å samtale, drøfte, diskutere og føre dialog.

Like viktig som at alle elever trenes i etisk tenkning, er det at alle elever har 
kunnskaper om religioner og livssyn. Elevene skal ut i et samfunn der de vil møte 
og arbeide sammen med mennesker som har en annen kulturell, religiøs og livs-
synsmessig bakgrunn enn dem selv. Da blir kunnskapen og forståelsen for andre 
grunnleggende i deres rolle som fremtidige arbeidstakere og samfunns borgere. 
Læreplanen i Religion og etikk, VG3 ivaretar dette perspektivet: «Religiøse, 
etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både 
som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Gjensidig toleranse på tvers 
av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et 
flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.» (Formål med faget, Læreplan for religion 
og etikk VG3)

Dersom fagområdet bare skal ha byggesteiner som omfatter samfunnsfag og 
etikkfag, slik utvalget skisserer, vil vesentlige deler av grunnkunnskapen bli borte. 
Den grunnleggende kunnskapen i fagene er viktig for den dybdekunnskapen som 
utvalget ser på som særdeles viktig.

Styret i religionslærerforeningen mener at etikk er viktig for alle elever, og 
at etikk bør synliggjøres og undervises også i den yrkesfaglige delen av skolen, 
ikke bare i studiespesialiserende programfag. Styret i Religionslærerforeningen 
mener også at dersom religion, livssyn og etikk og filosofi blir en del av det store 
fagområdet Samfunnsfag og etikkfag og bør de likevel undervises som egne fag 
i alle deler av skolen.

Kristiansand, 8.10.2015

For styret i Religionslærerforeningen i Norge
Kari Repstad
Styreleder
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RELIGIONSLÆRERFORENINGEN 1989–2014

ARNA ØSTNOR OG BJØRN MYHRE

Historieskriving er ikke noe for amatører. Den innebærer syn for lange linjer, 
men også for vendepunkter og raske skifter. Dessuten bør den være preget av 
en viss objektivitet. Derfor bør historie skrives i god ettertid og ikke av de som 
var tungt inne i hendelsene. Redaksjonen har likevel bedt oss, Arna Østnor og 
Bjørn Myhre, som altså begge var tungt inne i den første tiden, skrive en oversikt 
over Religionslærerforeningens historie de første 25 år, og vi har latt oss friste… 
Resultatet er nok blitt – når vi ser på det vi har skrevet – mer krønike enn egentlig 
historie, altså mer en oppramsing av hendelser enn egentlig historisk refleksjon. 
Vel, så får det stå som den historietorso det er – til bruk for den som senere vil se 
på det som foregikk med et mer faghistorisk blikk, og kanskje som utgangspunkt 
for kommentarer og synspunkter.

Vi har systematisert stoffet vårt slik at vi først har sett på starten av foreningen, 
og deretter forsøkt å vise utviklingen på ulike felt: arbeidet med kommentarer 
til politiske utspill, kurs og konferanser, og tidsskriftet.

BAKGRUNN
Bak mange idealistiske initiativ finner vi gjerne også en god porsjon alminnelig 
næringsvett. Det kan nok sies om starten på Religionslærerforeningen. Folk 
fra flere miljøer, først og fremst fra religionsfagseksjonene i det datidige Norsk 
Undervisningsforbund, NUFO (i dag: Utdanningsforbundet), var på 1980-tallet 
opptatt av muligheten for å lage en religionslærerforening i Norge. Særlig var 
det personer med tilknytning til Undervisningsforbundets fagseksjon for faget 
Religion i videregående i Oslo/Akershus som tenkte i slike baner. Hovedmotivet 
var ganske enkelt at man ville arbeide for at fagene i grunnskole og videregående 
skulle beholde sin plass i skolen. Og man mente altså at en slik forening sammen 
med fagseksjonene i Undervisningsforbundet kunne bidra til å styrke slagkraften 
overfor departementet.
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Engstelsen for angrep mot fagene var ikke ubegrunnet. På slutten av 1980-
tallet ble det arbeidet med en revisjon av den nye videregående skole som ble 
innført midt på 70-tallet, og som hadde avløst det gamle gymnaset. Under dette 
revisjonsarbeidet (som skulle bli til Reform 94) «så man på» religionsfaget i vide-
regående. Det såkalte Veierødutvalget skulle levere forslag til ny timefordeling. Et 
av problemene var at B-språk bare hadde tre timer på andre trinn og dermed var 
havnet i et uføre. Faget Religion hadde da én time på andre trinn og to på tredje 
trinn. Den løsning man da så for seg var å ta den ene timen fra religionsfaget og 
gi den til B-språk. For som det ble hevdet: Etikk og sånt kan jo bedrives i f.eks. 
norskfaget … Ja, slik var faktisk argumentasjonen. Tanken på et fagforsvar var 
altså en av drivkreftene bak etableringen av foreningen.

En annen sak som mange religionslærere var opptatt av på denne tiden, var 
leseplikten. Uttellingen for religionsfaget var den svakeste av alle fag i videre-
gående, bortsett fra kroppsøving. For full stilling måtte en ha 22 timer i uken. 
Faget var med ord i en uheldig særstilling.

Det kom inspirasjon fra andre nordiske religionslærerforeninger – både i Danmark 
og Sverige var erfaringene entydige: Hva Religionslærerforeningene mente var av stor 
betydning for utviklingen av religionsfagene, for fagenes posisjon og fagenes innhold. 
Foreningene var tunge høringsinstanser hva gjaldt endringer i lover og forskrifter for 
fagene. Vi så forøvrig også at andre fag fikk sine foreninger – Norsklærerforeningen 
(senere Landslaget for norskundervisning) inspirerte, historielærerne forsøkte å 
lage forening, men fikk det vel ikke til. Så helt unike var vi knapt.

Når det gjaldt kristendomsfaget i grunnskolens barne- og mellomtrinn, var 
man litt usikker, situasjonen var annerledes. Faget ble fra skolen side «sagt opp» 
som kirkelig dåpsundervisning allerede i 1969, men fortsatt hadde det et konfe-
sjonelt preg, slik at barn av foreldre som ikke var medlemmer av Den norske 
kirke, kunne ta barna ut av denne undervisningen. Etter hvert ble det opprettet 
en «alternativ livssynsundervisning», som ble til faget Livssynskunnskap i og 
med Mønsterplanen av 1987. Her dreide det seg om det faglige innholdet, mer 
enn fagenes stilling.

At det var videregående skole og ungdomstrinnet som var i fokus, hadde med 
det å gjøre at mange mente at IKO (Institutt for kristen oppseding) som et kirkelig 
pedagogisk institutt skulle ha kristendomsfaget på barnetrinn og mellomtrinn 
som sitt interesseområde. Derfor var det bare religionsfaget i videregående og 
kristendomsfaget i ungdomsskolen som kom inn i lovene som arbeidsområder 
til foreningen i starten.

Etter hvert avtok engstelsen for at faget skulle falle ut av skolen, og interessen 
samlet seg om det innholdsmessige – og her var det mange problemstillinger å 
ta fatt i. Det medførte at Religionslærerforeningen ble aktiv i fagpolitisk arbeid 
ved å lage innspill til ulike høringer omkring utviklingen av disse fagene, mer 
om dette nedenfor.
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En direkte inspirasjon var EFTRE-konferansen (EFTRE – se nedenfor) i 
Linköping høsten 1986. Det var lederen i den svenske Religionslærerforeningen, 
Anders Törnwall, som var drivende kraft her. Han var opptatt av de mulighetene en 
religionslærerforening hadde, særlig overfor myndighetene (se Religion og Livssyn 
1/1989). Enda en tid skulle gå før noe skjedde, men streikevinteren 1988/89 førte 
til at de riktige personene møttes og fikk snakket sammen. Det ble så innkalt til et 
forberedende møte på Berg videregående skole høsten 1988. Her var blant andre 
Bjørn Myhre og Arna Østnor fra Berg videregående til stede, Harald Skottene 
fra Grefsen videregående, Bjørn Gjefsen fra Bjørnsletta ungdomsskole, Lovise 
Hodne og Runar Østern fra Fagerborg videregående, Sigurd Hjelde fra Teologisk 
fakultet, Jon Jones som var opptatt av layout for foreningens blad, Åsmund Risnes 
som skulle bli tegneren i foreningsbladet. Av de sakene som ble diskutert var om 
foreningen bare skulle holde seg til videregående skole. Som nevnt ble det her et 
kompromiss. Ungdomsskolens religionsfag – den gang både kristendomskunnskap 
og livssynskunnskap – ble med i det pedagogiske nedslagsfeltet. Ifølge Religion 
og Livssyn (ReoL 1/89) foregikk selve starten på et MF-kurs for videregående 
skoles lærere 4. jan 1989, og det ble nedsatt et interimsstyre, i hovedsak med de 
nevnte personene, som fikk i oppdrag å forberede den offisielle starten.

Foreningen ble så formelt etablert på et kurs på Religionshistorisk institutt, 
Universitetet i Trondheim, Dragvoll, 29. september 1989. Foreningens plattform 
med styre og lover var der, et medlemsblad hadde allerede rukket å komme ut 
med 2 nummer, og verving både blant lærere i videregående og i ungdomsskolen 
foregikk. Det første styret bestod av Bjørn Myhre, leder, videre styremedlemmene 
Arna Østnor, Harald Skottene og Bjørn Gjefsen. Lovise Hodne og Runar Østern 
og Sidsel Grande fra Ski videregående. Harald Skottene og Bjørn Myhre var 
redaktører av «Religion og Livssyn» som medlemsbladet het. Utgave nr. 3/89 av 
Religion og Livssyn hadde referat fra stiftelsesmøtet.

Formålsparagrafen for foreningen ble grundig diskutert både på de forberedende 
møtene og på stiftelsesmøtet. Uenighet om kristendomsfagets stilling kom fram 
her. Under uenigheten lå spørsmålet om man ønsket et alminnelig orienteringsfag 
eller et konfesjonelt orientert fag i grunnskolen. Resultatet ble et kompromiss: 
Foreningen skulle da etter sitt formål støtte religionsfaget i videregående skole 
og undervisningen i kristendomsfaget i ungdomsskolen.

Samtidig må det nevnes at foreningen hadde bakgrunn i de ulike (fylkesvise) 
fagseksjonene i det daværende Norsk Undervisningsforbund (NUFO), tidligere 
Norsk Lektorlag. Personene som fylte de første styrene i RLF hadde erfaring 
herfra. Det var likevel ikke noe konkurranseforhold mellom Landsseksjonen 
for religionsfaget i NUFO og den nye Religionslærerforeningen. Lederen av 
Landsseksjonen den gang, Bitten Linge, hilste foreningen velkommen, og ytret 
nokså tydelig at hun var skuffet over NUFOs innsats i lesepliktsaken (se intervju 
i ReoL 2/89).
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FAGPOLITISK ARBEID
Religionslærerforeningen har helt siden starten deltatt aktivt i fagpolitisk debatt 
om faget, både når det gjelder fagets innhold og dets status. Det har ført til en 
rekke høringsuttalelser og innspill til skolemyndighetene. Det har det dreid seg 
om følgende:

1) Fagenes innhold, fagplaner/læreplaner.
2) Debatten om fritak fra religionsfaget, både når det gjaldt grunnskolen, videre-
gående skole og lærerskolen/lærerhøyskolen.
3) Hvilke fag fra videregående skole skal gjelde som grunnlag for studiekompe-
tanse og som opptakskrav til ulike studier?
4) Bedring av leseplikten.

Som kilde har vi her brukt foreningens høringsuttalelser og toårsberetninger 
som er offentliggjort i Religion og Livssyn. Tidsskriftet har i tillegg hatt en rekke 
presentasjoner av læreplaner og debattartikler skrevet av ulike forfattere.

FAGPLANER/LÆREPLANER
I foreningens første år hadde læreplanene for grunnskolen nylig vært behandlet 
og fornyet. Mønsterplanen fra 1974 (M/74) ble revidert i 1987 (M87). Den 
videregående skole fikk nye læreplaner i 1976 etter en langvarig utprøving av 
planer i reformgymnasene og etter mye diskusjon. Nye utgaver av dette planverket 
fram til 1990 betød ingen endring for religionsfagets vedkommende. Men det 
er interessant å merke seg at det i denne perioden eksisterte en rekke to timers 
valgfag. I «Læreplan for den videregående skole, del 4, Valgfag, April 1976» 
finner vi også en læreplan for religion valgfag, der lærer og elever hadde ni ulike 
alternativer å velge blant.

I foreningens første år kom flere forslag til endringer av læreplanene i Religion 
for videregående skole. Allerede høsten 1990 dukket plutselig og uventet et forslag 
til ny fagplan fra Rådet for videregående opplæring (RVO) opp. Styret hadde 
en rekke kritiske kommentarer til prosedyren som var valgt, og til den korte 
høringsfristen. Styret sendte uttalelse om dette til RVO med kopi til NUFO samt 
en fyldig høringsuttalelse til Kirke-og Undervisningsdepartementet. Leder Bjørn 
Myhre gikk også ut i pressen. Styret var særlig kritisk til at det som ble presen-
tert som justeringer av planen av 1976, egentlig betød prinsipielle endringer. Ett 
tidligere delmål ble gjort til hovedmål for faget og dreide seg om kunnskap om 
og forståing for det religiøse livet i verden, noe som betød en innskrenking av 
tidligere hovedmål. Vektfordeling mellom de tre hovedemnene, Religionskunnskap 
og levende religioner, Kristendommen og konfesjonskunnskap og Livssyn og etikk 
var også foreslått endret. I tillegg hadde styret en rekke kritiske merknader til 
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foreslått kjernestoff og den metodiske tenkningen i planen. (ReoL 4/1990) Dette 
planforslaget ble aldri vedtatt og satt ut i livet.

Reformprosessen på 90-tallet startet med høringsutkast til en ny generell del 
av læreplan for skoleverket, dette kom i 1992. I foreningens høringsuttalelse ble 
det uttrykt glede over forslagets omtale av verdier og verdibevissthet. Her heter 
det blant annet: «Til slutt vil vi gjerne uttrykke at vi er ikke så lite imponert 
over planutkastets frimodighet. Det gjelder ikke bare vekten på menneskets 
ansvar, se punkt 1, men også at det snakkes så direkte om moral, om tradisjon, 
om allmenndannelse, om kulturarv, og om framtidstro og håp som nødvendige 
livselementer for unge mennesker.» «Styret i Religionslærerforeningen ser det slik 
at den generelle delen av læreplanen gir uttrykk for menneskelige dimensjoner og 
utfoldelsesmuligheter som skolen kan og skal ha betydning for.» (ReoL 4/1992) 
Generell del av læreplanen gjelder fortsatt.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet nedsatte i 1994 et utvalg som 
skulle vurdere innhold i og organisering av fagene kristendomskunnskap, livs-
synskunnskap og religionsundervisning i grunnskole, videregående opplæring og 
lærerutdanning. Utvalgets innstilling «NOU 1995:9 – Identitet og dialog», dannet 
forarbeid for nye fagplaner i kristendomskunnskap og religion i forbindelse med 
Reform 94. Foreningen fikk i oppdrag av Departementet å lage en kort historikk 
over religionsfaget i videregående skole til bruk for utvalget. Styrets leder, Arna 
Østnor, påtok seg denne oppgaven.

Styret leverte høsten 1995 høringsuttalelse til NOU 1995. Når det gjaldt 
videregående opplæring, understreket vi at religionsfaget fortsatt burde være 
et orienteringsfag som skulle formidle kunnskaper, være holdningsdannende, 
gi innsikt og opplevelser og utfordre elevene til eksistensiell samtale. Vi støttet 
forslaget om at alle studieretninger skulle ha et obligatorisk religionsfag og 
ba Departementet sørge for at fritaksparagrafen ble opphevet. Når det gjaldt 
grunnskolen, støttet vi utvalgets målsetting om et samlende kristendomsfag som 
er identitetsskapende og kulturåpent, samtidig som andre religioner og livssyn 
skulle ha større vekt enn tidligere. Vi mente videre at en burde sørge for ordnin-
ger for fritak i spesielle tilfeller som julegudstjenester og lignende, og at dette 
ikke burde overlates til lokalt plan. Når det gjaldt lærerutdanningen, støttet vi 
forslaget om at studentene i allmennlærerutdanningen ikke skulle kunne fritas 
fra undervisningen i Kristendomskunnskap med livssynsorientering. Vi ba også 
Departementet rydde opp i hva som gir undervisningskompetanse for Religion i 
videregående skole slik at religionslærere har en utdannelse der alle komponenter 
i faget er representert. (ReoL 3/1995)

Metodisk veiledning i etikk. Styret tok i november 1994 kontakt med 
Departementet og ba om å få være høringsinstans for Metodisk veiledning i 
etikk. I høringsuttalelsen sa vi oss positive til at det ble fokusert på etikk i skolen 
og laget en slik veiledning. Samtidig hadde vi en rekke kritiske kommentarer av 
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faglig karakter. Dette førte til at styrets leder ble bedt om å revidere veiledningen 
sammen med en kollega.

Styret i Religionslærerforeningen var aktive i arbeidet med fagplanen i Religion 
av 1997, lederen var med i fagplangruppa, og styret leverte en meget omfattende 
og grundig høringsuttalelse. Tidligere planer hadde vært rammeplaner, de nye 
planene i Reform 94 var læreplaner med konkret angivelse av hva elevene skulle 
kunne. Denne tenkningen skapte prinsipielle problemer når det gjaldt evaluering 
av måloppnåelse.

Med utgangspunkt i grunnlagsdokumentene het det i styrets uttalelse: «Det er 
et hovedanliggende for oss å fastholde fagets særpreg: Faget er et kunnskapsfag, 
men det er også i beste forstand et dannelsesfag, dvs. faget skal bidra til unge 
menneskers personlige modning og utvikling; vilje, holdninger, ferdigheter og 
kunnskaper må da virke sammen.» Som følge av dette fagsynet, lød de gene-
relle kommentarene: «1. Faget har for stort omfang og for omfattende krav til 
«beskrivelseskunnskap» – det blir ikke tid til refleksjon, dialog og samtale om 
elevene skal lære alt planen forlanger. 2. Holdningsmål og opplevelsesmål får 
språklig form av ferdighets- og kunnskapsmål. 3. Skolens verdigrunnlag må gjøres 
gjeldende i tråd med Lov og Generell læreplan.» Disse generelle kommentarene 
ble konkretisert i nye forslag til felles mål for faget og mål og hovedmomenter 
i planen. Foreningens uttalelse vektla også at holdningsmål og opplevelsesmål 
ikke kan evalueres med karakter, men er mål for opplæringen: «Det finnes ikke 
forsvarlige målemetoder for å registrere elevenes utvikling på dette felt, og det 
ville være krenkende for elevene og umulig for lærerne å bli utsatt for forsøk 
på den slags måling. Det ville være i konflikt med allment syn på menneskeverd 
å forsøke noe slikt.» Når det gjaldt skolens verdigrunnlag, mente styret at det 
var for snevert å velge bare menneskeverd og likeverd som verdibakgrunn for 
drøftingene av etiske spørsmål slik planen forslo (mål 6b) og uttalte: «At elevene 
utfordres til å anvende det de har lært om kristne og humanistiske normer og 
verdier i drøftingene av etiske spørsmål, betyr ikke noen form for meningstvang, 
men det betyr at disse normer og verdier skal formuleres og være med når elever/
klasser drøfter etiske spørsmål.» (ReoL 2/1996, s 4–10, 1/1998).

Styret hadde ved flere anledninger kontakt med KUF og pekte på at læreplanen 
for Religion og etikk var for omfattende (ReoL 1/2000). En pekte blant annet 
i brev til KUF på at faget hadde blitt utvidet med flere emneområder: «Det er 
blitt mer islam, jødedom er blitt obligatorisk, samtidig som det skal leses flere 
obligatoriske ikke-kristne livssyn og gis idehistorisk orientering. Kunst er også 
kommet inn». Nye arbeidsmåter er også tidkrevende (ReoL 2/1998).

Religionslærerforeningens styre leverte høringsuttalelse til ny læreplan for 
KRL-faget i Kunnskapsløftet. En var kritisk til at det var satt opp kompetanse-
mål for bolker av årstrinn, (etter 4. årstrinn, etter 7. årstrinn, etter 10. årstrinn), 
noe som kunne gjøre det vanskelig å sikre progresjon i elevenes læring og bety 
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problemer for elever som skifter skole. En pekte på at faget fortsatt var altfor 
ambisiøst både når det gjaldt stoffmengden og kunnskapsmålene, særlig gjaldt 
dette ungdomstrinnet, der timetallet var redusert. Prosentfordelingen mellom de 
enkelte emneområdene «harmonerer ikke med den stoffmengden planen angir, 
iallfall ikke på ungdomstrinnet». Når det gjaldt tilpasset opplæring, var det 
uklart om planen mente nivådifferensiering eller differensiering på bakgrunn 
av livssynsmessig tilhørighet. En frarådet sterkt «å utsette gjennomgåelsen av 
andre religioner til 5. klasse» og begrunnet det blant annet med at de fleste har 
kontakt med personer med ulike religioner før de når mellomtrinnet. En savnet 
også en klar presisering av holdningsmålene, som en mente kom for dårlig fram 
i høringsutkastet (ReoL 3/2005).

Når det gjelder forslag til ny læreplan i Religion og etikk, som kom i 2005, 
har Religion og livssyn nr. 3 i 2005, referat fra et møte mellom redaksjonen i 
tidsskriftet og styret: «Synspunkter til debatt: Om læreplanutkastet i religion og 
etikk». Her refereres «både sammenfallende syn og ulike oppfatninger innad 
i styret/redaksjonen» for å stimulere til debatt om den nye læreplanen. En var 
enig i at læreplanutkastet hadde en god formålsbeskrivelse som ivaretok viktige 
hensyn i faget som dannelsesfag. Det var ulike syn når det gjaldt inndelingen i 
seks hovedområder: verdensreligionene, fordypning i kristendommen, fordyp-
ning i en av de andre verdensreligionene, livssynshumanismen, filosofi og etikk, 
samt religion og livssyn i samfunnet. Noen ønsket å beholde kristendommens 
sentrale plass fra gjeldende plan og sikre at elevene også fikk dybdekunnskap i 
flere religioner. De mente at livssynshumanismen hadde fått uforholdsmessig stor 
plass, og at koplingen av filosofi og etikk kunne svekke etikken. Utvidelsen av 
målområdet «religion og livssyn i samfunnet» kunne true fagets egenart og føre 
til at det ble sugd opp av samfunnsfag eller kulturfag. De som var positive til for-
slagets struktur, mente at dette kunne føre til mindre fagtrengsel og bygge videre 
på stoff som allerede var behandlet i grunnskolen. De mente at kristendommens 
betydning var godt ivaretatt, og at det var viktig å gi livssynshumanismen en 
seriøs behandling. Koplingen «filosofi og etikk» svarte til strukturen i KRL-faget. 
«Religion og livssyn i samfunnet» mente de ivaretok viktige sider av faget som 
livstolkning og religiøs søken. En var enige om at utkastet hadde gode beskrivelser 
av hovedområder og grunnleggende ferdigheter, men «påfallende sprik mellom 
formål/beskrivelse av hovedområder og formuleringene av kompetansemål». 
Grunnen til dette var at de nye kompetansemålene var formulert ut fra hensy-
net til vurdering og målbarhet. En hadde også konkrete kommentarer til noen 
hovedområder og kompetansemål.

Regjeringen foreslo å endre Opplæringsloven når det gjaldt KRL-faget etter 
dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) av 29. juni 2007 
og sendte ut et høringsforslag angående dette. Foreningens styre støttet navne-
endringen til Religion, livssyn og etikk og forslaget om å fjerne «prosentkravet». 
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De mente at dette kunne bidra til å skape ro rundt faget. Når det gjaldt omtalen 
av undervisningen i faget, var en kritisk til bruken av «objektiv» og «pluralistisk» 
i målformuleringen og foreslo følgende: «Dei som underviser i religion, livssyn 
og etikk, skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn ut frå deira eigenart og 
på ein sakleg og kritisk måte. Presentasjonen skal gi ei forståing av mangfaldet 
innanfor dei enkelte tradisjonane og ei forståing av forholdet mellom dei ulike 
tradisjonane…» (ReoL 1/2008).

FRITAK FRA RELIGIONSFAGET
På 1960-tallet var det en rekke diskusjoner om formålsparagrafen og kristen-
domsfaget i grunnskolen og i gymnaset (videregående skole). Når det gjaldt 
gymnaset ble det diskutert om det skulle være et obligatorisk religionsfag, et 
kristendomsfag med mulighet for fritak eller et religionsfag med fritaksmulighet. 
Etter Stortingets behandling ble resultatet faget religion med fritak for medlemmer 
av andre trossamfunn. Dette var situasjonen da foreningen ble dannet (Se Jakob 
Aano: Religionsfaget i den videregående skolen (ReoL 2/1989).

«Fritaksparagrafen bør få fri» het det i Bjørn Myhres lederartikkel i det første 
nummeret av foreningens blad (ReoL 1/1989). Debatten om fritak fortsatte for 
fullt i foreningens første år. Høsten 1990 gikk Rådet for videregående skole inn 
for at fritaksparagrafen for religion i videregående skole måtte oppheves. Det 
måtte en lovendring til, og denne kom først med innføringen av Reform 94. Styret 
deltok aktivt i denne debatten med henvendelser til flere politikere. (ReoL 3/ 91 
Toårsberetning 1989–1991 og 4/1993 Toårsberetning 1991 – 1993)

I forbindelse med NOU 1995:9 argumenterte styret for at religionsfaget nett-
opp skulle være et åpent møtested for elever med ulik livssynsmessig bakgrunn. 
Også i perioden 1996–1997 hadde foreningen kontakt med leder for Kirke- og 
undervisningskomiteen fordi det ikke var fattet vedtak i Stortinget om å fjerne 
retten til fritak fra religionsundervisning for elever som var medlemmer av 
ikke-kristne trossamfunn. Dette skjedde først juli 1998 da Opplæringsloven 
ble vedtatt.

Diskusjonen om fritak vakte større debatt når det gjaldt grunnskolen enn når 
det gjaldt videregående skole. Foreningen støttet målsettingen i NOU1995:9 om 
et identitetsskapende og kulturåpent kristendomsfag uten fritak for å gi elevene 
felles referanserammer. Samtidig ble det lagt vekt på at dette var skolens og ikke 
kirkens fag, og at en måtte legge til rette for nasjonale ordninger for fritak i 
spesielle tilfeller som julegudstjenester og lignende

Når det gjaldt lærerutdanningen, gikk utvalget nedsatt i 1994 inn for at 
studenter i allmennlærerutdanningen ikke skulle kunne fritas fra undervisning i 
«Kristendomskunnskap med livssynsorientering», noe foreningen støttet. Styret 
mente at en ordning med fritak i lærerutdanningen ville være en inkonsekvens i 



RELIGIONSLÆRERFORENINGEN 1989–2014

13HISTORIKK

forhold til skolens formålsparagraf som alle lærere er forpliktet på og som skal 
gjennomsyre alle fag. Religionsfaget var fra høsten 2010 et valgfag og ikke lenger 
et obligatorisk fag. Diskusjonen om faget kom på nytt opp i forbindelse med 
arbeidet med ny plan for lærerutdanningen. Religionslærerforeningen sendte i 
januar 2009 en uttalelse om religionsfagets (RLE) plass i allmennlærerutdanningen 
til Utdanningskomiteen på Stortinget og til Kunnskapsdepartementet, der styret 
argumenterte inngående for at faget fortsatt måtte være obligatorisk i allmenn-
lærerutdanningen. En argumenterte med at det kreves gode kunnskaper for å 
undervise i RLE-faget og for å drive tilpasset opplæring. Hovedargumentet var 
likevel at alle lærere trenger denne kompetansen for å kunne drive opplæring i 
et flerkulturelt samfunn – uavhengig av hvilke fag læreren underviser i. Også når 
det gjelder skole-hjem-samarbeid er slik kompetanse viktig, likeså når det gjelder 
etikk og yrkesetikk (ReoL 4/2008). Selv om RLE ikke lenger ble obligatorisk, 
skulle det nye faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) ha noen RLE-emner, 
men en undersøkelse av praksis viste at dette ble praktisert svært ulikt. I 2013 
ble spørsmålet om fritak fra religionsfaget i lærerutdanningen på nytt tatt opp. I 
brev til statsråd Kristin Halvorsen ga styret uttrykk for at religionskunnskap må 
være obligatorisk for alle grunnskolestudenter. Svaret fra Kristin Halvorsen var 
negativt. (Fra 2017 er det obligatorisk med 15 RLE-faglige studiepoeng i faget 
Pedagogikk og elevkunnskap, PLE).

RELIGION SOM OPPTAKSGRUNNLAG VED 
HØYSKOLER OG UNIVERSITET

Religionslærerforeningen prøvde tidlig å få en oversikt over hvilke regler 
som gjaldt ved de ulike høyskoler og universitet. Det akademiske kollegium i 
Bergen hadde besluttet at Religion ikke skulle telle ved opptak til Universitetet 
i Bergen. Dette vakte sterke protester, og fra 1992 var faget med i opptaks-
grunnlaget til alle studier der. På denne tiden telte Religion heller ikke ved 
opptak til medisin ved Universitet i Oslo, noe som førte til at styret ba om 
at denne praksisen måtte bli endret. Diskusjonen om dette fortsatte under 
forarbeidene til Reform 94.

Stortingsmelding nr. 33, 1991–92, «Om visse sider ved videregående opplæring», 
innførte krav til generell studiekompetanse i sitt arbeid for å føye sammen den 
allmennfaglige og den yrkesrettede delen av videregående skole. Blant fagene som 
skulle gi generell studiekompetanse var ikke Religion med. Stortingsmeldingen 
gikk også inn for en restriktiv holdning når det gjaldt å stille tilleggskrav utover 
generell studiekompetanse ved opptak.

I skriv til statsråd Gudmund Hernes i Kirke-og undervisningsdepartementet 
argumenterte styret for at religionsfaget måtte være med i det nye studiekompe-
tansebegrepet og stilte avslutningsvis to spørsmål:



14 RELIGION OG LIVSSYN – 3/2015

«Hvilke fag fra allmennfaglig studieretning skal telle poengmessig ved opptak 
til universiteter og høgskoler? Skal bare de fag som er felles for alle studieretninger 
telle, eller samtlige allmennfag, Religion inkludert?» (ReoL2/1992).

I Departementets svar het det: «Det vanlige er at alle (Departementets ut-
heving) karakterer teller ved opptak til universiteter og høgskoler.» Men dette 
skulle gjelde søkere som hadde fullført studieretning for allmenne fag. «For 
søkere med annen bakgrunn er altså ikke religion tatt med som minstekravsfag. 
Men det er nå bestemt i Stortinget at etikk og religion skal integreres i alle fag 
der det er naturlig – innen alle utdanningsveger» (ReoL4/1992) Dette førte til at 
noen emner fra religionsfaget ble med i det nye samfunnsfaget etter Reform 94.

Styret sendte videre i 2011 en uttalelse til Kunnskapsdepartementet der de gikk 
inn for at alle elever burde ha Religion og etikk. «En grundig religiøs, filosofisk og 
etisk dannelse er i dag viktigere enn noensinne. Religionslærerforeningen mener 
derfor at elever som tar påbygging til generell studiekompetanse, bør få undervis-
ning i religion og etikk på lik linje med andre elever som tar studieforberedende 
utdanning. Slik vil flere unge borgere bli i stand til å møte de utfordringer og 
utnytte de muligheter et moderne Norge gir». (ReoL 2/2011)

Det er fremdeles slik at yrkesfagelever som tar påbygging til generell studie-
kompetanse ikke har faget Religion og etikk.

LESEPLIKTEN/ÅRSRAMMEN FOR 
RELIGION I VIDEREGÅENDE SKOLE

Leseplikten i Religion ble ved lesepliktfohandlingene for videregående skole i 
1977 fastsatt til 22 timer pr. uke, selv om undersøkelse i reformgymnas hadde 
dokumentert større arbeidsbyrde. Religion var det eneste felles teoretiske faget i 
allmennfaglig studieretning som fikk denne leseplikten, noe som ble opplevd som 
urettferdig og som en nedvurdering av faget. RLF tok gjentatte ganger opp lese-
pliktsaken med Norsk Undervisningsforbund (NUFO) og bidro med argumenter. 
I 1990 krevde NUFO at leseplikten ble satt til 19 timer pr. uke. Forhandlingene 
fant sted i 1991, men førte ikke til enighet, og saken gikk til nemdbehandling. 
Resultatet ble en leseplikt på 21 timer fra 1.1.1992.

Styret var ikke fornøyd med dette resultatet og sendte en uttalelse til Kirke-
utdannings- og forskningsdepartementet og til Skoleforum (NUFOs blad) hvor 
de kommenterte kjennelsen. Her ble det pekt på at urettferdigheten fra 1977 
hadde blitt forsterket etter at samfunnslære på 1. trinn med emnet religion/etikk 
hadde fått en leseplikt på 20 timer pr. uke, selv om det i departementets skriv het: 
«Leseplikten i det enkelte fag bygger på fagplanen for faget og på mengden av 
for- og etterarbeid som knytter seg til undervisningen i faget. Dette gir i praksis 
lavest leseplikt på de høyeste undervisningstrinn/klassetrinn». Styret ba om svar 
på følgende spørsmål:
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1. Hva er det som gjør det mer arbeidskrevende å undervise i emnet religion/
etikk i grunnkurs enn i faget religion på 3.trinn (VK2)

2. Kan departementet tenke seg å rette opp denne urettferdigheten i leseplikt? 
(ReoL 2/ 1992 og 4/1993)

Leseplikten ble ved reformen i 1994 endret til 19,2.
I mars 2008 sendte styret brev til Kommunenes Sentralforbund (KS) med kopi 

til lærerorganisasjonene, hvor det ble påvist at årsrammen (tidligere kalt leseplikt) 
for religionsfaget i videregående skole gjorde at religionslærerne kom dårligere ut 
enn lærere som underviste i geografi, samfunnsfag eller historie. Disse hadde en 
årsramme på 739, mens Religion og etikk hadde 759. Denne forskjellsbehand-
lingen eksisterte på den tid ikke på ungdomstrinnet i grunnskolen (ReoL1/2008). 
KS svarte at årsrammene var en del av en avtale mellom partene for tidsrommet 
2006 til utgangen av 2009.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Høsten 1980 ble det arrangert en religionspedagogisk konferanse i Helsinki med 
temaet «The Rise of Neo-Religiosity – a challenge to Religious Instruction». Her 
deltok representanter for Religionslærerforeningene i Sverige og Dannmark, 
fra Comenius Institut i Münster, fra England og en representant fra daværende 
Landsseksjon for Kristendomskunnskap/Religion i daværende Norsk Lektorlag 
sammen med en rekke religionslærere fra Finland. Denne konferansen dannet 
starten til European Forum for Teachers of Religious Education, en sammenslutning 
av ulike organisasjoner med religionsundervisning på programmet. Oppgaven 
var i første omgang å ta ansvar for religionspedagogiske konferanser hvert tredje 
år og bistå i saker etter oppfordring fra nasjonale foreninger. PÅ EFTRE kon-
feransen i Linkøping i 1986 ble de tre norske deltagerne utfordret til å danne 
en religionslærerforening i Norge, noe som hadde blitt etterlyst allerede i 1980.

Religionslærerforeningen sluttet seg offisielt til EFTRE i 1995. Etter hvert ble 
det vedtatt en fastere struktur med råd og utøvende komite, og i 2003 ble EFTRE 
en offisielt registrert organisasjon.

På EFTREs hjemmeside er målsettingen formulert slik:

«The European Forum for Teachers of Religious Education exists to form 
a European organisation to further the teaching of Religious Education. 
Member Organisations represent teachers in schools, colleges and univer-
sities and work together to provide a forum for the exchange of ideas and 
working methods.» (www.eftre.net)
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Det er laget en adresseliste over foreninger og institusjoner som har sluttet seg til 
denne paraplyorganisasjonen. Særlig i Storbritannia og Tyskland deltar mange 
institusjoner.

Oversikten over temaene for konferansene etter 1995 viser at disse har behand-
let et bredt spekter av tema:

Hamburg 1995 Religious Learning as a Contribution to changing School into 
a “Workshop of Humanity”

København 1998 På tærskelen til det tredie årtusind – religion, kultur og 
religionsundervisning i Europa

Edinburg 2001 Handling Truth Claims in the RE Classroom of Europe
Helsinki 2004 RE: Educating the Whole Person
Budapest 2007 The Contribution of RE to active Citizenship – developing an 

European Perspective
Brugge, Belgia 2010 Challenging Religious Education – Poverty and Social 

Inclusion as European Issues
Malmø 2013 Religions and Relationships: Dealing with Diversity
Flere religionslærere fra Norge har deltatt på disse konferansene, noe som har 

gitt impulser til inspirasjon og fornyelse for kolleger i ulike skoleslag. EFTREs 
nettverk med europeiske representanter for religionslærere har i de senere år vært 
bidragsytere til serien om religionsundervisning i Europa i Religion og Livssyn.

Marit Hallset Svare har vært Religionslærerforeningens representant i EFTREs 
«executive committee» fra 1995 til 2014. Hun var sekretær og deltok på styremøter 
og var også skandinavisk representant og sekretær i EFTREs arbeidsutvalg fra 
2001 fram til generalforsamlingen i august 2013 da den danske representanten 
tok over vervet.

RELIGION OG LIVSSYN – MEDLEMSTIDSSKRIFTET
Religion og Livssyn ble drevet med samme profil og layout de første 20 årene 
da Harald Skottene og Bjørn Myhre var redaktører. Hovedidéen var at bladet 
skulle være foreningens «fysiske sted», der styrets arbeid ble offentliggjort under 
fanen «Foreningsnytt». Alle vedtak som ble gjort på landsmøtene, som ble holdt 
hvert annet år, ble også skrevet inn her. Dermed fikk man en slags «loggbok» 
for foreningen. Et viktig prinsipp var å lage temanumre. Samlingene av bladene 
kunne være utgangspunkt for faglig oppdatering, altså en form for etterutdanning. 
Derfor var det viktig å spre temaene etter hoveddelene i læreplanen, slik at det 
var stoff å hente til kristendommen, andre verdensreligioner, livssyn og etikk. Det 
har også vært viktig å prøve å være aktuelle. Mange av numrene har derfor en 
dobbelt tittel: Religion og f.eks. rus, religion og endring, religion og media etc. 
Flere av numrene har likevel bare ett tema, som belyses fra ulike synsvinkler: 
Angrep på og forsvar av islam, marked og moral, medborgerskap. I den grad det 
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har vært mulig, har det vært bidrag til fagdidaktiske refleksjoner rundt temaet i 
det aktuelle nummeret.

Etter 10 år ble det utarbeidet en oversikt over alt artikkelstoffet så langt – 
ordnet både kronologisk og tematisk (Religion og Livssyn 1/99). En lignende 
oversikt fram til 2013 ligger nå på nettstedet (www.religion.no).

Det har vært viktig å ha bidragsytere fra ulike miljøer innenfor akademia. 
De har ofte sin egen profil, og bredde har dermed vært viktig for bladet. Folk 
fra de to teologiske fakultetene i Oslo, MF og TF, har gitt mange artikkelbidrag, 
det samme gjelder de religionsvitenskapelige miljøene i Bergen og Trondheim. 
Samtidig har folk i høyskolemiljøene gitt mange bidrag. Her er det fristende å 
nevne Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Volda. Det er også viktig å nevne teg-
neren, Åsmund E. Risnes. Med sin lette og småironiske strek satte han sitt preg 
på alle numrene i denne første perioden fram til 2009.

Bladet fikk nye redaktører og ny layout fra 2009. Ole Andreas Kvamme og 
Kallevig la om stilen, og det ble tre nummer i året. Samtidig ble numrene fyldigere, 
og kvaliteten lå på et svært høyt nivå. Dette må sees i sammenheng med den 
sterke virksomheten i foreningen med turer, kurskvelder og fagkonferanser. Mye 
av det som ble lagt fram her ble godt dekket i tidsskriftet. Det bør også nevnes 
at de nye redaktørene fikk en god metodikkspalte til å fungere med etter hvert 
flere gode opplegg for nye og gamle lærere. I skrivende stund er det foreningens 
leder Kari Repstad og nestleder Rita Knutsen Ims, som er redaktører av bladet.

RLF OG INTERNETT
Ganske tidlig så Harald Skottene hvordan it-revolusjonen var på vei. Det ble 
sørget for en web-adresse, www.religion.no som nok mange har misunt oss. Det 
var Clemens Saers, som den gang var lektor på Persbråten videregående skole 
som stod for dette i praksis, og det var han som laget foreningens hjemmeside, 
som bestod i 10 år, slik han hadde bygget den opp med en rekke lenker til rele-
vante nettsider. Ny hjemmeside kom i 2009, bygget opp av elever fra Nannestad 
videregående skole.

KURS, KONFERANSE OG STUDIEREISER
Etterutdanning i foreningens regi har bestått av kurs og studiereiser – et betydelig 
innslag i virksomheten. En kan snakke om en økende vitalitet i foreningen når det 
gjelder arbeidet med fagdager og fagkvelder, konferanser og debattmøter, dessuten 
studiereiser. Landsmøter gjerne på lørdager i kombinasjon med foredrag som 
har gitt faglig oppdatering. Det har også vist seg fruktbart å gå i samarbeid med 
andre «aktører i markedet». Samarbeidet med Nettverket for religion og livssyn 
(et nettverk mellom de institusjonene som utdanner lærere i religionsfagene) har 

http://www.religion.no/
http://www.religion.no/
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fungert bra, men også med Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling (ILS), 
HL- senteret og andre. Nedenfor følger en god del eksempler som viser bredden 
i virksomheten. De fleste navnene som er nevnt i de neste avsnittene er knyttet 
til konkrete oppgaver som er utført. Det bør også nevnes at mange i styrene opp 
igjennom årene bidro på mange vis. Særlig bør Gunnar Holth, leder i åtte år, fra 
2004–2012 fremheves. Han var en drivende kraft i foreningen i sin ledertid på 
alle områdene som er nevnt i det følgende.

KURS OG FAGDAGER
Det første – og eneste – landsmøtekurs på hotell som foreningen har avholdt uten 
tilknytning til noen utdanningsinstitusjon, var kurset på Haraldsheim ved Sinsen i 
Oslo, november 1991. Temaet var «Elev – tekst – opplevelse». Her var dramalæ-
rer Tove Ilsaas, Svend Bjerg fra Danmark (Bibelske fingeravtrykk i litteraturen), 
Sven Åke Selander fra Sverige (Upplevelse, symboler og religionsundervisning), 
og Arnt Stabell-Kulø (Myter i klasserommet). Det var 23 deltagere.

De følgende landsmøtene på 90-tallet ble holdt i forbindelse med kurs arrangert 
av andre instanser. Landsmøtet for 94–95 ble holdt i januar 1996 på Blindern i 
forbindelse med faglig-pedagogisk dag. Erling Pettersen, komiteleder for NOU 95/9 
(Identitet og Dialog), hadde orientering om arbeidet med et nytt kristendomsfag 
i grunnskolen og om religionsfaget i videregående skole. Landsmøtet for 96–97 
ble avholdt i Oslo, også i forbindelse med faglig-pedagogisk dag. Daværende 
førsteamanuensis Heid Leganger-Krogstad fra Institutt for Lærerutdanning og 
Skoleutvikling (ILS) foreleste over «Den profesjonelle religionslærer». Landsmøtet 
for 98–99 fant sted på et kurs på Menighetsfakultetet januar 2000.

Så høsten 2001 ser vi en kursendring, bokstavelig talt: I stedet for bare å legge 
landsmøtet til et allerede eksisterende kurs, arrangerte foreningen sammen med 
ILS og Det teologiske fakultet i Oslo et kurs med tema dialogisk religionsun-
dervisning. Kurset gikk over to dager og landsmøtet for 2000–2001 ble avholdt 
samtidig. Peter Schreiner fra Comenius-instituttet i Münster hadde forelesning 
om «Utfordringen fra den plurale virkelighet i dagens Europa», dessuten hadde 
Harald Skottene foredrag om «den postmoderne ungdom – våre nye elever»? 
Det var Heid Leganger-Krogstad, den gang førsteamanuensis i religionsdidaktikk 
på ILS som hadde idéen og var drivende kraft.

Landsmøtekurs ble arrangert av foreningen 1.–3. juni 2004, som en studietur 
til det flerreligiøse Oslo. I denne forbindelse ble også landsmøtet 2003–2004 
avholdt. Sammen med studieturen og landsmøtet ble nå den første fagkonferan-
sen avholdt, se nedenfor.

Fagdag om Religionsdialog i skolen ble avholdt 13. mai 2006 i forbindelse 
med landsmøte 2006 og festmiddag. Så har man forsøkt seg med fagkvelder – i 
april 2007 stod jødisk religion og kultur på dagsorden, orientering av Katrine 
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Cohen. Videre fagkvelder: april 2008 i forbindelse med landsmøtet for 2006–2007. 
Temaet var Miljø, klimatrussel og etikk – innledningen ble holdt av professor 
Arne Johan Vetlesen.

HL-senteret på Bygdøy (Villa Grande) inviterte foreningen til samarbeid om 
fagkveld som ble avholdt i januar 2010. Temaet var hvordan undervise ut fra 
kompetansemålet om at elevene skal reflektere over det pluralistiske samfunnet 
som etisk og filosofisk utfordring.

Landsmøtet for 2008 og 2009 ble holdt i mai 2010 på Oslo Katedralskole, 
også her var det lagt inn et fagdidaktisk foredrag: Guds tilbakekomst? Religiøse 
tema i nyare norsk litteratur ved Marta Norheim, kjent fra NRK P2 og for boka 
Røff guide til samtidslitteraturen. Samarbeidet med Nettverket fortsatte og i mars 
2011 fant det sted en fagdag med religionskritikk som tema. Dagen var svært 
godt besøkt og innleggene er gjengitt i ReoL 3/2011.

Landsmøtet 2012 startet med et åpent debattmøte: Hvordan snakker vi om 
humanismen i skolen? Innledningene står alle tre i ReoL/2012 («Mennesket»). 
Nær dette temaet står seminaret om religion og livssyn på film holdt i Filmens 
hus i november 2012, stoff herfra utgjør en seksjon i ReoL 1/13. Et tilsvarende 
filmseminar ble holdt året etter, også i november 2013. I april 2013 arrangerte 
Foreningen enda en Oslo-ekskursjon til det flerkulturelle Oslo. Fire religiøse 
institusjoner ble besøkt: jøder i synagogen, muslimer på Grønland, hinduer på 
Rødtvedt og St. Hallvard kirke på Enerhaugen.

FAGKONFERANSER
Studieturen til Oslo i april 2004 (se nedenfor) ble avsluttet med en fagkonferanse 
om Religions- og etikkfaget og KRL-faget i samarbeid med Læringssenteret (senere 
Utdanningsdirektoratet) og Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling ved 
Universitetet i Oslo. Konferansen fant sted like før en ny revisjon av læreplaner 
for grunnskolen og videregående skole startet og ble dermed et viktig innspill til 
dette arbeidet. Statssekretær Helge Ole Bergesen og seniorrådgiver Johs. Wike, 
Læringssenteret, var blant innlederne sammen med flere aktive medlemmer av 
foreningen, blant andre nåværende leder for foreningen, Kari Repstad, som 
også ble medlem av læreplanutvalget. Temaene var KRL-faget og Religion-og 
etikkfaget, IKT i disse fagene, behovet for Religion og etikk i yrkesfaglige stu-
dieretninger og fagenes rolle i et flerkulturelt samfunn. Etter hver sesjon var det 
gruppesamtaler som ble referert og samlet i et notat, som ble presentert for Johs 
Wike på et oppsummerende møte, der Bjørn Myhre og Ole Andreas Kvamme 
fra foreningen deltok. Dette notatet hadde fire hovedpunkter: 1) Læreplanene i 
dag. 2) Noen diskusjonsfelt i forhold til en revisjon. 3) Styrke sammenhengen i 
det 13-årige løp. 4) Utfordringer i dagens samfunn (ReoL 4/2004). Konferansen 
ble holdt på Blindern i Helga Engs hus og var godt besøkt med ca. 60 deltagere. 
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En oppsummering av konferansen finnes i ReoL 4/2004, skrevet av Ole Andreas 
Kvamme.

I samarbeid med Nettverk for Religion og livssyn arrangerte foreningen i april 
2009 en todagers fagkonferanse i Oslo med temaet Kart og terreng i religions- 
og etikkundervisningen. Konferansen ble holdt på Blindern, med innledere både 
fra akademia og foreningsmedlemmer fra den praktiske undervisningshverdag. 
Tematikken gjaldt forståelsesformer, modeller og kategorier i undervisningen i 
religion i videregående skole. Hva er det sentrale i en religion? (kfr. Læreplanen!) 
– spørsmålet ble stilt av Per Anders Aas fra Høgskolen i Oslo. Bengt Ove Andreassen 
fra Universitetet i Tromsø var opptatt av konfliktperspektivet i religionsunder-
visningen. Her bør det nevnes at foreningens daværende leder, Gunnar Holth, 
hadde en lengre respons med utgangspunkt i religionslærerens hverdag. Det var 
70 deltagere fra hele landet, og et grundig referat samt artikler skrevet av innle-
dere står i ReoL 1/2009.

Samarbeidet med Nettverket fortsatte med ny fagkonferanse i april 2010, 
også på Universitetet på Blindern. Her var temaet: Rituelle og estetiske uttrykk 
i religioner og livssyn. Sentralt her stod Professor Trond Berg Eriksen som stilte 
spørsmålet om hvordan antikkens kunst og arkitektur kunne brukes i religions-
fagene, høgskolelektor Geir Winje bidro om lesning av buddhistiske bilder. 
Konferansen varte en dag, og det var folk fra Universitet og høgskole som hadde 
foredragene. De er gjengitt i ReoL 3/2010.

Våren 2014 feiret Foreningen sitt 25-årsjubileum med landsmøte for 2012 
og 2013. Her hadde foreningen sin jubileumskonferanse med ulike temaer blant 
annet en debatt om religionsfagets formål – hva vil vi med faget? Her bidro også 
leder for foreningen, Kari Repstad, med faghistorisk riss. Magne Vestøl innledet 
til samtale om faget med innspill av Trine Anker og Rigmor Stakkeland. En 
avdeling med temaet religion, etikk og menneskerettigheter fulgte. Innleggene 
finnes i ReoL 2/14 – et hefte med temaet etikk.

Konkluderende kan man si at fagkonferansene representerer noe av et høyde-
punkt i foreningens virksomhet og kan sies å være et uttrykk for at foreningen er 
anerkjent i sentrale miljøer og sammenhenger der skole og religion blir diskutert.

STUDIETURENE
Den første studiereisen foregikk påsken 1994 og gikk til Tyrkia. Dagfinn Rian fra 
Universitetet i Trondheim var faglig leder. Turen var fulltegnet med 30 deltagere. 
Allerede to år etter ble det utlyst ny studietur, denne gang til Israel. Imidlertid ble 
denne turen utsatt på grunn av Hamas´ bombeaksjon. Turen gikk da i mai 97, 
faglig leder var Hans Kvalbein fra MF. Våren 1999 ble det arrangert jubileumstur 
– foreningen var 10 år! Denne gang var Spania målet – og temaet ble formulert 
slik: Tempel og katedral – gudstroens speilbilde i kunst og arkitektur. Professor 
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Tarald Rasmussen var faglig leder. I mai 2001 arrangerte foreningen nok et 
reisekurs – denne gangen til Roma, faglig leder var Anne Katrine Frihagen fra 
Grefsen videregående skole.

I juni 2004 gikk studieturen til Oslo (!), der det flerreligiøse Oslo var temaet. 
Buddhistene på Lørenskog ble besøkt, St. Olavs kirke, dagen etter gikk turen 
til World Islamic Mission i Åkebergveien, så til hinduene på Slemmestad, videre 
til Tøyenkirken og Kirkens bymisjon, så til de ortodokse i Tvetenveien, til slutt 
til den jødiske synagogen i Bergstien. Innledning for hele arrangementet første 
dagen ble holdt av Inger Marie Lied. Referat finnes i ReoL 3/2004.

Syria og Libanon var reisemålene for studieturen høsten 2005, Dr.theol Rannfrid 
Thelle var faglig leder. Nok en tur til de samme områdene, Egypt og Libanon ble 
planlagt høsten 2008, men utsatt til våren 2009, og senere til høsten samme år, 
men gikk da til Etiopia. Også denne gang var Rannfrid Thelle faglig leder for en 
tur, turen var svært vellykket og gav viktig innsikt i forholdene i landet.

Samme år, i mai 2009, ble det arrangert tur til det flerreligiøse London. 
Reiseledere var Berit Agøy og Ole Andreas Kvamme, enda en vellykket tur for 
foreningen. Og i mai 2012 ble det arrangert tur til Lesvos i Hellas, i samarbeid 
med Universitetet i Agder. Hovedtemaet var den ortodokse kirke, men også filosofi, 
religionskritikk og arbeid med konkrete opplegg – målrettet mot skolen. Høsten 
2013 tur til Tyrkia igjen – nok en gang under faglig ledelse av Rannfrid Thelle. 
Demokrati, religion og menneskerettigheter var hovedtemaet på en ukes seminar 
på studiesenteret Metochi på Lesvos i 2014 – et samarbeid mellom Foreningen, 
FN-sambandet og Universitetet i Agder. Også i 2015 møttes religionslærere og 
samfunnsfaglærere til seminar på Lesvos. Regien hadde Religionslærerforeningen, 
FN-sambandet og Universitetet i Agder og hovedtemaet var igjen Demokrati, 
religion og menneskerettigheter.

Det finnes referater fra studieturene i Religion og livssyn.

TIL SLUTT
Foreningen har gjennom 25 år vist seg livskraftig med etter hvert en ganske 
omfattende virksomhet på flere fronter. Innsatsen har vært og er imponerende 
særlig med tanke på at nesten alt som gjøres, gjøres som frivillig innsats. Det er 
også uttrykk for tro på at fagene er viktige for elever og dermed for samfunnet 
som helhet. Vårt håp er at fag og forening fortsetter sin vei videre med tilsvarende 
styrke og tyngde.
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OVERSIKT OVER LEDERE I 
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN

1989 – 1994 Bjørn Myhre

1994 – 1998 Arna Østnor

1998 – 2000 Tove Magnus, John Egeland var leder i deler av perioden

2002 – 2004 Magne Vestøl, Marit Hallset Svare var leder i deler av perioden

2004 – 2012 Gunnar Holth

20012 – Kari Repstad

Arna Østnor, pensjonert lektor. 
arna.ostnor@vikenfiber.no

Bjørn Myhre, lektor 
bjornm2802@osloskolen.no
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LÆSTADIANISMEN

VEKKELSESBEVEGELSEN MELLOM 
TRADISJONALISME OG MODERNINITET

ROALD E. KRISTIANSEN

Læstadianismen er en kristen vekkelsesbevegelse som oppsto midt på 1840-tallet i 
Nord-Sverige gjennom forkynnelsen til presten Lars Levi Læstadius (1800–1861). 
Bevegelsen bygger på tradisjonell luthersk teologi og følger et klart pietistisk 
(herrnhutisk) mønster ved at det legges sterk vekt på en rett personlig omvendelse 
og en levende tro.

Læstadianismen står i dag tallmessig sterkest i Finland, men det er vanskelig 
å tallfeste antall tilhengere, i hvert fall i de nordiske land der det ikke føres med-
lemslister ettersom læstadianerne er medlemmer av sine respektive statskirker. I 
Norge er læstadianismens kjerneområder i Nord-Norge, men der er forsamlinger 
flere andre steder. Der er dessuten mange læstadianske forsamlinger i USA og 
Canada, samt i andre land i Europa, Latin-Amerika, Afrika og India.

Bevegelsens viktigste særtrekk er den vekt som legges på absolusjonen, dvs. 
den rette personlige omvendelsen med påfølgende tilsigelse av syndenes forlat-
else. Man «blir ikke en kristen bak en stein», heter det i læstadiansk tradisjon. 
Det innebærer at syndsforlatelsen ikke skjer ved at en ber i sitt indre til Gud 
om tilgivelse for sin synd, men ved at en henvender seg til en medkristen som 
gir syndsforlatelse til den angrende synder. Syndsforlatelsen kan tilsies av hvem 
som helst blant de troende, en predikant, en slektning eller en venn. Forlatelsen 
uttrykkes ofte med ord som: «Tro dine synders forlatelse i Jesu navn og dyrebare 
blod». Det viktige er at ordet om syndsforlatelsen går «fra tro til tro», dvs. fra 
en troende person og til en som ønsker å tro seg frelst.
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FRA ENHET TIL MANGFOLD
Læstadianismens kjerneområde i dens tidlige fase var Tornedalen der det raskt ble 
etablert forsamlinger av troende både på svensk og finsk side. Et viktig redskap 
i den tidlige utbredelsen var misjonsskolene som Lars Levi Læstadius opprettet 
i Lappmarken for samiske barn. Etter skoletid møttes voksne i skolehuset der 
skolelæreren forkynte nødvendigheten av bot og omvendelse.

Til Norge kom vekkelsen dels gjennom utsendte predikanter og dels gjennom 
troende samer som hadde reinflokker på sommerbeite på norsk side. Bevegelsen 
var en samlet organisatorisk enhet i Læstadius’ levetid. Hans etterfølger, Juhani 
(Johan) Rattamaa (1811–1899) maktet også å bevare dens enhet til tross for 
økende interne spenninger. Etter at Rattamaa døde, ble vekkelsen splittet i en 
østlig og en vestlig grein. Den vestlige fraksjonen ble kjent som Førstefødte 
som i Norge har sitt tyngdepunkt i Ofoten og Lofoten. I Nord-Amerika er de 
Førstefødte organisert som et selvstendig kirkesamfunn (Old Apostolic Lutheran 
Church of America).

Den østlige fraksjonen ble på begynnelsen av 1900-tallet delt i to. Den ene 
gruppen la vekt på å troskapen overfor de tradisjonelle religiøse og etiske idealene 
og ble kjent som Gammellæstadianere (finsk: Vanhoillislestadiolaisuus). Tallmessig 
er dette den største gruppen læstadianere og de samler mange tusen tilhengere 
til sine årlige storsamlinger. Gammellæstadianere er organisert på nasjonalt 
nivå i Fredsforsamlingenes Sentralforbund (i Finland forkortet til SRK: Suomen 
Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys). I Nord-Amerika er gammellæstadianerne 
organisert som et selvstendig kirkesamfunn (Laestadian Lutheran Church). Den 
andre østlæstadianske gruppen ble kalt Nyvakte (Lestadiolainen uusherätys) 
fordi de ønsket en fornyelse av vekkelsesarbeidet. Denne gruppen vektla også 
misjonsvirksomhet og innledet et samarbeid med den finske lutherske kirkens 
misjon. De Nyvakte står i dag sterkest i Finland og i Nord-Amerika, men har 
også hatt tilhengere i Øst-Finnmark. En tredje gruppe blant øst-læstadianerne 
oppsto på 1930-tallet da de Småførstefødte (pikkuesikoiset) ble utskilt fra gam-
mellæstadianerne. De ble organiserte seg under navnet Fredens Ord (Rauhan 
Sana). I Norge er Alta-læstadianerne knyttet til denne gruppen.

Den såkalte Lyngen-retningen kan historisk henføre til østlæstadiansk tradisjon 
og utgjør en særnorsk fraksjon som etablerte seg på begynnelsen av 1900-tallet. 
Dens fremste leder var i mange år Erik Johnsen (1844–1941). Siden begynnelsen 
av 1990-tallet er denne retningen blitt delt i to fraksjoner.

Den læstadianske bevegelsen er ingen enhetlig bevegelse, men delt opp i en 
rekke fraksjoner som ikke uten videre godkjenner hverandres læresyn. I tidligere 
tider fordømte man hverandre som kjettere i klare ordelag, mens man i dag stort 
sett nøyer seg med å ignorere hverandre. De ulike fraksjonene er likevel bundet 
sammen gjennom arven fra den vekkelsen som ble begynt av presten Lars Levi 
Læstadius, og som har som viktigste kjennetegn at den enkelte angrende synder 
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mottar syndsforlatelsen av en person i forsamlingen som selv er troende. De har 
også det til felles at de fastholder en utpreget pietistisk konservativ teologi og 
legger vekt på en tradisjonell etikk, men det varierer i hvor stor grad Læstadius 
selv vektlegges innad i gruppene. I Lyngen-retningen står Martin Luther i dag 
vel så sentralt som Læstadius. Felles har de også en eksklusiv selvforståelse der 
de mener at bare ens egen gruppe forvalter den eneste sanne kristendom, og at 
de øvrige grupperingene i større eller mindre grad har avveket fra den eneste 
rette veien til frelse.

LÆSTADIANISMEN OG DET SAMISKE
Enkelte forskere har betegnet læstadianismen som «kristendom på samisk». 
Ikke alle læstadianere er enige i en slik betegnelse og mener den fokuserer for 
mye på etniske aspekter. Likevel har betegnelsen noe for seg ut fra en historisk 
synsvinkel. Læstadius hadde selv samisk bakgrunn og ga forkynnelsen farge av 
det. I både Nord-Sverige og i Nord-Norge vokste dessuten læstadianismen i stor 
grad frem innen det samiske miljø. De tidlige lederne, predikantene, var ofte 
samiske og brukte gjerne samisk som forkynnerspråk. I både Troms og Finnmark 
har samer stått sentralt i det læstadianske vekkelsesarbeidet helt frem til vår tid. 
I andre områder, f.eks. i Ofoten, var læstadianismen en rent samisk bevegelse 
den første tiden inntil nordmenn kom med i vekkelsen (ca.1870). Minnet om at 
læstadianismen hadde sitt opphav blant samer og at de var vekkelsens tidligste 
budbærere, har alltid stått sterkt i læstadiansk miljø uansett fraksjonstilhørighet.

Læstadiansk forkynnelse bærer preg av en sterk etisk preget veiledning til 
de troende, noe som utvilsomt henger sammen med vekkelsens historiske frem-
vekst i samisk miljø. Svensk lappmark var ved midten av 1800-tallet preget av 
store sosiale problemer og læstadianismens predikanter inkluderte ofte en klar 
moralsk veiledning der man advarte mot misligheter i samfunnet, f.eks. alkohol-
misbruk. Selv mente Læstadius at en religiøs omvendelse ga det beste vernet mot 
alkoholmisbruk, og predikantene delte dette syn. Mange steder ble hele bygder 
tørrlagt nærmest over natten når vekkelsen feide over stedet. Vekkelsens eget 
folk sto frem som lokale ledere i sosialt, moralsk og åndelig henseende. Heller 
ikke på det åndelige felt trengte man en prest for å formidle syndenes forlatelse 
til angrende syndere. Hvem som helst blant de troende kunne gjøre det. Presten 
trengte man stort bare for de kirkelige ritene (dåp, bryllup, begravelse). De 
læstadianske forsamlingene ble dermed i høy grad selvhjulpne åndelig, sosialt og 
kulturelt. Forkynnelsen fant sted på eget språk, uavhengig av nasjonalspråket. I 
forsamlingen var dessuten samiske skikker og omgangsformer fullt ut godtatte. 
Det var dermed ikke til å unngå at læstadianismen fikk dypt rotfeste innenfor 
samisk miljø og mange steder kunne derfor vekkelsens arbeid fungere som et 
kulturelt vern mot presset fra storsamfunnet.
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LÆSTADIANSK LÆREFORSTÅELSE
Bevisstheten om læstadianismens nære tilknytning til det samiske, har gjort at 
vekkelsen er blitt omtalt som «Lappmarkens kristendom». Betegnelsen sikter til 
at vekkelsen hadde sitt utspring blant samer (lappmarken), men uttrykker også 
læstadiansk selvforståelse at vekkelsen først og fremst er å anse som autentisk 
kristendom. Selv om det samiske har vært viktig og har spilt en vesentlig rolle 
historisk, vil de fleste læstadianere mene at læstadianismen ikke handler om noe 
annet enn luthersk kristendom. Man kjenner seg åndelig beslektet med enkelte 
tidligere kristne tradisjoner som f.eks. herrnhuterne i Nord-Tyskland (1600-tallet), 
de böhmiske brødre i Tsjekkia (1400-tallet), og valdenserne i Sør-Frankrike og 
Italia (1200-tallet). Disse gruppene har til felles med dagens læstadianere at de 
utgjorde en minoritet som skilte seg klart ut fra det kirken sto for i sin samtid, og 
slik forstår en også seg selv i dag. Paulus’ oppfordring om ikke å skikke seg like 
med den nåværende verden (Rom 12:2) er et viktig prinsipp for læstadianerne. 
De «ekte» kristne vil alltid utgjøre «den lille flokk» som betoner at Guds vilje 
ikke uten videre i stemmer overens med verdens vilje og at der derfor ofte vil 
være en klar spenning mellom de troende og de vantro. Likevel har læstadianerne 
ønsket å være trofast overfor den lutherske kirken og forblitt medlemmer av sine 
nasjonalkirker. Samtidig vil en kunne være kritisk mot utviklingstrekk innen 
kirken, og mange mener at dens vilje til å tilpasse seg til samfunnsutviklingen til 
slutt vil kunne føre til et endelig brudd. Det er viktig å påpeke at det i så fall ikke 
er kirkens grunnleggende teologi man i så fall vil bryte med, men den praksis 
kirken følger. Læstadianerne ønsker ikke at kirken skal fremstå som en kirke 
der folkeviljen skal være kirkens rettesnor. Læstadianerne mener at kirken skal 
være en bekjennelseskirke. Kirken skal først og fremst være et sted der ord og 
sakramenter forvaltes rett, dvs. at ordet om frelsen skal lyde slik at mennesker 
kan komme i et rett forhold til Gud.

Den læremessige kjernen i læstadianismen kan en dermed betrakte som en form 
for tradisjonell luthersk kristendom der en særskilt betoner den såkalte nådens 
orden. Flere vekkelsesbevegelser på luthersk grunn deler et slikt grunnsyn, men 
det som særpreger læstadianismen er den orden mennesket må følge om en skal 
oppnå et rett gudsforhold. En person kommer etter læstadiansk syn inn i et rett 
forhold til Gud ved at en erkjenner sin synd, hvoretter syndsforlatelsen blir tilsagt 
en av en annen troende person. I sin forklaring av hvordan læstadianerne ser på 
denne ordning, tar predikanten Fritjof Apelthun (førstefødt) utgangspunkt i en 
preken der Luther sier: «Var det nu intet menneske som kunne forlate synder 
på jorden, da er der kun lov og gjerninger til». Apelthun viser til at Luther her 
refererer til ordene i Joh 20:23 om at «dersom dere forlater syndene til noen, 
er de dem forlatt, og dersom dere fastholder dem for noen, er de fastholdt» (jfr. 
også Matt 18:18). Det er disse ordene som ligger til grunn for læstadiansk prak-
sis. Den som er blitt overbevist om sin synd skal bli forsikret om sin sjels frelse 
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ved at en annen troende i Kristi sted fremsier syndsforlatelsen og forsikrer om 
at synden er forlatt «i Jesu navn og dyrebare blod». En slik konkret tilsigelse av 
syndsforlatelsen kalles i læstadiansk tradisjon for løsenøkkelen, og man mener 
at det var Juhani Raattamaa som først tok den i bruk i sitt sjelesorgarbeid.

Praktiseringen av løsenøkkelen er normalt i forsamlingskonteksten. Som en 
konsekvens av å ha hørt forkynnelsen («vært under ordets hørelse»), vil den 
angrende synder oppsøke en predikant eller en annen troende i forsamlingen for 
å få syndsforlatelsen. Forsamlingsmøtene står dermed sentralt i all læstadiansk 
virksomhet. Her lyder predikantenes ord som skal vekke samvittigheten, trøste 
den sorgfulle og råde den villfarne. Det talte ord tillegges stor autoritet, noe 
som ikke hindrer at ordet i høy grad blir drøftet og diskutert av de troende. En 
predikant er ikke ufeilbarlig, og det forkynte ord må og skal alltid prøves. Ordet 
må være solid forankret i Bibelen. Læstadianerne har et utpreget konservativt 
bibelsyn, og enkelte vil endog kalle bibelsynet fundamentalistisk. Det avgjørende 
er imidlertid ikke det dogmatiske aspektet ved det talte ordet, men dets åndelige 
kraft og hvordan det kan appliseres i den konkrete sammenhengen. Ordet skal 
både formidle innsikt i det bibelske budskapet og kunne praktisk anvendes for 
omvendelse, bot og innsikt i hva rett livsførsel vil være. Ordet mottas derfor som 
et levende ord. Ettersom det kommer fra en åndsinspirert predikant, skal det 
mottas som rettesnor for hvordan en skal tro og leve sitt liv.

Vi kan dermed se læstadiansk forkynnelse under to aspekter. Den skal for det 
første være et rop til omvendelse. Læstadius oppfattet sin rolle som predikant i 
analogi med Døperen Johannes som sto frem i ørkenen med bots- og omvendel-
sesforkynnelse. Dagens læstadianske predikanter har den samme oppgave. For 
det andre skal forkynnelsen være veiledende og formidle klare normer og idealer. 
Livet selv skal etter læstadiansk syn være en frukt av den kristne tro. Selv var 
Læstadius aldri redd for å konkretisere hva han oppfattet som synd, og mange 
fikk både «øresting» og «gallesyke» av å høre hvordan han karakteriserte synden 
og advarte mot den. Slike advarsler er heller ikke fremmede i vår tid, men nå 
kommer advarslene mer i form av generelle formaninger om hvordan en bør leve 
og hva en bør være forsiktig med. Formaninger og råd har alltid det fokus at 
predikanten vil belyse nødvendigheten av den personlige tro og behovet for å sette 
grenser for den måten en lever sitt liv. Grensene for hva som er akseptabelt kan 
derfor ofte settes med relativt snevert. Man advarer f.eks. mot å ta del i «verdslig» 
underholdnings- og fritidsliv, og at en bør være bevisst om hvordan man bruker 
sin tid. En skal utføre sine «jordiske plikter» ikke for å tekkes mennesker, men ut 
fra det ansvar en er pålagt av sine foresatte, f.eks. sin arbeidsgiver. En bør være 
forsiktig med musikk og velge musikalske virkemidler som virker oppbyggende 
og ikke nedbrytende på sinnet. Alkohol bør en avstå fra i sin helhet, og måten 
en velger å kle seg på, bør være sømmelig og ordentlig. Man oppfordrer også de 
troende til å vise gjestfrihet og til å bruke sin fritid slik at den bidrar til åndelig 
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vekst. Det betones at det er den enkeltes ansvar å overholde slike normer, men 
gjennom forkynnelse og samtaler med andre troende forventer en å motta hjelp 
til å overholde normene slik at en bevarer sin egen sti ren og hjelper andre ved 
at de ikke vil ta anstøt av ens egne valg.

Læstadiansk forkynnelse er for øvrig ofte tilpasset tre ulike kategorier av 
tilhørere: den første gruppen er de sorgløse som lever uten å bekymre seg for sin 
evige skjebne. Til disse forkynnes lovens krav, dvs. hva Gud krever av menneskene. 
Den andre gruppen er de vakte som føler seg tiltrukket av kristendommen og har 
begynt å bekymre seg om sin frelse. Til disse forkynnes hvordan omvendelsen 
forventes å skje og hva en skal gjøre for å vinne frelse. Den tredje gruppen består 
av de kristne som har erkjent sin synd og tatt et oppgjør med den i det de har bedt 
om syndenes forlatelse og mottatt ordet om forlatelsen fra en som selv virkelig 
er omvendt. Det er først og fremst til denne gruppen at råd og formaninger blir 
fremsatt slik at de kan påvirke de troende til å gjøre de rette valg i livet.

LÆSTADIANISMEN OG KIRKEN
Flere samfunnsforskere har pekt på at læstadianismen blant minoritetsbefolk-
ningene (samer og kvener) har bidratt til å verne om deres sosiale og kulturelle 
verdier og kulturelle særtrekk. Etter hvert som nordmenn kom med i bevegelsen, 
bidro læstadianismen også til å utjevne motsetninger mellom folkegruppene fordi 
man primært anså seg som Guds barn og først dernest norsk, samisk eller kvensk. 
Samtidig har læstadianismen bidratt til å skjerpe motstanden mot storsamfunnets 
religiøse, sosiale og kulturelle verdier der disse sto i konflikt med lokale verdier. 
Læstadianere har ofte fremhevet lokalsamfunnets tradisjonelle verdier og normer. 
Når disse sto i motsetning til lokale idealer, har resultatet ofte vært sterke protest-
markeringer. Læstadianere har derfor ofte blitt assosiert med motstand mot den 
moderne utviklingen og de endringer denne har ført til i både samfunn og kirke.

Tradisjonelt har læstadianere i Norge vært sterkt knyttet til Den norske kirke. 
For minoritetene fungerte imidlertid denne tilknytningen på en dobbel måte: på 
den ene siden ga tilhørigheten til det norske en mulighet til å fremstå om en del 
av det norske storsamfunnet, men på den annen side ga den samme tilknytningen 
anledning til å fremstå som noe forskjellig. Man hadde egne forsamlinger, egne 
predikanter og et eget trosfellesskap uavhengig av kirken. Dessuten ga læstadia-
nismens lutherske identitet muligheten til å hevde at man selv var de virkelige 
lutheranere. Når kirken endret seg og nye normer og verdier vant tilslutning der, 
kunne en selv fremheve de konservative verdiene som en garanti for at en selv sto for 
og videreførte det mest autentiske ved den lutherdom som kirken gradvis ga slipp 
på. Den læstadianske tilknytning til kirken ble dermed i økende grad ambivalent. 
På den ene siden trengte man kirken for religiøse formål (sakramentsforvaltning, 
livsriter), men man trengte også kirken som «skyteskive» for å kunne markere 
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forskjellighet og for derved å fremstå med egen identitet. En slik dobbelthet er 
noe som går helt tilbake til Læstadius selv. Som prest i Den svenske kirken var 
Læstadius ofte ytterst kritisk mot kirken og mange av hans kolleger. Han talte 
klart og provokatorisk mot religiøs likegyldighet og rasjonalistisk tenkning ved 
å fremheve omvendelseskristendom og pietistiske idealer som livsnødvendige. 
Denne dobbelthet av både å knyttet seg til og ta avstand fra kirken, lever den 
læstadianske bevegelsen fortsatt med.

For mange av dagens eldre læstadianere er kirketilhørigheten fortsatt viktig. 
Mange går regelmessig til gudstjeneste og er aktive i kirkelige styrer og råd. For 
den yngre generasjon har derimot kirketilhørigheten mindre å si. Mange yngre 
opplever at forsamlingen er deres rettmessige «kirke». Dette er utvilsomt en 
frukt av læstadianismens selvstendiggjøring både som åndelig fellesskap og sosial 
organisasjon. Lengst er denne prosessen kommet blant de Førstefødte, delvis fordi 
man er sterkt knyttet til sine svenske trosfeller. Utviklingen av forholdet mellom 
kirke og stat i Sverige har i de senere år lagt klare føringer for utviklingen også 
hos de førstefødte i Norge og man har allerede begynt å praktisere kirkelige 
ritualer i egne forsamlingshus. Selvstendiggjøringen innenfor førstefødt-retningen 
vil trolig fortsette. En økendekontakt med læstadianske trosfeller i Amerika der 
de førstefødte allerede er etablert som eget trossamfunn, vil antagelig forsterke 
denne prosessen.

Til en viss grad synes det som om den samme tendens gjør seg gjeldende i Alta-
retningen selv om utviklingen der ikke er kommet like langt som hos de førstefødte. 
Det kan skyldes at Alta-retningen har sterke bånd til sine trosfeller i Finland der 
båndene mellom forsamling og kirke fortsatt er sterke. En selvstendiggjøring av 
Alta-retningen i forhold til kirken, vil trolig skje i et mer langsiktig perspektiv.

Lyngen-retningen er kanskje den læstadianske fraksjonen som sterkest ville 
merke et eventuelt skille mellom kirke og stat. Denne fraksjonen mangler de 
internasjonale bånd som de øvrige fraksjonene har, og Lyngen-læstadianerne er 
dermed nærmere knyttet til kirken. Lyngen-retningen har dessuten tradisjonelt 
rekruttert fra samiske og kvenske miljøer. Den nære fortiden med fornorskning 
og etnisk diskriminering bidrar til at Lyngen-læstadianismen kan ha større behov 
for å bevare båndene til kirken enn hva som er tilfellet for andre læstadianere – i 
hvert fall for en tid. De senere års endringer i nasjonal politikk overfor minori-
tetsgruppene gjør imidlertid at læstadianismens tvetydige kirketilhørighet trolig 
ikke vil fortsette å spille samme rolle som den gjorde tidligere.

LÆSTADIANISMEN OG SKOLEN
I likhet med læstadianernes forhold til samfunnet, har også forholdet til skolen 
ofte vært spenningsfylt. I de senere år har friskoleetablering funnet sted. For 
tiden har læstadianerne to skoler. Straumfjordnes skole i Nordreisa kommune i 
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Nord-Troms er tilknyttet Lyngen-læstadianerne og er en fådelt skole med elever 
på 1.–10. trinn. Skoleåret 2013/2014 hadde skolen 62 elever og 11 lærere. Alta 
Kristne Grunnskole i Vest-Finnmark er en 10-årig grunnskole som drives av en 
foreldregruppe tilknyttet Elvebakken læstadianske menighet. Skolen er blant de 
største religiøse grunnskolene i Nord-Norge og har de siste år hatt ca. 100 elever 
og 16 lærere. Skolenes læreplaner er analysert av Bengt-Ove Andreassen (2014). I 
tillegg til disse to skolene, var en tredje skole i virksomhet i perioden 1990–2011 
(Varden skole) tilknyttet Lyngen-retningens forsamlinger.

Andreassen viser i sin artikkel til at egne skoler og eget trosopplæringstilbud 
representerer noe nytt innen den læstadianske bevegelsen. Bakgrunnen for denne 
utviklingen må likevel ses på bakgrunn av den lange tradisjonen med kritikk av 
storsamfunnet og kirken. Fra 1970-tallet av ble forholdet til den offentlige skolen 
mer og mer betent. For læstadianerne fremsto skolen som i økende grad som en 
arena der storsamfunnets idealer i økende grad kom i konflikt med de troende 
kristnes overbevisninger. Skolereformene på 1980-tallet med nye læreplaner 
(M85 og M87) inneholdt f.eks. tema innen samfunns-, naturfag og musikk som 
mange læstadianere fant høyst problematiske. 1990-tallets KRL-fag forsterket 
problemet ytterligere ved at faget ble gjort konfesjonsløst og religionsnøytralt. 
Behovet for egne skoler fremsto dermed stadig klarere og man søkte tiltak for å 
kunne sikre foreldrenes rett til å kunne undervise og oppdra sine barn i samsvar 
med egne religiøse oppfatninger og livsanskuelse.

Andreassen viser til at nyere forskning peker på at det ofte er konservative 
grupper som står bak forsøk på etablering av skoler som skal sikre at elevene 
skjermes for samfunnets økende religiøse og kulturelle mangfold. Man søker i 
stedet innad og fremholder idealene hos egen trosgruppe for å skape en arena 
og en skolehverdag der man selv kan definere innholdet i elevenes oppdragelse 
og faglige opplæring. For å kunne etablere et akseptabelt skoletilbud, søkte 
læstadianerne råd hos andre kristne grupper og knyttet seg derfor til Kristne 
friskolers forbund (KFF) som tilbød hjelp til å utarbeide søknader. Man fikk 
derved hjelp til å utarbeide læreplaner. Selv om de fag som tilbys ved de læsta-
dianske skolene stort sett følger det offentlige planverket, kunne man ut fra lokale 
interesser lage lokale læreplaner som ivaretok egne perspektiver på undervisnin-
gen. Særlig kristendomsfaget ga rom for å la egen skole bære klart preg av ens 
eget kristendomssyn. Men også en del andre fag ga slik mulighet, særlig når det 
gjaldt skolens arbeidsformer. Gjennomgående preges de lokale læreplanene av 
en kritisk holdning til det moderne det sekulære samfunnets kunnskapsidealer 
og arbeidsformer. Læreplanene i fag som musikk og naturfag – foruten faget 
kristendomskunnskap – fremstår på flere måter som de fagene som i størst grad 
skiller læstadianske skoler fra den offentlige skolen.

Andreassen avslutter artikkelen med en refleksjon om hvordan etableringen 
av kristne skoler kan komme til å virke tilbake på egen trosgruppe. Han mener 
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at når en religiøs gruppering etablerer egen skole, vil det ha klare sosiale impli-
kasjoner for barna også utenfor skolen fordi skolens religiøse identitet bidrar til 
å forsterke grunnlaget for sosiale grenser i forhold til lokalsamfunnet. Han peker 
også på at friskoleetableringen har virkninger tilbake på den religiøse gruppen 
selv. Skoledrift krever nye former for intern organisering for å støtte skoledriften, 
og ettersom slike organiseringsformer representerer noe nytt for læstadianerne, 
kan det tenkes at utviklingen vil komme til å ha konsekvenser for gruppen selv 
på lengre sikt. Dersom en løsriver seg fra norske offentlighet på skolefeltet, er 
kanskje ikke veien lang for at en også vil løsrive seg på andre områder, f.eks. i 
forhold til kirken.

EKSKLUSIVISMENS UTFORDRING
Sett med et blikk utenfra er kanskje det mest problematiske ved læstadianismen 
dens eksklusive krav på å representere den eneste sanne og autentiske form for 
kristendom. Selv ikke andre læstadianske grupper tilfredsstiller den enkelte grup-
pens forståelse av ekte og autentisk kristendom. For skolen utgjør en slik radikal 
form for eksklusivisme et alvorlig problem. Norsk skole er ment å være et sted 
der toleranse skal undervises om, formidles og praktiseres. Skolen skal reflektere 
det moderne pluralistiske samfunnet der toleranse og vidsyn i livssynsspørsmål 
er umistelige verdier. Toleranse er et nøkkelbegrep for skolen og det kan være en 
stor utfordring for læreren å skulle formidle kunnskap om religiøse grupper som 
selv ikke uten videre deler skolens forståelse av toleransebegrepet. I forhold til 
skolens mål om aktivt å fremme toleranse overfor andres avvikende oppfatninger, 
representerer læstadianerne i større grad et passivt toleranseideal: man aksepterer 
at andre ikke har samme oppfatning som en selv, men forbeholder seg samtidig 
retten til å fordømme det en selv ikke står for. Toleransen står dermed i fare for 
å bli «praktisert» gjennom å ignorere andres oppfatninger.

Lærerens forhold til foreldregrupper kan også oppleves som problematiske. 
Mange foreldre har ønsker om at deres barn skal ha opplæring i visse fag i 
henhold til gruppens egne krav, eller at de ikke skal ha opplæring i saker man 
mener vil være til skade for egne barn og ungdom. Dette setter også lærerens 
toleranse på prøve. Det blir dermed nødvendig for læreren selv å tenke kritisk 
og konstruktivt gjennom sin egen forståelse av hva toleranse innebærer for ens 
profesjonelle yrkesutøvelse. For skolen er det viktig at verdier som frihet, toleranse 
og inkludering utvikles som gjennomgripende verdier for undervisningen, men 
hvordan gjør man det når de som skal tolereres ikke selv praktiserer den samme 
form for toleranse skolen ønsker? Læstadianerne – for øvrig i likhet med flere 
andre religiøse og politiske grupper som står for en eksklusivistisk selvforståelse 
og dermed for en annen forståelse av toleransebegrepet – representerer utvilsomt 
en sentral utfordring for dagens skole.
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HVA ER ET MENNESKE VERDT?

FRA NORGE OG METOCHI OG TILBAKE IGJEN

RENATE STUBBERUD

Det var min første tur til klosteret i Metochi. Jeg visste så godt som ingenting 
om stedet eller opplegget på forhånd, men var takknemlig for muligheten til å bli 
sendt avgårde til varme og lærdom i historisk-religiøse omgivelser. Da vi meldte 
oss på kurset, var det februar og mørk vinter i Norge. Det virket unektelig for-
lokkende med høstkurs på Lesbos. Vi var to religionslærere som skulle starte opp 
religionsundervisning i tredje klasse på videregående skole og trengte påfyll og 
inspirasjon. Da vi dro til Gardermoen en lys septemberdag et drøyt halvår senere, 
var det imidlertid med en udefinerbar uro i kroppen: Skulle vi reise på studietur 
til en øy helt ytterst i Europa som den seneste tiden hadde blitt målet for tusenvis 
av flyktninger? Skulle vi sitte i en klosteroase og snakke om menneskerettigheter 
og toleranse, mens menn og kvinner vi utmerket godt visste var på flukt, lydløst 
passerte oss på sin vandring fra den ene kystbyen til den neste?

Det var merkelig å stige om bord på flyet, jeg kan ikke si det på noen annen 
måte. Det var helt annerledes enn jeg så det for meg i februar. Da visste jeg ennå 
ikke at Lesbos allerede i lang tid hadde tatt imot vanlige, våte mennesker, helt uten 
våre valgmuligheter, langs sin vakre kyst etter beste, fattige evne. Tilsynelatende 
var det ingen i Nord-Europa som visste det i februar.

Selv om som det kjentes ambivalent å dra til et sted man nylig hadde blitt 
oppmerksom på via avisenes forsider, viste det seg at det var godt å komme dit; 
å være tettere på det uforståelige, som samtidig var en del av det vanlige her. Det 
var greske innbyggere i gang med sitt daglige virke, det var turister som bidro til 
å holde det i gang (men færre enn det burde være), det var afghanske unge menn 
og syriske familier med usynlige sår og tap som bare ventet på at livet skulle 
begynne igjen, og det var oss. Vi møtte hverandre så vidt; gjestene og flyktningene, 
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vi så hverandre, hilste, vinket, pratet litt, men i hovedsak var våre virkeligheter 
fundamentalt adskilt. Og jeg tenkte: Så rar verden er!

EN NY RYTME
Dagene på Metochi startet med felles frokost ved et langbord plassert ute, under 
trær og gamle bjelker. Utsikt mot fjell og himmel på den ene siden, gulgrønne 
marker på den andre. Samtidig var vi innrammet av stein på stein på stein i de 
solide klosterveggene. Maten var alltid frisk og fersk, enkel og appetittvekkende. 
25 mennesker med 25 korte eller lange liv bak seg rundt samme bord, tre ganger 
om dagen, til faste tider, i seks dager. Samtalepartnerne skiftet, samtalene endret 
seg, og det livet vi levde sammen en usedvanlig fredfylt uke i september, gjorde 
det mulig både å vise frem noe av det gamle, som vi en liten stund hadde forlatt, 
og hente frem noe nytt. Da det siste måltidet var inntatt, visste vi noe om hver-
andre, akkurat nok til å se på hverandre med takknemlighet der rundt bordet. Alle 
hadde gitt litt, noen mye, og jeg vil våge påstanden at alle hadde fått ganske mye. 
Og jeg tenker at det i alle fall delvis skyldtes miljøet: Omgivelsenes ivaretakende 
funksjon var merkbar fra den første kvelden. På Metochi er alle rammer gode, 
og det var, kanskje noe overraskende, godt å bli rammet inn.

Undervisning fulgte etter frokost. Vi visste på forhånd at det skulle handle om 
minoriteter, menneskerettigheter og islam, – og sammenhengen. Vi er samfunns-
faglærere, religionslærere, forlagsansatte og FN-tilknyttede, og alle er interessert 
i å lære mer om disse emnene. Men først får vi lære om noe annet, som vi med 
stigende uro har forestilt oss, uten egentlig å vite hva vi kunne forvente. Det handler 
om Lesbos som flyktningenes vei inn i Europa, og slik situasjonen nå er, er det 
ikke lenger noen som trenger å bli minnet om det som har skjedd langs denne 
kysten. Det mest forunderlige for en nyankommet øy-gjest er ikke hvor fredelig alt 
virker eller hvor vakker øya er, men at strekningen over havet mellom Tyrkia og 
Lesbos er så kort, så kort. Vi sykler til stranden og står og ser over til den andre 
siden, og kan nesten innbille oss at det går an å vinke til noen der borte. Det er 
klart man tar sjansen på å komme over! Selv med barn, selv uten redningsvest, 
selv til en umenneskelig pris. Jeg står og ser, og vet, at det ville også jeg ha gjort.

EN DRÅPE I HAVET
I løpet av uken tar vårt sørlandske lederteam fra Universitetet i Agder jevnlig 
kontakt med den lokale hjelpeorganisasjonen i nærmeste by for å høre om det er 
mulig å hjelpe til med noe. Noen drar innom med deler av hjelpesendingene som 
vi hadde med, noen sorterer sko etter størrelse, andre organiserer bæreseler og 
soveposer, og sørger for at utstyret kommer dit det skal. Et par kjøper varmetepper 
og sinksalver i fleng til en afghansk lege som jobber for organisasjonen Dråpe i 
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havet. I tillegg bruker vi penger lokalt; kjøper såper, oljer, honning, krydder, oster, 
vesker, klær, keramikkskåler og lysende plastikkdyr. Tanken er at vi må gjøre vårt 
(uhyre lille) for at grekerne får det til å gå rundt, slik at de også i fremtiden vil 
ha kapasitet til å håndtere flyktningsituasjonen. For de kommer fortsatt. Selv om 
de delvis har sluttet å komme akkurat der vi er. Vi ser dem likevel. De kommer 
gående, i grupper på ti-femten små og store mennesker, de står i busskø i håp om 
å slippe å fortsette til fots, de ligger og sitter ved den foreløpige endestasjonen i 
byen Mitilini, der flyet vårt effektivt henter oss hjem som avtalt, etter en begiven-
hetsrik uke. De flyktende blir værende. Ventende. Snart kommer trolig en båt og 
henter dem, tar dem til Athen; et stopp videre på en reise helt uten forutsigbarhet. 
Når de senere en gang forhåpentligvis ser seg tilbake fra et trygt hjem, har jeg en 
følelse av at mange av dem vil huske første etappe, den som gikk via Lesbos, som 
den mildeste og vennligste, tross alt. For selv om jeg fremdeles ikke vet nok om 
situasjonen i sin helhet, vet jeg at grekerne her bidrar: De kjører trøtte flyktnin-
ger i bilene sine, de gir dem mat og vann, klær og penger, de finansierer busser 
og organiserer overnatting, og i fraværet av handlekraft fra myndighetene som 
diskuterer «hvem som har ansvaret», tar grekerne her ansvaret på seg. Tanken på 
å dra hjem til et Europa der flertallet fremdeles tenker annerledes, er ubehagelig.

Å OPPLEVE KUNNSKAP
Så hva lærte jeg om minoriteter, menneskerettigheter og islam denne uvanlige 
septemberuken? Det viktigste, kanskje? Takket være gode forelesere med tydelig 
engasjement reiser jeg hjem med skjerpet bevissthet om alles rettigheter, særlig de 
mest utsattes. De konkrete kunnskapene kan jeg hente frem igjen fra notatboken 
når jeg trenger dem og har fått tid til å fordøye alt sammen. Den kunnskapen 
som imidlertid sitter hardest i, er den som opplevelsen i seg selv har gitt meg. 
Summen av menneskene, klostermurene, oliventrærne, strendene, maten, luften, 
samtalene, og det forunderlig konkrete i grekernes religion, i tett samspill med 
den kontinuerlige ambivalensen i alt det vakre når det tragiske befinner seg så 
nær, så nær. Jeg reiser hjem med fornyet visshet om at ingen fortjener noe mer 
enn andre. Men at noen lider mer enn andre, og at alle derfor har noe å vinne på 
å hjelpe. For vi vet alle hva lidelse er. I vårt humanistiske virke videre håper jeg 
denne enkle innsikten vil skinne enda sterkere igjennom enn før. Og det haster. 
Idet vi lander på Gardermoen en månelys natt i september, slår kulden imot oss 
i flydøren. Det er seks grader i Norge, og ganske snart vil også havet og luften 
utenfor Lesbos bli kjøligere, farligere, dødeligere. Og vi må ikke tro at mennesker 
som oss, med behov som oss, vil slutte å komme til oss. De vil trosse både frykt 
og risiko, myndigheter og advarsler, – og det vil trolig være det mest fornuftige 
de kan gjøre. Jeg vil huske følelsen av fortvilelse da jeg kjente den kulden, kun 
en taxitur unna min egen varme seng, mitt hjem, mine kjære, som hører til og er 
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trygge her, som meg. Jeg ville gjort hva som helst for å få fortsette å ha det slik. 
La oss møte dem som nå gjør hva som helst av samme grunn med dyp respekt 
for at de gjør nettopp det. La oss dele det vi har og se hva det virkelig innebærer 
å verne om menneskenes verd. Ellers er jeg redd vi ikke er verdt stort.

Renate Stubberud, lektor i norsk og underviser 
i tillegg i religion og samfunnsfag på Kuben vgs i Oslo. 
E-post: resta003@osloskolen.no
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DEN FILOSOFISKE SAMTALEN I KLASSEROMMET

BEATE BØRRESEN

Filosofisk samtale er en streng og målrettet samtaleform som bør være en del av 
arbeidet med filosofi og etikk i skolen. Samtidig er det trekk ved denne arbeids-
måten som også er nyttig for skolearbeid og læring mer generelt. I pedagogisk 
forskning og i lærerutdanning dominerer et sosiokulturelt syn på læring hvor 
betydningen av språk og samtale står sentralt. Samtidig viser det seg at samtale er 
den arbeidsform som brukes minst i klasserom rundt i verden (Alexander 2005 
og 2008, Aukrust 2001, Dysthe 1995 og 2001, Hertzberg 2012).

For å kunne lære må vi ha en «overordnet forståelse» eller metakognisjon som 
det vanligvis kalles. Det vil si at vi må kunne tenke på tenkning i skolesammen-
heng, og at elevene må få mulighet til å reflektere over hensikten med det de lærer, 
hva de har lært, og hvordan de lærer. For å reflektere må vi formulere det vi vet, 
tror, forstår og ikke forstår. Det gjør vi best gjennom å snakke – til andre og med 
andre. Derfor er aktiviteter som «forklare», «vurdere», «drøfte» og «føre dialog» 
sentrale i læreplanen samtidig som det understrekes at «å kunne uttrykke seg 
muntlig i religion og etikk innebærer å lytte og formulere seg gjennom samtaler 
og dialog.» (Læreplanen for Religion og etikk, LK06). Framføringer, som er den 
vanligste muntlige aktiviteten i norske klasserom, gir ikke samme mulighet for 
felles refleksjon.

Undervisning med vekt på samtale og samarbeid, eller dialogisk undervisning 
som det ofte kalles, blir av mange framstilt som den mest effektive måten å lære 
på, og samtidig den som er mest krevende for læreren (Alexander 2005 og 2008, 
Dysthe 2001 og 2013, Nystrand og Gamoran 1997). Den britiske pedagogen 
Robin Alexander framhever tale, «talk», som det viktigste verktøyet for læring. 
Individuelle aktiviteter som å løse oppgaver, lese for seg selv og «høre på læreren» 
er ikke like nyttige. Det er gjennom språket elevene uttrykker og former forståelse 
og læring. Derfor er en av lærerens viktigste oppgaver å skape mulighet for tale 
og samtale i klasserommet (2008). Men det kan ikke være «just any talk», det må 
være «the right kind of talk» (2005, side 5 og 10), preget av plan, konsentrasjon 
og undersøkelse. Elevene skal snakke for å lære, ikke bare for å komme til orde. 
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Poenget med de grunnleggende ferdighetene, hvor samtale inngår, er nettopp at 
de er midler til læring. Alexander (2005, side 34. 2008, side 113 og 185) setter 
opp en rekke kriterier for «den riktige samtalen». Den må være kollektiv, dvs. 
den skal engasjere hele klassen. Den må være gjensidig, dvs. at alle skal lytte 
til hverandre, dele ideer og vurdere alternative måter å tenke på. Den må være 
støttende, dvs. at elevene får uttale seg fritt uten å være redd for å bli ledd av eller 
gjort narr av. Elevene hjelper hverandre til å komme fram til en felles forståelse 
av problemet de arbeider med. Den må også være kumulativ, dvs. at elevene må 
bygge på hverandres ideer og koble det som blir sagt, til en større sammenheng. 
Den må ha en hensikt, dvs. at læreren må ha en plan med samtalen og styre den 
med tanke på at elevene skal nå faglige mål.

Filosofiske samtaler oppfyller Alexanders kriterier. De har en form som legger 
opp til at elevene skal lytte, formulere spørsmål, begrunne, forklare, tenke igjen, 
se alternativer og bygge på og koble erfaringer og ideer. Strukturene og reglene 
for det filosofiske arbeidet gir elevene nødvendig motstand slik at de tenker videre 
og dypere og samtidig gir dem støtte så de ikke kommer helt ut på viddene.

FILOSOFISK SAMTALE
Kjernepunktet i en filosofisk samtale er at forståelse er noe man må tilegne seg 
gjennom egen tenkning. For å klare det trenger man andres erfaringer og ideer 
samt krav om å forklare egne tanker og forholde seg til det andre sier. Deltakerne 
oppnår innsikt underveis ved hjelp av dem som deltar i samtalen på samme måte 
som man i sosiokulturelt syn på læring legger vekt på at elevene skaper kunnskap 
sammen og ved hjelp av hverandre. Man går ikke inn i samtalen for å overbevise 
eller overtale andre om at de tar feil og at en selv har rett, men for selv å få klarhet 
i hvordan ting henger sammen. Man arbeider med å forstå virkeligheten bedre 
gjennom å lytte til de andre og gjennom å legge fram og forklare egne tanker.

I en filosofisk samtale skal man ikke bare lytte til hverandre og forsøke å forstå 
hverandre. Poenget er ikke å få fram at man tenker forskjellig og har forskjellige 
meninger, men å bruke forskjeller og uenighet til å gå dypere inn i og utrede det 
som er vanskelig eller uklart. Man skal bli utfordret og teste egne ideer opp mot 
andres innvendinger gjennom å prøve ut tanker, måtte forklare og begrunne, og i 
noen tilfeller oppgi sitt standpunkt. Kritikk må møtes med argumenter, ikke med 
påstand om krenkelse eller intoleranse eller med å trekke seg tilbake. Kravene 
i samtalen kan sees som «en tvang til frihet» (Nelson 1929, side 438) fordi vi 
gjennom å måtte forlate umiddelbare forestillinger, gjetninger og fordommer og i 
stedet basere oss på gjennomtenkte og begrunnede utsagn og svar, kommer fram 
til innsikt som i neste omgang gjør oss bedre i stand til å leve og handle i verden.

Den filosofiske samtalen har en lang tradisjon. Den går tilbake til Platons dia-
loger og Sokrates’ praksis og omtales derfor ofte som sokratisk dialog. Sokrates 
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gikk rundt i Atens gater og samtalte med dem han møtte. Hans utgangspunkt var 
at forståelse er noe man må tilegne seg gjennom egen tenkning, og for å klare det 
trenger man andres erfaringer og ideer gjennom å bruke forskjeller og uenighet 
til å gå dypere inn i og utrede det som er vanskelig. Sokrates stilte krav til sam-
talens form og til deltakernes bidrag. De skulle uttrykke seg så klart som mulig 
og forholde seg til andres ideer og innvendinger. Påstander skulle begrunnes ved 
eksempler og hverdagslige erfaringer, og man skulle utfordre det åpenbare og gitte.

FILOSOFI FOR ALLE
Filosofi og filosofisk samtale har gjennom historien hovedsakelig vært for de 
lærde, men på 1900-tallet tok man opp igjen Sokrates’ idé om at filosofi var 
for alle og utviklet sokratiske samtaler for «vanlige folk» og for barn. Dette er 
særlig knyttet til de to filosofene Leonard Nelson og Matthew Lipman. Nelson 
utviklet den sokratiske dialogen i Tyskland i mellomkrigstiden med tanke på at 
folk flest og studenter skulle kunne engasjere seg i filosofi, ikke bare lære om 
filosofer. Det Nelson likte med den sokratiske modellen, var at den var effektiv 
når det gjaldt å få folk til å tenke selv. Nelson ville ha «teaching not philosophy 
but philosophizing, … making philosophers of the students» (1929, s. 437), mens 
universitetene krevde at studentene først og fremst skulle lære seg filosofihistorie. 
Han ville at studentene skulle tenke selv gjennom å settes i situasjoner hvor de 
innså at de ikke visste eller forsto. For å komme dit trengte de å bli utsatt for 
press til å legge fram ideer, til å svare på spørsmål og vurdere eventuelle innven-
dinger. Nelson snakker om at læreren skal praktisere en «art of forcing minds to 
freedom» (side 438) gjennom å legge til rette for at studentene finner svar selv 
i stedet for å få dem presentert. Han utviklet en metode for kritisk refleksjon i 
grupper i form av en styrt samtale hvor deltakerne sammen skal komme fram til 
et svar på spørsmål de selv hadde formulert. Denne metoden praktiseres fortsatt 
i det som kalles «sokratisk dialog».

Den amerikanske filosofen Matthew Lipman (1980, 2003) utviklet på 1970-
tallet en struktur for filosofiske samtaler med barn med utgangspunkt i Deweys 
framstilling av «reflective education» og Nelsons ideer og praksis. Han kalte det 
«P4C» eller «Philosophy for children». I Norge bruker vi uttrykket «Filosofi 
med barn» eller «Filosofi i skolen». Målet var å utvikle en arbeidsform i klasse-
rommet som utfordrer, stimulerer og trener elevene til å tenke selv og hvor det 
blir skapt «et undersøkende fellesskap» mellom elevene som fører til forståelse 
og læring. Her skal elevene arbeide med spørsmål formulert av dem selv med 
utgangspunkt i åpne filosofiske fortellinger og med hjelp fra læreren. I et slikt 
fellesskap skal elevene utveksle tanker for å hjelpe hverandre til å forstå bedre. 
For at dette skal fungere må alle lytte, forholde seg til det andre sier, utfordre 
hverandre, begrunne sine påstander og hjelpe andre med å begrunne deres. De må 
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være åpne for kritikk og være villige til å forlate et standpunkt hvis det viser seg 
at begrunnelsen ikke holder eller er svak. Elevene skal bli utfordret til å utvikle 
ideene sine gjennom å gi eksempler, tenke seg det motsatte, forklare, forholde 
seg til og bygge på andres respons og liknende.

I tillegg til faglig læring og utvikling av språk og begrepsforståelse gir filo-
sofiske samtaler trening i demokrati og i å forholde seg til fellesskap preget av 
mangfold og motsetninger. Elevene får erfaring med å legge fram ideer saklig og 
klart, ta stilling, vurdere og kritisere, bli vurdert og kritisert og, om nødvendig, 
måtte komme fram til enighet om et saksforhold, en framgangsmåte eller en 
handling. De får hjelp til å utvikle toleranse gjennom å tåle og forholde seg til 
medelever som tenker annerledes, motsatt og uvant, og gjennom å måtte sette 
seg inn i slike tanker.

STRUKTUR OG LÆRERROLLEN
Det som peker seg ut som spesielt viktig for å få til en filosofisk samtale er at den 
må ha struktur og at læreren må være bevisst sin rolle som samtaleleder. Ledelsen 
består særlig i å engasjere elevene, få fram et mangfold av ideer og synspunkter 
samt hjelpe elevene med å gå inn i problemene i stedet for å unnvike dem. Elevene 
skal tenke selv, og de skal tenke sammen med andre. Læreren må hjelpe elevene 
med å gå utover generell meningsutveksling eller uforpliktende undring. Det 
gjør hun gjennom å være nysgjerrig og å ha en forståelse av at kunnskap skapes 
gjennom slike fellesskap, og mer konkret gjennom å synliggjøre samtalens hen-
sikt og formelle krav samt stille spørsmål som får elevene til å forklare, forholde 
seg til og bygge på egne og andres ideer. Hun må hjelpe dem med å snakke om 
én ting av gangen, formulere spørsmål, begrunne, se konsekvenser og vurdere.

I begynnelsen kan lærere og elever støtte seg på strukturen gjennom å følge 
den slavisk. Gradvis kan man finne sin og klassens egen stil gjennom å tillempe 
strukturen til det som gjør at klassen arbeider bra så lenge man ikke glemmer 
at formålet med samtalen er å undersøke noe sammen, ikke å utveksle meninger. 
I begynnelsen kan det virke «unaturlig» og kunstig å samtale systematisk og 
sakte. Noen vil også oppleve det som hemmende og intolerant: «Jeg får ikke si 
hva jeg vil!» Det er lett å tenke at siden det sentrale i en filosofisk holdning er å 
være åpen, og at man heller ikke vet helt sikkert i filosofi, betyr det at alt er like 
bra eller like sant. En slik tendens til relativisme kan forsterkes av den vekten 
som legges på toleranse og respekt i skolen. Det kan misforstås dit hen at det er 
intolerant og respektløst å kritisere eller å si at noe er galt eller usant (Ohlsson 
2002; Alexander 2008). En struktur for samtalen hjelper til med å holde slikt i 
sjakk og få til en undersøkelse som går utover subjektive følelser og meninger.
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STRUKTUR
For at samtalen skal bli bra, er det nødvendig at den har en tydelig start, slik at 
alle vet at det er en samtale, og hva som er samtalens tema. I tillegg må elevene få 
tid til å tenke før de snakker, ordet må fordeles på forskjellige måter og samtalen 
avsluttes med en form for oppsummering.

Hvis samtalen er planlagt, skriver læreren temaet på tavla og har en kort 
introduksjon der temaet kobles til noe elevene har gjort, noe i læreboka eller 
læreplanen, noe som har skjedd, eller liknende. Her skal det bare sies hvorfor 
elevene skal samtale om dette konkrete temaet. Det skal ikke antydes svar eller 
hva læreren eller læreboka mener. Det er lettere å få alle med hvis samtalen starter 
med en oppgave alle skal forholde seg til: en tekst, et problem, et bilde osv. med en 
etterfølgende kort tenkepause der alle skal skrive ned sine tanker, eventuelt hvor-
for de ikke har noen tanker om det innledende. Hvis samtalen oppstår spontant, 
som den ofte gjør når elevene arbeider med religiøse eller etiske temaer, gjentar/
formulerer/ hjelper læreren elevene med å formulere problemet eller temaet som 
har vekket interesse og skriver det på tavla. Deretter hjelper elevene hverandre 
med å gjøre klart hva det er de vil gjøre – formulere et spørsmål, svare på et 
spørsmål, definere et begrep eller fenomen, finne kriterier, eller liknende.

Etter den første tenkepausen samles elevenes ideer inn. Det kan gjøres på flere 
måter. Man kan høre på alle i en runde, man kan velge ut (for eksempel ved bruk 
av terning) én som skal presentere sin idé, og man kan be noen presentere sin 
idé (for eksempel ved hjelp av håndsopprekning). Hvis man hører på alle eller 
mange, velger elevene det de vil arbeide videre med. Deretter snakker elevene 
med hverandre med utgangspunkt i det som ble presentert mens læreren hjelper 
dem med formen gjennom å stille spørsmål som «Hvem snakker du til?», «På 
hvilken måte er det forskjellig fra …?», «Kan noen forklare?», «Kan alle skrive 
ned et eksempel?», «Hvilket kriterium brukte hun?» og liknende.

Samtalen avsluttes med en oppsummering eller metasamtale. Læreren bør 
på forhånd ha bestemt seg for hva elevene skal ta opp avslutningsvis, og skrive 
metaspørsmålene på tavla, for eksempel: «Hva var vanskelig?», «Hva har vi 
lært om …?», «Hva var vi uenige om?», «Hva er sammenhengen mellom det 
vi har snakket om i dag og … / det vi arbeidet med i forrige uke?» og liknende. 
Elevene skal svare på spørsmålene i en tenkepause og så høre på hverandre i 
runder. Regelen for en runde er at det ikke er lov å gjenta noe som allerede har 
vært sagt. Læreren kan notere ned elevenes svar, gjerne på pc, slik at det kan 
beholdes og brukes i planleggingen av en eventuell fortsettelse.

Som sagt kan strukturen virke fremmed i begynnelsen, men struktur og disiplin 
hjelper etter hvert elevene med å tenke mer fritt og mangfoldig samtidig som 
det blir færre floskler, usammenhengende setninger og utbredte eller «trygge» 
meninger. Mange erfarer også at strukturen sikret at flere elever kom til orde.
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LÆRERROLLE
Lærerens oppgave er å styre samtalen, ikke delta i den. Hun skal hjelpe elev-
ene med å holde oversikt blant annet ved å skrive sentrale ting på tavla, hjelpe 
elevene med å formulere nye spørsmål, se motsetninger og muligheter, passe på 
at elevene har tenkepauser og muligheter til å notere underveis, samt sikre at 
samtalen avsluttes med en felles oppsummering eller metasamtale. Læreren skal 
også fordele ordet på varierte måter – gjennom runder, terningkast, lappetrekking, 
håndsopprekning og talelister. Elevene bør ikke sitte med hånden i været mens 
noen snakker. Det kan få en usikker taler til å bli mer usikker, og det kan føre til 
at eleven med hånden i været glemmer å lytte og i stedet tenker på hva han skal si. 
Læreren kan også til en viss grad akseptere «spontan snakk» hvis det er til saken, 
og hvis det ikke er for forstyrrende eller for dominert av én eller noen få elever.

STRUKTUR RUNDT SAMTALEN
I tillegg til struktur for selve samtalen bør det også være struktur rundt samtalen. 
De bør planlegges og timeplanlegges, koples til kompetansemål og vurderingskri-
terier, samt ha en fast og gjenkjennelig form med klar begynnelse og slutt. Med 
samtaler 1 – 2 ganger i uka fordelt på flere fag, får både lærer og elever mulighet 
til å tilegne seg ferdigheter som å lede, lytte, begrunne og vurdere. Det er viktig 
med et langsiktige perspektiv og bevissthet om at både elever og lærere trenger 
tid og trening for å bli gode.

Samtalene blir bedre hvis elevene sitter slik at de kan se og høre hverandre 
og har mulighet til å skrive. Det beste er å sitte i sirkel eller hestesko med bord 
foran. Hvis det er liten plass kan man droppe bordene og elevene kan bruke stolen 
når de skriver. For å heve statusen på samtale som arbeidsform samt synliggjøre 
sentrale holdninger og ferdigheter, er det viktig at samtalene og elevenes arbeid 
i dem, vurderes. Elevene bør få tilbakemelding på i hvilken grad de er gode til å 
lytte, stille spørsmål, trekke andre inn i samtalen, bygge på andres ideer, begrunne, 
vurdere begrunnelser, være åpen for nye og annerledes synspunkter og liknende.

FILOSOFI OG RELIGION
I skolen er arbeidet med filosofi en del av religionsfaget. Det er derfor nødven-
dig å tenke gjennom forholdet mellom filosofi og religion og mer konkret på 
hvilken måte man kan bruke filosofiske samtaler i arbeidet med religiøse temaer 
og spørsmål. I utgangspunktet er jeg skeptisk til å ha filosofiske samtaler om 
religiøse temaer som Guds eksistens, skapelse, frelse og liknende trossannheter. 
Fordi man ideelt sett skal være åpen for å tvile på alt, samt at man skal ta stilling 
innledningsvis, passer ikke filosofiske samtaler om slike temaer i et obligatorisk 
religionsfag. Trosfrihet går blant annet ut på at man skal kunne slippe å si hva 
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man tror. Skolen bør heller ikke bidra til å vekke religiøs tvil hos elevene, slik 
arbeid med filosofi kan gjøre.

På den annen side er mange elever svært interessert i religiøse spørsmål, og 
de diskuterer dem gjerne. Slike diskusjoner oppstår ofte spontant og kan bli 
hissige og involvere (noen av) elevene sterkt. Læreren bør selvsagt ikke hindre 
elevene i å snakke om det de er interessert i, men hun kan gjøre samtalen bedre 
gjennom å strukturere og lede den. Intens diskusjon skaper større avstand og 
aggresjon enn en ledet samtale som kan gi elevene trening i å håndtere uenighet 
på en respektfull og kreativ måte.

En lærer fortalte meg at i hennes klasse oppsto det ofte diskusjoner om ska-
pelse contra evolusjon. Diskusjonen besto av stadige gjentakelser av påstander 
uten at elevene lyttet til og forholdt seg til det motparten sa. Det var bare noen 
av elevene som deltok og stemningen ble ofte dårlig. Av og til forlot én eller noen 
elever klasserommet i raseri.

I en slik situasjon kan læreren hjelpe elevene gjennom å skrive én eller flere 
av de omstridte påstandene på tavla, for eksempel «Verden ble skapt av Gud», 
«Verden ble skapt på seks dager», «Verden startet med big bang». og/eller «Livet 
på jorda er resultat av evolusjon», og gi dem så en tenkepause hvor de skal 
skrive ned minst ett argument for og ett argument mot påstanden(e). Læreren 
kan understreke at man ikke behøver å tro det man skriver, det er nok at man 
vil prøve om det holder, og at poenget er at dere sammen skal finne fram til så 
mange argumenter som mulig. Elevene leser opp det de har skrevet mens læreren 
skriver argumentene på tavla. Sammen skal så elevene finne ut hvilke argumenter 
under hvert standpunkt som er best. Klassen kan lage plakater med argumentene 
som kan henge i klasserommet. Elevene kan også koble konkrete religioner og 
livssyn til de enkelte standpunktene. I en slik struktur brukes elementer fra den 
filosofiske samtalen: tenkepause, lytte, begrunne, vurdere, ledelse av samtalen 
og skriving på tavla. Samtidig som elevene kan delta uten å behøve å ta (åpent) 
personlig stilling til hvilket standpunkt som er det rette.

En annen grunn til å ha filosofisk samtale om religiøse temaer er å gi elevene 
mulighet til å snakke systematisk og dypt om religion, presentere egen tro og 
praksis, stille spørsmål til hverandre, få fram at tvil er noe som hører til det å 
tro samt alminneliggjøre religion ved å vise at religiøse temaer og svar kan angå 
oss enten vi er troende eller ikke.

AVSLUTNING
Filosofisk samtale er en arbeidsmåte som kan øke elevenes deltakelse og samar-
beid i tillegg til kvaliteten på deres tenkning og tale. Å delta i filosofisk samtale 
er ikke, eller skal ikke være, lettere eller mer avslappende enn å lese, skrive og 
regne. Man må trene, og man trenger å bli presset og utfordret for å bli god. Og 
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det den enkelte elev bidrar med i samtalen – av holdninger, ferdigheter og kunn-
skaper – skal være med i vurderingen av elevens arbeid, på linje med skriftlige 
arbeider og framføringer.
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METODEARK OM FILOSOFISK SAMTALE

KVIFOR ER DET BRA MED FILOSOFISK SAMTALE?
Han utviklar evna til å kople og integrere informasjon frå forskjellige område 
og situasjonar, og han utviklar evna til å tenkje sjølv.

Han utviklar evna til å vere kritisk, til å kunne skilje sant frå falskt, rett frå galt, 
viktig frå uviktig. Utviklar dømekraft, som er noko anna enn å berre akseptere 
eller forkaste noko. Kritikk er positivt.

Han utviklar evna til tåle og like forskjell. Slik at ein kan sjå fordelar med 
forskjellige synspunkt utan å bli vulgærrelativist. Ein skal vere sakleg og dialogisk.

KVA KJENNETEIKNAR DEN FILOSOFISKE SAMTALEN ?
Samtalen er strukturert, han følgjer reglar. Vekta ligg på å lytte og forstå. Når vi 
er filosofiske prøver vi ut, fordi vi ikkje veit sikkert kva som er svaret. Saman kan 
vi finne ut kva som kan vere eit godt svar, eller kvifor det er vanskeleg å einast.

Fokus på ein ting om gongen.
Tenkje før ein snakkar.
Lytte til det andre seier.
Gi og vurdere grunnar.
Opne for andre moglegheiter.
Refleksjon over sjølve tankeprosessen.
Det går sakte.

REGLAR
Det er ikkje lov å gjenta det andre har sagt.
Det er lov til å spørje andre om ein ikkje forstår det som blir sagt.
NB! Læraren gir ikkje ros elle ris i prosessen.

Omset og omarbeidd etter eit filosofiseminar med Beate Børresen på KG 24.1.2008
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FILOSOFISK SAMTALE OM BOD

Loggark for:  .....................................................................................................

Påstandar:

Boda seier kva som er rett.
Vi bør bryte boda.
Nokre bod er dårlege.

Vel ein av påstandane.

Tenkepause: Skriv ned om du er einig eller ikkje.

Eg er einig fordi ������������������������������������������������������

Eg er ikkje eining fordi ������������������������������������������������

Samtale: Dei som er einige reiser seg. Dei som er ueinige blir sittande. Høyr på 
grunngjevinga til dei andre.

Tenkepause: Noter den grunngjevinga du synest var best, og skriv ned kvifor du 
meiner at ho er god.

Beste grunngjeving: ���������������������������������������������������

Grunngjevinga var god fordi: ������������������������������������������

Samtale: Høyr på forslaga til dei andre og vurder deretter om påstanden er sann, 
bra eller dårleg.

Eit døme på loggark frå redakasjonen

Dei ti boda

1. Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.

2. Du skal ikkje misbruke namnet 
til Herren din Gud.

3. Du skal halde kviledagen heilag.

4. Du skal heidre far din og mor di.

5. Du skal ikkje slå i hel.

6. Du skal ikkje bryte ekteskapet.

7. Du skal ikkje stele.

8. Du skal ikkje vitne falskt mot nesten din.

9. Du skal ikkje attrå kona til nesten din.

10. Du skal ikkje attrå noko som 
høyrer nesten din til.



TEMA: FILOSOFI – PARADOKSER OG EPISTEMOLOGI

47HISTORIKK

Til læreren

TEMA: FILOSOFI – PARADOKSER 
OG EPISTEMOLOGI

UTARBEIDET AV KNUT DÆHLI

Før timen/tidsramme: Opplegget gjelder én økt (90 min), og er tenkt som en 
introduksjon til filosofi, da særlig epistemologi og logikk. Det kan være lurt 
å repetere bakgrunnen, kompleksiteten og innholdet til paradoksene. Elevene 
trenger: skrivebok og pc.

I timen/arbeidsmetode: Individuelt arbeid, gruppe- og klassesamtale. Elevene 
jobber selvstendig med oppgave 1 i ca. 5 min. Finn en brukbar definisjon fra 
en av elevene og skriv opp på tavla. Deretter leser noen oppgave 2 og Zenons 
paradoks høyt i klassen. Deretter viser læreren Ted Ed- klippet om Zenons diko-
tomiparadoks fram til 1:55 min, sett så på pause og klargjør med klassen at de 
har forstått paradokset til Zenon. Be dem så om å forsøke å løse paradokset, og 
finne mulige logiske feil med Zenons resonnementer. De jobber med dette først 
individuelt i 5–10 min, deretter får de 5 min til å diskutere i små grupper. Diskuter 
så i plenum (ca. 5 min) før dere ser resten av klippet og en av de mulige løsningene.

Youtube-klipp: https://www.youtube.com/watch?v=EfqVnj-sgcc
Still klassen følgende to spørsmål etter klippet (5–10 min):

1 – Gir klippet en god løsning på paradokset?

2 – Utover problemet at å summere en uendelig (infinitt) rekke kan gi et endelig 
(finitt) resultat, finnes det også andre problemer med resonnementene som ledet 
til paradokset. Kan dere tenke hva disse problemene kan være?
Hint: Premisset om målbar uendelig avstand og tid, samt antagelsen om at tid 
og rom er absolutte separate og uavhengige størrelser, kan være feil.
Deretter får elevene 10 min til å løse de to andre paradoksene på egenhånd. 
Pause før eller etter.

Etter pausen får de 15 min til å sjekke på internett (evt. lærerbok hvis relevant) 
hvordan filosofer har forsøkt å løse disse paradoksene tidligere. Deretter får de 
5 min igjen til å diskutere mulige løsninger, denne gangen med andre elever enn 
tidligere. Siste del av økten går til plenumsdiskusjon/evt. oppgave 3. Hvis det er 

https://www.youtube.com/watch?v=EfqVnj-sgcc
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beleilig og tid nok kan det være nyttig å sitte i en halvsirkel eller hestesko for å 
lettere fordre diskusjonsmiljøet i klassen.

Etter timen: Hvis det er tid starter elevene med oppgave 3. Hvis ikke kan opp-
gaven gis som lekse til neste gang.

Elevark

FILOSOFI – PARADOKSER OG EPISTEMOLOGI
Kompetansemål:

 � presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken 
til i dag

 � gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof

Paradokser:

1 – Zenons bevegelsesparadokser

For å bevege seg en over en hvilken som helst avstand, må man alltid bevege seg 
halvparten av hele avstanden, for så å halvere den gjenværende avstanden, for 
så å halvere den gjenværende avstanden, osv… Denne halveringen kan gjøres 
uendelig mange ganger før man når målet. Betyr ikke dette at enhver bevegelse 
vil ta uendelig lang tid, og at bevegelse dermed er umulig? Se video og diskuter.

2 – Allmektighetsparadokset til Averroes (Ibn Rushd)

Hvis Gud er allmektig, kan han lage et fengsel han ikke kan unnslippe, eller en 
stein som er så tung at han ikke kan løfte den?

3 – Løgnerparadokset: Denne setningen er falsk.

Hvorfor er dette et paradoks? Hva er problemet med dette paradokset? Kan du 
tenke ut noen løsninger?

Oppgave 1: Hva er et paradoks? Skriv ned definisjon og eksempler på andre 
paradokser enn de som er nevnt over.

Oppgave 2: Gjennomgå og forsøk å løse de tre paradoksene over.
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Oppgave 3: Gjør bruk av tekstene til oppgave 3 og svar på disse to spørsmålene:
Et sentralt epistemologisk problem er spørsmålet: Kan vi ha sikker kunnskap?

Finn ut hvordan filosofene Chuang Tzu (kinesisk) og Rene Descartes (fransk) 
forsøkte å besvare spørsmålet om sikker kunnskap, og hvordan de bruke drøm-
meargumentet i sin argumentasjon.

Elevark

Tekst til oppgave 3:
Epistemologi/erkjennelsesteori: er i filosofien betegnelse for læren om vår erkjen-
nelses natur, dens forutsetninger og grunnlag, og om vår kunnskaps opprinnelse, 
mulighet, omfang og gyldighet.

Et sentralt epistemologisk problem er spørsmålet: Kan vi ha sikker kunnskap?

Den kinesiske filosofen Chuang Tzu fra antikken er en av de første som tok 
opp dette problemet ved hjelp av det såkalte drømmeargumentet. Flere filosofer 
har brukt variasjoner av dette argumentet for å debattere spørsmålet om sikker 
kunnskap, den mest kjente er trolig franskmannen Rene Descartes.

Drømmeargumentet illustreres godt av Chuang Tzus sommerfugldrøm:

Det var en gang at jeg, Chuang Tzu, drømte at jeg var en sommerfugl som 
fløy rundt og hadde det bra. Jeg hadde ingen ide om at jeg var Chuang 
Tzu. Så plutselig våknet jeg opp og var Chuang Tzu igjen. Men jeg kunne 
ikke si, hadde jeg vært Chuang Tzu som drømte at jeg var en sommerfugl, 
eller en sommerfugl som drømte at jeg nå var Chuang Tzu? Men, det må 
finnes noe type forskjell mellom Chuang Tzu og en sommerfugl! Vi kaller 
dette tingenes transformasjon.

  Zhuangzi

Rene Descartes skisserer et lignende argument der han påpeker at vi i drømmer 
ikke vet at vi drømmer, og at derfor alle sanseerfaringer ikke kan utgjøre sikker 
kunnskap.

– Er du enig i drømmeargumentet? Gjør muligheten for at vi alltid kanskje er 
i en drøm det umulig å ha sikker kunnskap om noe? Finnes det kunnskap som 
er sikker, uavhengig om vi drømmer eller ikke?

– Selv om Chuang Tzu og Descartes brukte det samme argumentet, brukte de 
det svært ulikt og nådde ganske ulike svar på argumentet. Finn ut hvordan disse 
filosofenes svar på drømmeargumentet skiller seg fra hverandre.
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RELIGION ER KUN MISFORSTÅTTE 
TRENINGSSYSTEMER

PETER SLOTERDJIKS «YOU MUST CHANGE 
YOUR LIFE: ON ANTHROTECHNICS (2013)1»

ANMELDT AV KNUT DÆHLI

Finnes det noen religion som er ikke-teknisk? Hvis man skiller de teknisk-prak-
tiske elementene fra en bestemt religion, er det fortsatt mulig å kalle den for en 
religion? Hva skjer egentlig psykosomatisk – kroppslig og psykologisk, legemlig 
og sjelelig – når en person mediterer, ber, eller faster?

Med unntak av studiet av ritualer, har religionsforskning fram til våre dager 
i stor grad oversett eller delegert sekundær eller lavere status til ulike religioners 
tekniske sider – de være seg asketiske, kontemplative, meditative, yogiske, etc. De 
siste 10–15 årene har imidlertid en voksende interesse for slike menneskeskapte 
teknikker (som Sloterdijk kaller antropoteknikker) opplevd en renessanse blant 
akademikere og pedagoger. En av de friskeste og mest leseverdige bidragsyterne 
innen dette voksende interessefeltet er Peter Sloterdijk.

PETER SLOTERDIJK – TYSKLANDS 
NIETZSCHEANSKE ANTI-TED FILOSOF

Den tyske filosofen og kulturteoretikeren Peter Sloterdijk (f. 1947) har vært populær 
i hjemlandet de siste tiårene. Han er den nest mest kjente offentlige intellektuelle 
i Tyskland etter Jürgen Habermas (Sloterdijks nemesis), og publiserte sitt gjen-
nombruddsverk Kritikk av den kyniske fornuft i 1983. Siden har han produsert 
et imponerende korpus filosofiske verker som kjennetegnes av flittig bruk av 
poetisk sakprosa, hyperbolisk og bevisst kontroversielt språk, et urovekkende men 

1 Oversatt av Wieland Hoban. Originaltittel er «Du musst dein Leben ändern» (2009).
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stimulerende antall neologismer (det finnes allerede et Sloterdijk-leksikon!) – men 
alltid originale tankeeksperimenter. Som eksempler på Sloterdijks forlokkende 
språk kan jeg nevne to andre titler: Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen 
Kinetik (1989), eller Zorn und Zeit: Politisch-psychologischer Versuch (2006)2.

Sloterdijk er en slags anti-TED talk filosof, i og med at han nekter å korte ned 
komplekse resonnementer og brede assosiasjonsrekker til fordel for tydelighet 
og presisjon. Istedenfor å tilpasse sine filosofiske ideer til lettfordøyelig finger-
matsnacks og espressoshots, dekker han opp til ekte tysk koldtbord med titanisk 
appetitt. Dette gjør at han til tider kan være svært irriterende og overveldende 
å lese, og språkformen krever tid for tilpasning. Hvis man derimot tar seg tiden, 
viser han seg å være langt mer enn en velbelest tåkefyrste.

Originaliteten til Sloterdijk ligger i hans evne til å se gammel kunnskap med 
nye briller og den enorme analysebredden, selv om dette kan gå på bekostning 
av dybden. Allikevel er hans særegne egenskap til å fremkalle nye idéer og bilder 
gjennom sin kommando over det tyske språket uovertruffen. Han iverksetter 
med andre ord dyp tenkning hos leseren, og følger Nietzsches imperativ om å 
tillate seg å tenke farlig.

RELIGION ER KUN MISFORSTÅTTE TRENINGSSYSTEMER
I typisk Sloterdijk-stil starter han allerede på side 1 med å utbasunere at selve 
troen på at religion eksisterer og er på vei tilbake, egentlig beror på en gigantisk 
misforståelse av religioners egentlige natur. Etter å kritisere Christopher Hitchens 
og Richard Dawkins for å stå bak de mest intellektuelt overfladiske (!) jeremiadene 
angående religion i moderne tid, hevder Sloterdijk at det ikke er religion, men 
snarere essensen av religion som fremtrer stadig mer merkbart og synlig i våre 
dager. Denne essensen er ifølge forfatteren at mennesket er et trenende, praktise-
rende vesen, et vesen som skaper seg selv gjennom øvelser, praksiser og repetisjon, 
og dermed overvinner seg selv. Dette selvformingsaspektet ved mennesket er så 
sentralt, ifølge Sloterdijk, at det er med å forklare både hvordan religioner opp-
står, og hvorfor noen overlever og vokser, mens andre mister tilhengere og dør 
ut. Sloterdijk forsøker å vise at

(…) a return to religion is as impossible as a return of religion – for the simple 
reason that no «religion» or «religions» exist, only misunderstood spiritual regi-
mens, whether these are practiced in collectives – usually church, ordo, umma, 
sangha – or in customized forms – through interaction with the «personal God» 
with whom the citizens of modernity are privately insured. (...) What we are 
actually dealing with – on a scale whose measurement has scarcely begun – are 

2 Et åpenbart ordspill på Heideggers Sein und Zeit, som for øvrig er en av Sloterdijks viktigste 
inspirasjonskilder.
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variously misinterpreted anthropotechnic practice systems and sets of rules for 
moulding one’s inward and outward behavior.3

Med andre ord forfekter han den egentlig trivielle tanken om at aktiviteten til 
både individer og kollektiver fungerer symbiotisk. Det er snakk om et kontinuerlig 
samspill mellom aktøren(e) og handlingen(e): arbeid påvirker arbeideren, kom-
munikasjon forsterker kommunikatoren, trening forandrer atleten, undervisning 
stimulerer læreren. Essensen av det å være et menneske er ikke at vi tilsynelatende 
vet at vi vet (Homo sapiens sapiens), men snarere at vi regelmessig må kjempe 
med oss selv i forsøket på å forme hvem vi er. Dermed er mennesket bedre karak-
terisert som en repeterende skapning (Homo repetitivus), som et utøvende vesen 
i uavbrutt trening på et eller flere vis (Homo artista), ifølge Sloterdijk.

Derfor anser Sloterdijk ikke bare religion, men alle menneskelige trenings-
strukturer som vesentlige for å forstå nåtidens tilsynelatende fremvekst, eller 
tilbakekomst, av «religion». Det er ikke «religion» som kommer tilbake (etter-
som dette er en oppkonstruert illusjon), men snarere en ærligere og sannere 
anerkjennelse av menneskets vesen. Han sporer eksempelvis olympiadens og den 
moderne sportsindustriens enorme suksess, som oppstod i forrige århundre, til 
sin tese om menneskers iboende øvende natur. Som bevis for at religioner ikke 
eksisterer argumenterer han at ved å fjerne religioners dogmer og intellektuelle 
elementer, men ikke de praktisk-tekniske, kan virksomheten fortsatt eksistere, til 
og med vokse. Som eksempel viser Sloterdijk til Scientologi, som ifølge ham først 
startet som et psykoteknisk selskap eller forretning – med fokus på teknikker 
og selvterapi – før grunnleggeren L. R. Hubbard senere utviklet dets dogmer og 
institusjonaliserte kirken til det den er i dag. Konklusjonen til Sloterdijk blir at 
et av de sterkeste bevisene for at konstruksjonen «religion» (eller den vanlige 
forståelsen av hva religion er) ikke egentlig finnes, best tydeliggjøres gjennom 
å skape sin egen religion. Da vil man ifølge Sloterdijk se at treningsaspektet til 
alt «religiøst» fort trumfer de sosiale, intellektuelle, institusjonelle elementene. 
Dette virker mildt sagt overforenklet og tvilsomt, men med over 400 sider igjen 
utbretter forfatteren resten av boken med eksempeldryss fra filosofi, religion, og 
politikkens verden for å underbygge sin kontroversielle tese.

ANTROPOTEKNIKKER OG HYRERHUMASNISME
Teknikker skapt av og for mennesker – antropoteknikker – er Sloterdijks hoved-
anliggende i denne boken. Menneskehetens historie er spekket av eksempler på 
treningssystemer av alle tenkelige slag. Fra antikkens filosofiske revolusjoner i 
India, Kina, Hellas og senere Midtøsten til Middelalderens klosterbevegelser 
i Asia, Afrika og Europa, fra Reformasjonens opprør og individualisering til 

3 Sloterdijk, Peter. (2013). You Must Change Your Life. On Anthropotechnics. s. 3 og 84.
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modernitetens sports – og treningsmani, trekker Sloterdijk lange linjer og tolker 
disse som variasjoner av samme fenomen. Dette fenomenet er oppdagelsen innen 
ulike kulturer av repetisjonen kraft, treningens makt, selv-formingspotensialet 
og selv-overvinnelsesimperativet som karakteriserer vår art. Forfatteren kaller 
dette for vertikal spenning.

Som særegne eksempler på slike spenninger fremheves de første asketene 
i shramana-bevegelsen i det gamle India, som produserte grunnleggerne av 
buddhismen, jainismen og de nå utdødde Ajivikaene, samt et hav av asketiske 
systemer, hvorav de mest omtalte i dag ble kjent som yoga; Heraklit, Sokrates 
og de sokratiske skolene som vektla trening, da særlig stoikerne og kynikerne; 
og de kristne Ørkenfedrene- og Mødrene i Palestina, Syria og Hellas, som dyrket 
tilbaketrekning, inderlighet og stillhet. Den vertikale spenningen disse representan-
tene for menneskehetens oppoverstreben symboliserer, er illustrert i vår iboende 
trang til å adlyde kommandoen fra Rilke som er utgangspunkt for Sloterdijks 
tittel – nemlig at vi «må forandre våre liv!». Dette ropet om forandring ruger 
over sivilisasjonsutviklingens løp, fra begynnelsen til nåtiden.

Det Sloterdijk forfekter gjennom hele verket er med andre ord en form for 
hyperhumanisme, en langtomreisende analyse både i tid og rom som setter men-
nesket – og viktigere, menneskets selvhevdelsestrang -og talenter, som eksisterer 
i konstant spenning – i sentrum for hele historiens gang. Slikt forstått er boken 
egentlig en lengre kommentar til Nietzsches Übermensch, og da særlig det kjente 
utdraget fra Zarathustra om at «mennesket er et stadium som skal overgås (..), et 
rep som binder dyret og overmennesket sammen – (..) Det store ved mennesket er 
at det er en bro, ikke et mål.»4 Og i likhet med Nietzsche kommer Sloterdijk med 
sine egne originale bidrag til hva askese er, hvorfor det er så vesentlig for å forstå 
menneskets trenende natur, og hvorfor det asketiske imperativ ikke forsvinner.

Allikevel er det særlig med tanke på askese at Sloterdijk viser sine svakheter 
som analytiker. Til tross for sin belesthet, er det påfallende hvor lite han trekker 
inn av nyere askeseforskning, hvor det tross alt har skjedd mye de siste tiårene. 
Enda merkeligere er det nesten totale fraværet av meditasjonsforskning i littera-
turlisten, som siden starten på dette århundret har fått stor oppmerksomhet både 
fra media og innen akademia, og som har gått fra perifer hippie-forskning på 
60-og 70-tallet, til i økende grad å bli respektert mainstream-forskning i tverrfag-
lige fora. Det beste eksempelet på sistnevnte er etableringen av nye akademiske 
disipliner slik som kontemplative studier i Nord-Amerika, som er en tverrfaglig 
disiplin som kombinerer humaniora (da særlig religionsvitenskap og filosofi) 
med naturvitenskap (særlig kognitiv nevrovitenskap)5 i studiet av kontemplative 
fenomener. Sloterdijks bastante betraktninger (eller utvalgte overdrivelser) fortoner 

4 Parafrase, Ibid, s. 65.
5 Se www.contemplativestudies.org

http://www.contemplativestudies.org
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seg nokså arrogante og tidvis overfladiske når han tilsynelatende skal gå i dybden, 
men velger ikke å forholde seg til fersk forskning. En fare med å lese denne for-
fatteren er altså at hans forlokkende språk kan skyggedekke temaene like mye 
som de belyses.

De største svakhetene med hele prosjektet i «You Must Change Your Life» 
inkluderer selektiv kildebruk (som nevnt ovenfor), til tider obskurt språk og 
mangel på argumentasjon til fordel for tvilsomme slutninger –, men mest av 
alt den åpenbare reduksjonismen som sidestiller så ulike filosofiske og religiøse 
strømninger og individer med én og samme impuls, nemlig higenen etter selvfor-
bedring. Er det rimelig å sammenligne Buddha Gautama med stoiske filosofier 
som Epiktet eller Marcus Aurelius, eller Patanjali med de kristne Ørkenfedrene? 
Selv om språket, kulturen, religiøse forestillinger og klima var ulikt, var egentlig 
motivasjonsdriven til alle disse den samme – nemlig en eksistensiell lengsel, en 
vertikal spenning, som nærmest påtvang dem å forsøke å oppnå det umulige? 
Ifølge Sloterdijk så er svaret ja. Noen kritikere vil hevde at Sloterdijk er altfor mye 
et produkt av sin egen tid, nemlig post-opplysningstidens dominerende tankegang 
vedrørende både sentrale konsepter (religion og mystikk slik de forstås i dag er 
eksempelvis opplysningstidskonstruksjoner), og sentraliteten av personlig religiøs 
erfaring og praksis, på bekostning av institusjonelle og intellektuelle elementer 
av religion. Slik er Sloterdijk en eksponent for teknifiseringen av religion, som 
vi kan se mange eksempler på i dag.

TEKNIFISERING AV RELIGION
Teknifiseringen av religion henviser til prosessen hvor religion blir redusert til et 
instrument, til verktøy og håndverk (techne), til teknikk og kognitiv teknologi, 
oftest på bekostning av andre dimensjoner ved religion. Dette er et særtrekk ved 
det vi kaller religion i dagens samfunn – hvor religion ofte har blitt redusert til 
stressmestringsteknikk, til depresjonsterapi, til kompensasjonsstruktur. Dette 
gjelder ikke bare Europa og Vesten, men hele verden. Sloterdijk bidrar i stor grad 
til å fremvise dette svært viktige trekket ved moderne religiøsitet/spiritualitet, 
ved å eksemplifisere og historisere ulike kognitive teknikker og sette dem inn i 
et felles rammeverk.

Bokens sterkeste sider omhandler nettopp antropoteknikkene og menneskers 
evig-kreative forsøk på å trene seg opp til det umulige. Hvis du ønsker å oppsum-
mere og lære de kognitive triksene mennesker har brukt oppigjennom historien for 
å forsterke seg selv, er denne boken obligatorisk lesning. Et kort utvalg: stoikernes 
negative visualisering, som vektlegger å starte hver dag med de verst tenkelige 
forventninger, for å være klar for det aller verst tenkelige, og for å bli lettet når 
det stort sett ikke går så galt i hverdagen; asketiske tradisjoners tilbaketrekning 
fra det sosiale liv, og den påfølgende innvendige selv-doblingen (Sloterdijks 
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begrep) som foregår mellom det utøvende selvet og det observerende og ideale 
selvet, den Andre, som fungerer som trener og irettesetter, indre guru, daimon, 
eller til og med gud, som konstant overvåker den utøvende praktikanten; eller 
buddhistiske meditasjoner som vektlegger avsky, for eksempel teknikkene som 
innebærer visualisering av kroppens skitne sider (blod, all slags kroppsvæske, 
råtten hud, alderdommens nedbrytning av kroppen, kroppsavfall, kroppshår, etc.), 
som er ment å hjelpe aspiranter som sliter særlig med seksuell lyst til å overvinne 
sine fristelser. Alt dette bunner ut i ulike former for private språkspill og indre 
retoriske overtalelsesøvelser, som Sloterdijk identifiserer som et fundament for 
alle typer antropoteknikker.

Som alle gode filosofer klarer Sloterdijk å stimulere tanken. Hvis leseren tar han 
på alvor vil man sitte igjen med verdifulle nye spørsmål som man trolig ikke har 
fundert over tidligere. Hvis du vurderer å forandre livet ditt, så les denne boken!
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HISTORIEN OM DET NYE TESTAMENTET 
OG FOR LÆRERE OG ANDRE

ANMELDT AV TOR VEGGE

Halvor Moxnes’ nye bok om Det nye testamentet er en begivenhet også fordi 
det, så langt jeg vet, ikke finnes en tilsvarende bok på norsk.

Alle som har tatt lærerutdanning eller universitetsutdanning i religion er kommet 
innom spørsmål som er diskutert i denne boka. Det utgis fremdeles bøker på 
engelsk og tysk som tar opp såkalte innledningsspørsmål. I bibelfagene er dette 
spørsmål en gjerne drøfter før en gir seg i kast med eksegese, med tolkningen av 
tekstene. Det er litteraturhistoriske spørsmål om forfatterskap, datering, sjanger 
og hovedinnhold. Disse er diskutert også i denne boka, men spørsmålene er ført 
videre på en måte som svarer til nye vendinger og interesser i bibelvitenskapene. 
Disse nye interessene svarer til interesser i annen litteraturvitenskap, og de er 
i dialog med aktuelle spørsmål om bibeltekstenes bruk og tolkninger i vår tid.

Kapittel 1 behandler brevlitteraturen i Det nye testamentet og de første kristne. 
Det starter med Paulus og de paulinske brevene. Boka har en oppbygning som 
svarer til litteraturhistorien. Paulus’ brev er de eldste i Det nye testamentet. 
Moxnes skriver om innholdet i tekstene og om teologiske temaer. Han legger 
mest vekt på å se tekstenes form og innhold i sammenheng med samfunnsfor-
hold, hvordan de første gruppene av troende organiserte seg og fant en form i 
forhold til det øvrige samfunnet. Moxnes gjør dette forståelig og får også fint 
fram hvordan samfunnsforhold og tenkemåter som reflekterer dem, kan være 
ganske fremmede for oss.

Med kapittel 2 er vi over i spørsmål om Jesus og evangeliene. Moxnes skriver 
her og andre steder om at tekstkulturen den gang først og fremst var muntlig. 
Gjennomgangen av hvert evangelium begynner ikke med innledningsspørsmålene, 
men med en litterær (narrativ) lesning av skriftet som er opptatt av karakterene i 
teksten og hvordan plottet utvikler seg. Gjennomgangen viser også til forholdet 
mellom plottet i teksten og det en kan tenke seg forfatteren ville formidle til leserne. 
Til slutt følger noen kommentarer til det litteraturhistoriske om datering og slike 
ting. Framstillingen får veldig godt fram særpreget i det enkelte evangelium. Den 
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gir kommentarer som knytter litterært særpreget til innhold og til den påvirk-
ningen det enkelte evangeliet kan ha hatt på leserne.

Apostlenes gjerninger og Johannes’ åpenbaring omtales i samme kapittel (3). 
De er ganske ulike skrifter, men har det til felles at de reflekterer svar fra annen og 
tredjegenerasjons kristne på utfordringene med å leve i det mektige Romerriket. 
Igjen ligger vekten på den litterære formen. Apg. formidler et realistisk bilde av 
romersk makt og vil fortelle til leserne at Guds makt er større (92), mens Johannes’ 
åpenbaring demoniserer Romerriket (93).

Resten av boka omhandler ulike sider ved skriftenes bruk ned gjennom his-
torien. Kapitlet om kanonisering av tekster begynner med Dan Browns bok Da 
Vinci koden og Browns påstand om at den kristne bibelen ble til gjennom en 
beslutning av keiser Konstantin. Moxnes viser at Browns påstand mer hører til i 
romanen enn i historien, men gir et interessant bilde av et mangfold fra og med 
den tidligste kristendommen, et bilde som svarer til det som etter hvert etablerer 
seg i forskningen. Her får vi også en nyansert framstilling av gnostisisme og 
interessante presentasjoner av evangelier som betegnes som apokryfe og som 
ikke kom med i kanon.

I bokas andre hoveddel, kalt «Virkningshistorien», finner vi stoff som ikke 
tidligere hørte med i innledningsvitenskapen. Det legges vekt på hvordan tek-
stene er brukt og lest i de 2000 årene som er gått siden de ble forfattet. Det 
virkelig interessante her er hvordan lesning og tolkning endrer seg og må endre 
seg. Resepsjonshistorie «legger vekt på mottakernes rolle og deres kontekst i 
overleverings- og tolkningsprosessen» (123). Meningen i tekstene «blir etablert 
gjennom møtet mellom teksten og leseren eller tilhøreren» (124). Og leserens 
forståelse er avhengig av deres «sosiale forestillingsverdener» (167).

I kapittel 5 (NT som mediehistorie) skriver Moxnes om hvordan manus-
kripter ble brukt og hva oversettelser har betydd, helt fram til digitalisering av 
bibeltekstene. Presentasjonen svarer til aktuelle faglige interesser som gir nye 
perspektiver på tekstene. I et neste kapittel forsøker Moxnes å komme på sporet 
av folk flests tolkning og bruk av tekstene. Det gjør han ved å knytte tekstenes 
bruk til erfaringer der noen allerede er antydet i tekstene. Han omtaler felles 
måltider, pilegrimsreiser og kunst («Bibelen i bilder»).

For mange er Det nye testamente en kjent tekst og en regner så å si med at 
en leser tekstene slik de alltid har vært lest. Det er svært instruktivt når Moxnes 
i kapittel 7 viser hvordan Paulus’ formuleringer i Galaterne 3,28 «her er ikke 
jøde eller greker, … slave eller fri, … mannlig eller kvinnelig» er lest forskjellig i 
antikken, på reformasjonstida og i moderne tid og at de måtte bli lest forskjellig 
utfra lesernes ulike «sosiale forestillingsverdener».

Kapitlene 8 og 9 som utgjør tredje hoveddel i boka, redegjør for hvordan det 
akademiske studiet av Det nye testamentet har utviklet seg, og bringer det helt 
fram til de spørsmål som diskuteres nå i bibelvitenskapene. Dette belyses i forhold 
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til samfunnsutviklingen, slik at dette ikke bare blir en slags intern faghistorie, 
men en breiere orientert kulturhistorie. Også dette er interessant for lærere fordi 
bibelfagene legger premisser for hvordan lærebøker for lærerutdanningene skri-
ves og for lærerveiledninger og utvalg av spørsmål som dukker opp i læreverk 
for skolene.

Boka har et godt språk og formidler godt. Saker forfatteren skriver er van-
skelige, er selvsagt lettere å få tak på om en har kjennskap til faget fra før, men 
også spørsmål om hvordan endringer i samfunnsforhold endrer våre forestillings-
verdener og at dette igjen for konsekvenser for hvordan vi stiller spørsmålene i 
bibeltolkning (kapittel 9) er presentert på en forståelig måte.

Jeg liker denne boka svært godt og jeg tror den vil være interessant for mange. 
For KRLE-lærere og religionslærere gir den verdifull oppdatering av litteratur-
historisk kunnskap om bibeltekstene. Jeg liker veldig godt at boka er skrevet slik 
at den knytter spørsmål bibelvitere jobber med til allmenne spørsmål i andre fag, 
i kultur og politikk. Dette er jo selve drivkraften i det at elever i grunnskole og 
videregående skole fremdeles skal lære å kjenne bibeltekstene.

Halvor Moxnes, Historien om Det nye testamentet, Oslo: Verbum 2015, 284 sider
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