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STYRET INFORMERER

Jubileumsåret vårt, 30 år, går straks over i historien. Vi har arrangert flere semi-
narer enn vanlig, både i og utenfor Oslo. Begge jubileumsseminarene – to dager 
i Kristiansand i mars og to dager i Bergen i oktober – ble viktige og inspirerende 
samlinger med mye utbytte faglig og metodisk. Deltakerne har uttrykt stor til-
fredshet for at vi gjør alt dette arbeidet med å arrangere flere andre steder i 
landet enn i Oslo! Velviljen i styret finnes, men vi er helt avhengige av lokale 
kontakter som kan ta et ansvar for at vi kan lykkes med slike dager. Eva Kristine 
Hadler Borge og Christian Lomsdalen takkes for stor innsats med seminar-
dagene i Bergen! Det samme gjelder Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen 
i Kristiansand!  

Folk melder tilbake at de er takknemlige for at Religionslærerforeningen 
finnes og at tidsskriftet er nyttig og viktig. Vi har ingen planer om å bli heldigi-
tale, for vi mener at en trykksak fungerer fint for travle pedagoger. Selvfølgelig 
er tidsskriftet den største utgiftsposten vår også, men så lenge folk betaler får vi 
dette til å gå rundt når vi har cirka 500 medlemmer. Om vi bruker papir på 
produksjon av tidsskriftet vårt, vil vi understreke at vi aldri har brukt plastomslag 
ved utsendelser. Der tenker vi på miljøet! Vi ber medlemmene våre om å sjekke 
spammail med ujevne mellomrom. Noen har meldt tilbake at e-post fra Religi-
onslærerforeningen havner der, og slik blir det tilfeldig om de ser meldinger og 
fakturaer. Fint om dere gir oss et pip til Religionoglivssyn@gmail.com

Til våren arrangerer Religionslærerforeningen halvdagsseminar og lands-
møte i Oslo 18. april, første lørdag etter påske. Halldis Breidlid som er dosent 
ved OsloMet kommer ut med bok om sikhisme og vil være foredragsholder. Vi 
arbeider også med å få til en studiereise påsken 2021, gjerne til Japan, men fore-
løpig er ikke viktige brikker på plass. Følg med på www.religion.no og face-
book.

Den første teksten i tidsskriftet er skrevet av Ole Andreas Kvamme, Bære-
kraftundervisning i faget religion og etikk. De nye tverrfaglige temaene må drøf-
tes i forhold til våre fag. Som tidligere redaktør av Religion og livssyn er vi glade 
for å samarbeide igjen. 

Den nye læreplanen skaper debatt. Vi trykker et helt ferskt synspunkt etter 
læreplanen ble lagt fram 18.november 2019. Teksten Ad Fontes! Religion og 
livssyn i fagfornyinga av Fagutvalget for Religion og etikk i Norsk lektorlag er 
et kritisk blikk på de åpne kompetansemålene. I artikkelen argumenteres det 
mot å tolke disse subjektivt, derimot viser verdigrunnlaget retningen. Vi kan 
samtidig nevne at debattartiklene i 2/2019 om legitimeringen av religionsfagene 
er blitt pensum på OsloMet. Slike debatterende tekster ønsker de mer av, for at 
studentene kan bli ført inn i sentrale debatter med ulike synspunkter «til skilnad 
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frå massive mengder med innføringslitteratur utan temperatur.» (Øystein 
Brekke). Artikkelen om dybdelæring i samme nummer kom senere ut i Bedre 
Skole i oktober. Dette viser at tidsskriftet vårt er viktig for alle som jobber med 
religionsfagene.

Etter seminaret i Bergen gir Gry Aksnes mange faglige tips i sitt referat. Lek-
sjoner fra museet av Justin Kroesen og Mat i religionene av Rigmor Angell Stak-
keland inspirerer til en utforskende og variert undervisning. Begge forfatterne 
var foredragsholdere på våre seminarer dette året. 

Frode Kinserdal viser i Fake news. Konspirasjonsteorier i klasserommet hvor 
viktig kritisk tenkning er. Dette gjelder også artikkelen Historia om universets 
alder –  frå uendeleg til Big Bang. Religiøse og ateistiske perspektiv av Leiv Sto-
resletten. Vi vil her også vise til artikkelen om konspirasjonsteorier i klasserom-
met av Asbjørn Dyrendal i 3/2018. Dyrendal skal forelese på Etterutdan-
ningskurset på MF 6. og 7. januar 2020 Religionskritikk, konspirasjonsteorier 
og etikk. Dette kurset vil vi anbefale! Se egen annonse bakerst i nummeret. 

Fra Religionsvandringen vi arrangerte en lørdag i november i Oslo gir Paul 
Torjesen Marti en detaljert beskrivelse av en gudstjeneste i Besøk ved Norges 
Hindu Kultursenter. En tekst som kan brukes som undervisningsmateriale. 

Vi er glade for at Holbergprisen i skolen 2019 premierte et arbeid i Religion 
og etikk ved Kirkenes videregående skole. Marte Ågot Nilsen skriver om det 
metodiske opplegget og Pia Kristine Larsen Wickstrøm og Emilie Madelen 
Biti-Jessen vant tredje pris med teksten Åndeverdenen i den moderne verden. 
Om den samiske noaidekunsten i nyere tid. Dette er jo stoff vi trenger i fagfor-
nyelsen, både om dybdelæring og om den samiske kulturen. Bokmeldinger er 
nyttige i lærerhverdagen, Islam sett i et feministisk lys av Anne Berit Nystad 
omtaler en nylig utkommet bok av en av foredragsholderne på Bergensseminaret.

Vi takker alle som bidrar med tekster i dette nummeret! 

Liv Gundersen og Sigrid Skomedal

STYRET INFORMERER
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UTTALELSE FRA RELIGIONSLÆRER- 
FORENINGEN I NORGE OM NY LÆREPLAN  

I RELIGION OG ETIKK

Religionslærerforeningen ble kontaktet av Vårt Land om vårt syn på den nye 
læreplanen i Religion og etikk (20.11.19). Nestleder Cathrine Tuft ved Frogn 
videregående skole skrev uttalelsen på vegne av styret: 

«Styret i Religionslærerforeningen i Norge stiller seg positiv til den nye lærepla-
nen og vi gleder oss til å starte arbeidet med læreplaninnføringen. I den nye 
læreplanen i Religion og etikk ligger det stor frihet og med det et stort ansvar 
for religionslærerne. Den nye læreplanen krever kunnskapsrike, strukturerte og 
utforskende lærere. For å gi elevene evne til å utforske, drøfte og reflektere kre-
ves en nytenkende metodisk tilnærming til faget, et klasserom som i stor grad 
åpner for en religionsosiologisk tilnærming til faget, med samtale, diskusjoner 
og dybdelæring. 

Den nye læreplanen stiller høye krav til elevenes kunnskapsnivå og til lære-
rens kompetanse. De nye kompetansemålene åpner i noen grad for muligheter 
for misforståelser, ulike tolkninger og prioriteringer blant lærerne, så det kreves 
et kunnskapsrikt og aktivt fagfellesskap. 

Vi opplever at den nye læreplanen er særs relevant for de utfordringer vi står 
overfor i dagens samfunn, vi trenger et fag som skal bidra til å skape forståelse 
og toleranse for andres levemåte, tro og kultur. I flere land i Europa har en ikke 
et nøytralt religionsfag, her velger elevene kristendom eller etikk/filosofi. Elev-
ene er med dette delt i spørsmål og samtale om religion, etikk og filosofi. Vi i 
styret i Religionslærerforeningen er glade for at vi her i Norge har et fellesfag 
som skal gi elevene kunnskap om, drøfte, utforske og reflektere over det religi-
øse mangfoldet i Norge.» 
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BÆREKRAFTUNDERVISNING  
I FAGET RELIGION OG ETIKK

OLE ANDREAS KVAMME

I denne artikkelen reflekterer jeg over sammenhenger mellom bærekraftig utvik-
ling og faget religion og etikk (VG3). Dette er et omfattende tema som kan 
behandles på mange måter. Her skal jeg løfte noen sentrale perspektiver, til 
videre diskusjon og utforsking. Det meste av det jeg tar opp, berører også grunn-
skolefaget KRLE. Jeg gjør et poeng ut av at temaet ikke er nytt, men preger 
undervisningspraksiser allerede, uten at bærekraft nødvendigvis er nevnt.

Underveis er jeg i kontakt med fagovergripende hensyn slik som dannings-
oppdraget og tverrfaglig samarbeid, begge vektlagt i Fagfornyelsen (Sæther og 
Kvamme, 2019). Men disse hensynene, som står sentralt i en bærekraftdidak-
tikk (se Kvamme og Sæther, 2019), fortjener større oppmerksomhet enn jeg har 
mulighet til å gi her. 

KLIMAUTFORDRING OG SKOLESTREIK
FNs klimakonvensjon (De forente nasjoner, 1992) som ble åpnet for signering 
på FN-konferansen for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, gir en beskyt-
telse av livsvilkårene til kommende generasjoner. Bakgrunnen for Klimakonven-
sjonen var 1980-tallets internasjonale anerkjennelse av at klimaendringene var 
menneskeskapte og skyldtes store utslipp av klimagasser, primært CO2, og at 
det hastet å få utslippene ned. Nesten alle verdens land ratifiserte konvensjonen 
og siden den gang har årlige konferanser (kalt COP – conference of the parties) 
fulgt opp målsettingene om å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig har 
FNs klimapanel jevnlig oppsummert status for klimaforskningen og beskrevet 
konsekvensene av utslippene. Mye er usikkert, ikke minst knyttet til vippepunk-
ter og forsterkningsmekanismer. Men kloden er allerede mer enn 1 grad var-
mere enn i førindustriell tid, noe som har gitt økt ekstremvær i form av stormer, 
flom, tørke, branner, issmelting rundt polene, havet som stiger og påfølgende 
trusler mot lavtliggende landområder og øysamfunn. Menneskeliv går tapt, ver-
difulle jordbruksområder ødelegges, økosystemer forsvinner. Selv om verdens-
samfunnet reduserer de globale utslippene raskt, vil ødeleggelsene bli flere og 
mer vidtrekkende. Fordi virkningene er forsinkete, vil den globale temperaturen 
uansett fortsette å øke i lang tid. Verdenssamfunnet står nå overfor en dobbelt 
utfordring, både å begrense den globale oppvarmingen og tilpasse seg klima-
endringene. Her er forskjellene i de økonomiske forutsetninger til verdens 
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nasjoner formidable, noe som tydeliggjør klimautfordringen som et spørsmål 
om global rettferdighet. Verdens fattigste med lavest økologisk fotavtrykk ram-
mes hardest.

Som kjent har FNs arbeid på dette feltet så langt ikke lyktes. Siden 1990 har 
utslippene økt betydelig, og tidsvinduet som gir et handlingsrom, har krympet 
inn. Da Klimakonvensjonen på COP 21 ble fulgt opp av Paris-avtalen, var det 
med en målsetting om at den globale temperaturøkningen fra førindustrielt nivå 
skulle begrenses til under 2 grader celsius og helst til 1,5 grad. For å nå dit ble 
det vedtatt å halvere de globale utslippene av klimagasser innen 2030. Enkelt-
landene skulle selv melde inn hvor mye de ville kutte, men hittil styrer verden, 
ut fra de innmeldte kuttene, mot mer enn 3 graders temperaturøkning. Dette vil 
endre verden slik vi kjenner den i dag. Intensjonen er at landene skal skjerpe 
ambisjonsnivået og inspirere hverandre. Men ansvarliggjøringsmekanismene er 
svake. Etter 2015 har de globale utslippene økt hvert år, noe som gjør det svært 
krevende å nå 2030-målsettingen.

Skolestreikene for klima som spredte seg forrige skoleår, har oppstått på 
denne bakgrunnen. De skolestreikende ungdommene har appellert til verdier 
som verdenssamfunnet har stilt seg bak, og til den kunnskapen klimaforskerne 
jevnlig oppdaterer. Streikene begrunnes som kjent med at når kunnskap ikke 
følges opp i praktisk politikk, vil livsvilkårene til framtidige generasjoner bli 
kraftig forverret. I appeller har de streikende ungdommene vist til verdier som 
er nedfelt blant annet i Klimakonvensjonen (Parisavtalen fra COP 21 er en til-
bakevendende referanse i initiativtakeren Greta Thunbergs sine taler (Kvamme, 
under utgivelse)) og pekt på at de selv og alt annet framtidig liv trenger beskyt-
telse. En annen måte å si det på, er at ungdommen appellerer til kosmopolitiske 
verdier som er vedtatt av FN, i sin kritikk av dagens politikk. At verdiene er 
kosmopolitiske, betyr her at de ikke bare gjelder innenfor enkeltstater, men skal 
beskytte enhver i dag og i framtida (Benhabib, 2011; Kvamme, under utgivelse). 

NOEN UTFORDRINGER FOR ETIKKUNDERVISNINGEN
Det velkjente bildet som jeg her har tegnet opp, har med etikk å gjøre. Det som 
står på spill, er beskyttelse av livet på kloden, noe som forutsetter endring av 
dagens ødeleggende praksiser. Etikk i skolen angår alle fag, men er et særlig 
ansvar for KRLE og religion og etikk. Derfor har disse fagene en selvskreven 
plass i en bærekraftundervisning.

Klimakonvensjonens historie reiser flere fundamentale spørsmål for etikkun-
dervisningen. Ett spørsmål handler om elevrollen. Skolen skal forberede elevene 
på et framtidig liv som samfunnsborgere. Men skolestreikene for klima har syn-
liggjort at det elevene lærer på skolen, angår dem direkte som borgere allerede 
nå, ikke først i morgen. Endringer i dagens politikkutforming vil være avgjø-
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rende for framtida de ser for seg. Å ta dette perspektivet på alvor kan bety å gi 
elevene tilgang til de kosmopolitiske verdiene som skal beskytte dem. I etikkun-
dervisningen kan de undersøke hvordan disse verdiene er forankret i internasjo-
nale avtaler som Klimakonvensjonen som også Norge har ratifisert. De kan 
vurdere disse verdiene, samtale om hva de betyr for dem selv, appellere til verdi-
ene og anvende dem i en samfunnskritikk. Samtidig er elevene en sammensatt 
gruppe som må ha rom til å forme et engasjement på ulike måter, og fordi elev-
enes danning alltid involverer et element av selvbestemmelse, kan elevene også 
la være å engasjere seg (Kvamme, 2016).

Det er flere andre utfordringer som melder seg her og som mange religion og 
etikk-lærere kjenner godt til. For eksempel blir etikkens vektlegging av ansvaret 
for den andre komplisert av at den andre som vi har innflytelse på gjennom våre 
handlinger, i dag kan være langt borte i tid og rom og gjemt i et forbruk der 
skadevirkningene lever i skyggen av godene som følger av det samme forbruket. 
Etikkundervisningen kan bidra til å synliggjøre disse forholdene og ansvaret 
som strekker seg utover konkrete møter ansikt til ansikt og ikke bare angår 
andre mennesker, men også naturen som den andre (Foros og Vetlesen, 2011). 
Her er det perspektiver å hente fra en global etikk, miljøetikk og en framtidse-
tikk (se Kvamme, 2019). 

Klimatrusselen aktualiserer ikke bare et individuelt ansvar og hvordan den 
enkelte handler i hverdagen, men også politiske spørsmål om samfunnsutforming, 
betydningen av samarbeid og global rettferdighet. I nasjonal sammenheng betyr 
dette at Norges stilling som en ledende olje- og gassprodusent melder seg som et 
etisk spørsmål. Vi er for øyeblikket verdens tredje største produsent av gass og 
verdens åttende største produsent av olje (Olje- og energidepartementet, 2019), og 
det er politisk flertall for å beholde stillingen så lenge som mulig gjennom videre 
leting etter olje og gass. Dette etiske og politiske spørsmålet får stor oppmerksom-
het i dag og vil trolig prege norsk bærekraftdebatt i det kommende tiåret.

Etikk handler altså ikke bare om individuelle valg, men om hva som er et 
godt liv og et godt samfunn. Her er det i undervisningen også mulig å ta utgangs-
punkt i positive endringsprosesser som skjer, kulturelle praksiser som blir mer 
bærekraftige etter lokale initiativer. Dette kan være en kjærkommen konstruk-
tiv tilnærming til en tematikk som er krevende å forholde seg til fordi den poli-
tiske handlekraften så langt har vært utilstrekkelig.

ANTROPOCEN, GLOBALISERING OG 
FORESTILLINGER OM FRAMSKRITT

Den globale oppvarmingen inngår i et større bilde som handler om menneskets 
dominerende stilling på kloden. For snart 20 år siden lanserte nobelprisvinneren 
Paul J. Crutzen antropocen som navnet på en ny geologisk epoke som etterfølger 
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holocen, epoken som ble innledet etter siste istid for 11 700 år siden. Mye tyder 
på at epokebetegnelsen vil få gjennomslag i det geologiske fagmiljøet, og antro-
pocen er allerede tatt i bruk i en rekke fag som et uttrykk for at menneskelige 
påvirkninger nå gjør seg gjeldende på helt nye måter. Over halvparten av klo-
dens landoverflate er blitt omformet av menneskelige aktiviteter, det biologiske 
mangfoldet reduseres med stor hastighet, og antall dyr på kloden er redusert 
med 50 prosent på 40 år (Svensen, mfl. 2016). I antropocen endrer menneskelig 
aktivitet en rekke av de systemene som ivaretar et trygt livsmiljø. Flere grenser 
er overskredet, mest kjent er klimasystemet. Derfor står verden i dag overfor en 
økologisk krise. Menneskets forbruk overskrider klodens bæreevne.

Hvordan har vi havnet her? Ett svar kan knyttes til den sterke økonomiske 
veksten i verdensøkonomien siden andre verdenskrig, der den globale kapitalis-
men i dag har fått en hegemonisk stilling.  Klimakonvensjonen kan forstås som 
et forsøk på overnasjonal, politisk regulering av denne økonomien, et forsøk 
som altså så langt ikke har lyktes Kritikere av FNs bærekraftagenda vil si dette 
handler om at FNs agenda ikke går langt nok. Blant annet er økonomisk vekst 
en integrert del av agendaen, framhevet i bærekraftmål 8 (se Kvamme & Sæther, 
2019).

Et annet svar legger vekt på at selv om den globale kapitalismen har forver-
ret den økologiske krisen, er tilgrunnliggende årsaker å finne i tankemønstre, 
strukturer og praksiser som går lenger tilbake. Christoff og Eckersley (2013) 
knytter an til bestemte trekk ved den moderne tid med røtter tilbake til 1600-tal-
let, som fornuftstro, moderne naturvitenskap, teknologiutvikling, industrialise-
ring i både kapitalistiske og kommunistiske utgaver og økonomisk vekst. Det er 
en periode som med sitt europeiske utgangspunkt har vektlagt troen på at men-
nesket gjennom sin fornuft kan frigjøre seg fra naturen og bruke naturressur-
sene til å skape bedre samfunn. I dette perspektivet handler den økologiske 
krisen ikke bare om økonomi, men også om kulturelle forestillinger og sam-
funnsutformingen.

MENNESKESYN OG VIRKELIGHETSOPPFATNING
Den radikale endringen av menneskets posisjon gjør menneskesynet til et nøk-
keltema i det kulturelle arbeidet med bærekraftig utvikling. Menneskets forhold 
til omgivelsene henger også nært sammen med hvordan virkeligheten forstås. 
Da det australske skolesystemet for noen år siden innførte bærekraft («sustaina-
bility») som en tverrfaglig prioritering (ACARA, 2010, 2019), ble verdenssyn 
(«worldviews») framhevet som spesielt viktig. Undervisningen skulle utforske 
sammenhenger mellom grunnleggende kulturelle oppfatninger, den økologiske 
krisen og veier ut av krisen. I norsk skole er det ingen fellesfag som har arbeidet 
så mye og så systematisk med menneskesyn og virkelighetsoppfatning som 
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KRLE og religion og etikk. Dette arbeidet involverer alle deler av fagene, både 
religion, livssyn og filosofi – i tillegg til etikk som jeg berørte ovenfor. Vektleg-
gingen av urfolksperspektiver i norske læreplaner hører også med her. I UNES-
CO-sammenheng er dette et prioritert perspektiv i bærekraftundervisningen.

På denne måten griper temaet bærekraftig utvikling inn i sentrale felter av 
faget religion og etikk. Forholdet mellom menneske og natur melder seg som 
spesielt viktig. Man kan her tenke seg at elevene utforsker en rekke ulike syn på 
forholdet mellom mennesket og natur og gjerne også sammenligner dem. Slike 
arbeidsmåter er det lang tradisjon for i religion og etikk-faget. Men denne 
undervisningen kan overse erfaringer elevene har med seg inn i klasserommet av 
å være knyttet til konkrete mennesker, steder og livsmiljø. En pedagogisk filosofi 
som Michael Bonnett (2012) er blant dem som tar til orde for å involvere slike 
erfaringer i bærekraftundervisningen med særlig vekt på forholdet til naturen. 
Det betyr at forholdet mellom menneske og natur i undervisningen også bear-
beides som et eksistensielt spørsmål. Bonnett er opptatt av at møtet med natu-
ren som den andre vekker et ansvar for naturen, langt på vei som en parallell til 
Løgstrups etiske fordring. Andre har arbeidet med å bryte ned skillet mellom 
menneske og natur gjennom å synliggjøre mennesket som et kroppslig, tren-
gende, sårbart vesen. Å ta vare på naturen innebærer da også å forstå seg selv 
som natur.

FNS BREDE BÆREKRAFTAGENDA
Bærekraftig utvikling som begrep fikk plass og betydning på den internasjonale 
dagsorden i løpet av 1980-tallet. Det sentrale grepet var å føre sammen et enga-
sjement for fattigdomsbekjempelse og global rettferdighet med et ansvar for 
miljøet og for kommende generasjoner. Beskyttelse av menneskelig mangfold 
(knyttet til kjønn, kultur og variasjoner i funksjonsevne), ikke-vold, konfliktløs-
ning og fredsarbeid har også blitt en del av agendaen. Bærekraftig utvikling 
handler på denne måten i vid forstand om å ivareta og styrke livet på kloden i 
dag og i framtida. 

Denne bredden reflekteres i Agenda 2030 som FNs generalforsamling samlet 
seg om i 2015 (De forente nasjoner, 2015). Blant de 17 bærekraftmålene som 
ble vedtatt er utdanning mål 4, og her heter det i delmål 4.7 som omtaler utdan-
ning for bærekraftig utvikling:

[I]nnen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse 
som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom 
utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestil-
ling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting av kul-
turelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.
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Delmålet er sitert av Stortinget i behandlingen av Stortingsmelding 28, som 
forutsetter at delmålet og en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling «legges 
til grunn for det videre arbeidet med læreplaner.» (Kirke-, utdannings-  og 
forskningskomiteen, 2016, s. 17). På denne måten er delmålet sentralt plassert i 
Fagfornyelsens satsing på bærekraftig utvikling. Det er flere aspekter ved dette 
sitatet som er interessant i sammenheng med religion og etikk, ikke minst bred-
den i beskrivelsen. Her vektlegges kulturens bidrag til bærekraftig utvikling, 
kulturelt mangfold, betydningen av likestilling, fredsarbeid og ikkevold. Også et 
globalt perspektiv er tydelig inne, knyttet til verdensborgerskap. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GJELDENDE 
LÆREPLAN I RELIGION OG ETIKK

Dagens læreplan i religion og etikk nevner ikke bærekraftig utvikling med et 
ord. Men mitt inntrykk fra egen og andres undervisningspraksis og ut fra lære-
midler i faget, er at mange lærere like fullt tar opp problemstillinger som står 
sentralt innenfor temaet bærekraftig utvikling, men kanskje uten å vektlegge 
selve begrepet. Dette inntrykket kan konkretiseres ved hjelp av Cathrine Tufts 
artikkel «Temabasert undervisning i religion og etikk i den videregående sko-
len» i forrige nummer av Religion og livssyn. Opplegget som er utviklet av 
religion og etikk-lærerne på Frogn videregående skole, tar utgangspunkt i den 
gjeldende læreplanen, men temaene går på tvers av læreplanens inndeling i 
hovedområder. En viktig målsetting er at elevene skal få hjelp til å anvende 
eksisterende kunnskap i arbeidet med et nytt tema, og på den måten utvikle 
evnene til å analysere, drøfte, diskutere, sammenligne og tolke. Mens året begyn-
ner med religionskunnskap og repetisjon fra KRLE-faget, struktureres undervis-
ningen i fortsettelsen rundt temaene Gud, mennesket og frelsen; kunst og tekst; 
kjønn og kjønnsroller; religion og natur; fred og konflikt. Lærerne har knyttet 
en rekke kompetansemål til hvert av temaene. Et spennende grep i dette oppleg-
get er hvordan elementer fra alle hovedområdene føres sammen under hvert 
tema. Mitt inntrykk er at mange lærere viser liknende kreativitet i utforming av 
eksamensoppgaver, men det er spenstig å gå skrittet videre, det vil si å la dette 
disponere undervisningen gjennom året. 

Det er naturligvis temaet religion og natur i opplegget fra Frogn som tydeligst 
er et bidrag til skolens bærekraftundervisning. Temaet belyses både ut fra filosofi, 
etikk og religioner og livssyn, inkludert urfolksperspektiver, og er også et utgangs-
punkt for fordypning av faglige perspektiver og konkretiseringer inn mot aktu-
elle spørsmål. Tuft begrunner ikke hvorfor dette temaet er valgt, men det er 
nærliggende å forstå det som en kontekstualisering av faget innenfor rammen av 
antropocen. I et bærekraftperspektiv vil også global rettferdighet og hensynet til 
framtidige generasjoner ha en plass i de etiske spørsmålsstillingene som reises 
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her. Og i FNs bærekraftagenda inngår også temaene kjønn og kjønnsroller 
(bærekraftmål 5) og fred og konflikt (bærekraftmål 16) fra Frogn-opplegget, 
begge omtalt, som vi har sett, i delmål 4.7. (Tuft er inne på at flere av kompetan-
semålene går igjen i flere av temaene, noe som også gir mening i et bærekraftper-
spektiv. I vid forstand kan alle temaene aktualiseres i en bærekraftundervisning.)

På Frogn videregående skole har altså religion og etikk-elevene arbeidet med 
temaer som er sentrale for en bærekraftundervisning lenge, uten at selve begre-
pet bærekraftig utvikling er nevnt (i Tufts artikkel, i alle fall). Dette er bedre, tror 
jeg, enn en undervisning som stadig viser til bærekraftig utvikling og der målet 
med undervisningen kan bli bærekraftig utvikling mer enn de verdiene som stra-
tegien som er ment å fremme. På den andre siden kan det være grunn til å syn-
liggjøre bærekraftig utvikling som begrep i undervisningen, både for kritisk å 
kunne drøfte strategien, diskutere mulige veier til et bærekraftig samfunn og for 
å bygge bru til framstillinger av bærekraftig utvikling i andre fag. Her kan etik-
ken forebygge risikoen for instrumentalisering (det vil si at alle tema underord-
nes bærekraftig utvikling). Det etiske perspektivet kvalifiserer hva bærekraftig 
utvikling er – å ivareta og styrke livet på kloden i dag og i framtida. Med dette 
som utgangspunkt er det mulig å kritisk vurdere om alt som i årene som kom-
mer vil seile under bærekraftfanen, faktisk beskytter livet på kloden.  

BÆREKRAFTIG UTVIKLING I FAGFORNYELSENS 
RELIGION OG ETIKK-FAG

I Fagfornyelsen blir som sagt bærekraftig utvikling tematisert i religion og etikk 
i likhet med en rekke andre fag. Dette er et uttrykk for at utdanningsmyndighe-
tene mener temaet er relevant for faget. I utgangspunktet skulle man tro at sat-
singen vil styrke dette perspektivet i faget. Men det er ikke opplagt at det er slik. 
Det er dette spørsmålet jeg nå avslutningsvis vil reflektere litt over. 

I omtalen av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling i læreplanen i reli-
gion og etikk sies det:

I religion og etikk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om 
at elevene skal utforske eksistensielle spørsmål og delta i etisk refleksjon over 
naturen og menneskets plass i den. Dette omfatter temaer som menneske-
hetens framtid og ressursbruk og hvilke perspektiver religioner og livssyn har 
på dette. (Utdanningsdirektoratet, 2019)

Her er sentrale aspekter som angår bærekraftagendaen omtalt, slik som natur-
syn, menneskesyn og et framtidsperspektiv. Langt på vei åpner dette for en 
tematisk undervisning om religion og natur, slik som i opplegget fra Frogn vide-
regående skole. Så er FNs brede forståelse av bærekraftig utvikling i lærepla-
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nens formuleringer ikke eksplisitt reflektert, verken global rettferdighet, 
menneskelig mangfold, konflikthåndtering eller fredsarbeid. Bortsett fra global 
rettferdighet er likevel disse temaene inkludert i planen, men da omtalt under de 
to andre tverrfaglige temaene. Og, like viktig, der er også andre sentrale målset-
tinger for en bærekraftundervisning plassert.

En måte å forstå dette på, er at inndelingen i tre tverrfaglige tema legger en 
unødig begrensning på bærekraftundervisningen i Fagfornyelsen (se også 
Kvamme, 2017). Under de to andre temaene vektlegges for eksempel «spørsmål 
om forholdet til egen identitet og hva som er et godt liv» (folkehelse og livsmest-
ring) og evnene til «å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørs-
mål ved gjengse normer» (demokrati og medborgerskap). Slike perspektiver 
hører også hjemme i en bærekraftundervisning knyttet til danningsaspektet og 
betydningen av kritikk (Sæther og Kvamme, 2019). Læreplanens begrensninger 
handler her om at betydningen av samspill mellom de tverrfaglige temaene ikke 
kommer fram. Men det er også et spørsmål om hvordan fagets bidrag synligjø-
res i en tverrfaglig sammenheng.

Det nye kjerneelementet «kunne ta andres perspektiv» er da særlig interes-
sant. Her har læreplangruppen lyktes med å gripe en sentral målsetting i faget 
religion og etikk. Denne kompetansen omtales også som avgjørende i forsknin-
gen på bærekraftundervisning. (I en omfattende kartlegging av internasjonale 
forskeres vurdering av nøkkelkompetanser, framheves eksempelvis «compe-
tency for empathy and change of perspective» (Rieckmann, 2012)). I et slikt 
perspektiv er det påfallende at det i læreplanen i religion og etikk ikke gjøres 
noen koplinger mellom dette kjerneelementet og temaet bærekraftig utvikling. 
(De fire andre kjerneelementene er alle berørt i den siterte beskrivelsen av bære-
kraftig utvikling i faget religion og etikk.)

Går vi til Utdanningsdirektoratets støtteressurs til de tverrfaglige temaene 
(som ikke er forskriftsfestet og derfor kun veiledende), er kun ett kompetansemål 
nevnt som aktuelt i faget religion og etikk, nemlig «drøfte menneskeverd og natu-
rens egenverdi i møte med teknologisk utvikling.» (Utdanningsdirektoratet, 
2019b). Dette er opplagt et relevant kompetansemål. Men som jeg har vist i 
denne artikkelen, er det langt fra en dekkende beskrivelse av hva som kan være 
religion og etikk-fagets bidrag. Mulighetene og ressursene i faget kommer rett og 
slett ikke godt nok fram. Og da er det mindre problematisk at begrepet bærekraft 
ikke er nevnt i kompetansemålene. Inntrykket mitt er at flertallet av de 14 kom-
petansemålene i den nye læreplanen inviterer til å bearbeide sentrale sider ved 
bærekraftagendaen og videreføre den faglige kreativiteten som den tematiske 
undervisningen ved Frogn videregående skole er et uttrykk for. Dette har jeg ikke 
plass til å utdype her, men får stå som en invitasjon til videre utforskning.
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LÆREPLANFORTOLKNING OG SAMFUNNSMANDAT
I Fagfornyelsen har skolemyndighetene tydelig framhevet betydningen av lærer-
nes profesjonelle skjønnsutøvelse som nødvendig for å sikre kvalitet i undervis-
ningen (konkretisert i kapittel 3 i Overordnet del, Kunnskapsdepartementet, 
2017). Det er altså meningen at lærere skal utforske mulighetene i faget, for 
eksempel knyttet til en bærekraftundervisning. Dette samfunnsmandatet hand-
ler ikke minst om læreplanfortolkning. I denne artikkelen har jeg vist at hand-
lingsrommet for en slik faglig kreativitet er stort i religion og etikk, betydelig 
større enn de konkrete referansene til bærekraftig utvikling i læreplan og støt-
teressurser legger opp til. 

Jeg har også pekt på at temaet bærekraftig utvikling har konsekvenser for 
elevsynet og for hvordan vi forstår sammenhengene mellom skole, samfunnsliv 
og elevenes livsverden. Ikke minst er tid en viktig faktor. Fagfornyelsen settes ut 
i live i et tiår som er avgjørende for hvorvidt framtidige generasjoner vil kunne 
leve på en klode med tilnærmet like gunstige livsbetingelser som i dag. 
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AD FONTES! 
RELIGION OG LIVSSYN I FAGFORNYINGA

ANITA SÆVIK OG ERIK ANDREAS HEYERDAHL HOLTH

Mange har vore spent på dei nye læreplanane i KRLE/ Religion og etikk: Blir 
dette eit irrasjonelt synsefag, eller eit  analytisk vitskapsfag? 

Overordna del gir klart svar: «Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige 
og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med 
etisk bevissthet»:  

Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenk-
ning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en 
undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordrin-
ger, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en 
forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi 
ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser. (1.3).

For vårt blikk er dette eit kjernepunkt: Vi kan ikkje tolke kva som helst ut av 
læreplanen – i tråd med personlege eller ideologiske preferansar. Gjennom heile 
læreplanverket, på alle nivå, blir det presisert at «Alle fag skal bidra til å reali-
sere verdigrunnlaget for opplæringen» (Om faget). Dette verdigrunnlaget, som 
har heimel i Opplæringslova §1-1, gir oss både kart og kompass for vårt opp-
drag: «å undersøke virkeligheten» saman med elevane. Kva betyr så dette for 
KRLE/ Religion og etikk? Eit første spor å følge er metode. 

METODE
Sjølv om det er didaktisk metodefridom i norsk skole, skal opplæringa – som 
sitert ovanfor –  skape «forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten 
må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser». 
Dette er ikkje minst relevant innanfor dei humanistiske tolkingsfaga, der tolking 
kort og godt kan definerast som val av kontekst. Når kompetansemålet er å 
«utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar» (vg3), kjem vi ikkje 
utanom samanhengen mellom verdsbilde, menneskesyn og etikk, og det melder 
seg eit metodisk kjernespørsmål: Kva blir lagt til grunn for vår livstolking? 

Som renessansehumanistane peika på primærkjeldene som grunnlag for eit 
rasjonelt forhold til sant og verkeleg (aletheia), bør vi gjere det, og her er vi også 
ved eit anna kompetansemål på vg3: å «analysere og vurdere ulike kilder til 
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kunnskap om religioner, livssyn og etikk». For å bli kjent med den kristne Guds-
openberringa, må vi lese Bibelen og den kristne læretradisjonen. Det humanis-
tiske manifest gir oss ein nøkkel til sekulærhumanismen; Koranen og Hadith til 
islam; Tripitaka til buddhismen; Darwin og Freud til naturalismen; Nietszche 
og Foucault til postmodernismen ..., og slik kan vi fortsette. Den amerikanske 
litteratur-, filosofi- og teologiprofessoren James W. Sire gir oss ein forbilledleg 
metode i sin Worldview Catalogue: The Universe Next Door (2009). Her blir 
aktuelle religiøse og ikkjereligiøse livssyn stilt eit sett like spørsmål der svara 
dannar omrisset av eit verdsbilde, med tilhøyrande menneskesyn og etikk:

1. What is prime realitiy – the really real? 
2. What is the nature of external reality, that is, the world around us?
3. What is a human beeing?
4. What happens to a person at death?
5. Why is it possible to know anything at all?
6. How do we know what is right and wrong?
7. What is the meaning of human history?
8.  What personal, life-orienting core commitments are consistent with this 

worldview? 
(Op. cit., s. 22f).

Desse basisspørsmåla kan sjølvsagt stillast til alle livsoppfatningar, og dekker 
mange kompetansemål i KRLE/ Religion og etikk, inkludert religions- og livs-
synskritikk (forstått som vurdering eller bedømming). Mange av dei aktualise-
rande kompetansemåla krev tverrfaglege perspektiv, og dette er ei heilt sentral 
kjelde til utforsking av den kulturen vi faktisk lever i. 

TVERRFAGLEGE PERSPEKTIV
For å «drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk 
utvikling» (kompetansemål på vg3) er det ein fordel å ha innsikt i naturvit-
skaplege emne. Gjennom norskfaget er elevane fortrulege med retorikkens ana-
lysekategoriar etos, logos, patos og kairos, og når vi skal «ta andres perspektiv 
og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål» (vg3), mel-
der også topos seg. Denne siste kategorien kan definerast som intellektuell og 
ideologisk 'ståstad', og topos gir oss ofte perspektivet i vår livstolking. Når vår 
nobelprisvinnar skiftar livskode frå ateisme til kristen tru er kardinalspørsmålet 
«om man tror vi har skapt Gud eller Gud har skapt oss», og for Sigrid Undset 
får dette «avgjørende betydning» både for «det enkelte menneske» og «for det 
hele menneskesamfunn» (Et kvinnesynspunkt, 1919; 1982, s. 107). Denne pro-
blemstillinga er så enkel at eit barn kan forhalde seg til den, men samtidig inklu-
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derer den ei rekke komplekse tverrfaglege perspektiv; frå (språk)-filosofi til 
naturvitskap. Dette er forresten karakteristisk for mykje av Undsets essayistikk 
– særleg etter at ho bekjenner seg som kristen, og på vg3 kan det vere interessant 
å trekke inn noko av dette: Kva er 'kristen realisme' – som Undset representerte? 

Vi skuldar elevane våre – internettgenerasjonen – eit sobert forhold til lære-
planmåla, og for å utforske andre kompetansemål melder også fleire fag seg: 
historie, filosofi, psykologi, biologi, fysikk, kjemi ..., og sjølvsagt ulike sam-
funnsfag. Berre tida set grenser for tverrfaglege perspektiv. Og nettopp tid er 
sjølvsagt eit problem med så få undervisningstimar som KRLE/ Religion og 
etikk har: Læreplanane opnar for eit mangfald av innfallsvinklar og perspektiv, 
som bør stimulere til interesse for dette fagfeltet. Tverrfaglege perspektiv er då 
også ein sentral kompetanse i faget. 

KOMPETANSE
Dei som har interessert seg for fagfornyinga er ganske sikkert fortruleg med 
djupnelæringsdefinisjonen: «Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene 
utvikler forståelse av sentrale elementer og sammenhenger innenfor et fag, og 
slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i kjente og ukjente 
sammenhenger» (Kompetanse i fagene, Overordnet del 2.2). Dette ligg tett opp 
til kompetansedefinisjonen. Medan 'kunnskap' er definert som «å kjenne til og 
forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområ-
der og temaer», er kompetanseomgrepet vidare:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til 
å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk 
tenkning. (Loc. cit.).

Dette gir ei heilskapleg tolking av læreplanmåla, og Overordna del presiserer:

Forståelse av kompetansebegrepet må ligge til grunn for skolens arbeid med 
læreplaner og vurdering av elevenes faglige kompetanse. Fagenes kompetan-
semål må ses i sammenheng med hverandre i og på tvers av fag. Kompetan-
semålene må også forstås i lys av formålsparagrafen og de øvrige delene av 
læreplanverket. (Loc. cit.).

Slik vi kan sjå det, er dette eit heilt sentralt punkt i fortolkinga av læreplanane: 
Vi er einige med politisk leiar i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, i at «lærerens 
tolkning av kompetansemålene blir avgjørende for hva elevene lærer i faget» 
(«Fagfornyelsen krever kompetanseløft»; https://www.norsklektorlag.no). Viss 
vi ikkje får ei felles heilskapleg forståing av at kompetansemåla må lesast kon-
tekstuelt, dvs. med neksus mellom formålsparagrafen, Overordna del og dei 
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ulike tekstane i læreplanen, blir det store sprik i undervisning og evaluering av 
faget. Forskjellane i skolen blir større, både når det gjeld innhald og omfang, og 
dette vil ikkje minst vise seg til eksamen. Læreplanens kompetanseomgrep bør 
derimot hindre dette – at vi kjem langt ut på viddene i eit irrasjonelt synsefag, og 
her kan også verdigrunnlaget hjelpe oss. For at KRLE/ Religion og etikk skal bli 
eit framtidsretta fag i tråd med fagfornyingas intensjon om eit verdiløft, må også 
eit minste felles multiplum av desse verdiane ligge til grunn for undervisninga. 

VERDIGRUNNLAGET
Vårt fag representerer altså ikkje berre analyse og kritisk refleksjon. Det repre-
senterer også syntese – tradisjon og fornying, fellesskap og samhald  – slik det 
er formulert i vår felles grunnlov, formålsparagrafen: 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, 
opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og 
kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk 
arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfri-
dom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til 
uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. 
(Opplæringslova §1-1).

Som vi ser er også denne læreplanen forankra – i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon. Eller som vi les i kompetanseavsnittet i Overordna del (2.2): «Lærere 
og ledere i skolen må jevnlig reflektere over sammenhengen mellom opplærin-
gen i fag og de overordnede målene, verdiene og prinsippene for opplæringen».  

Anita Sævik, fagutvalsleiar for Religion og etikk,  
Norsk Lektorlag  
E-post: anita.sevik@mrfylke.no 
 
 
 

Erik Andreas Heyerdahl Holth (fagutvalsmedlem) 
E-post: eaholth@mac.com
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INSPIRASJONSSEMINAR I BERGEN 
NYE PERSPEKTIVER

GRY AKSNES

I to vakre høstdager feiret Religionslærerforeningen 30 år med seminar på Metis 
videregående skole 17. og 18. oktober. Det skulle vise seg å bli intense og lære-
rike dager. 

FEMINISME OG ISLAM 
Førsteamanuensis Marianne Hafnor Bøe fra Universitetet i Stavanger var først 
ut og slo dermed an tonen. «Feminisme og islam» handlet om ulike eksempler 
på kvinner innenfor religionen som jobber for å nytolke kvinners rolle. Blant 
dem var Amina Wadud som nå kaller seg selv kjønnsjihadist. Et begrep som 
indikerer at hun jobber for alle former for likestilling, ikke bare kvinner, men 
også legning, etnisitet og LBTH. Et annet eksempel er Mariam moskéen i Køben-
havn, en kvinnemoské, der fredagsbønnen er eksklusiv for kvinner. Som et for-
slag til hvordan man kan jobbe med feminisme i islam, trakk Bøe frem Kora-
nens vers 4:38 «Menn er kvinners qawwamun». Begrepet qawwamun kan over-
settes og tolkes på ulike måter; formynder i oversettelsen fra 1989, ansvarlig i 
oversettelsen fra 1996 og på engelsk in charge of, protectors. 

Det ble også diskutert hvordan undervisning om islam kan bli binær, med 
enten fokus på konflikt, som for eksempel IS, eller fokus på «mannen i gata». 
Dermed kan undervisningen forsterke allerede etablerte fordommer, eller ikke gi 
et riktig bilde av islam, i den grad det er mulig. Bøe påpekte at for mange elever 
er media viktigste kilder til informasjon om islam og at mange elever mangler et 
begrepsapparat for å kunne diskutere islam. For å unngå en binær undervisning 
forslo Bøe en tekstnær undervisning. Hun trakk frem Koranens vers 4:38 som 
et utgangspunkt for å drøfte både feminisme, kvinners rolle i islam og teksttolk-
ning. Ved å tolke verset vil en i klasserommet kunne diskutere ulike syn på 
hvordan det kan tolkes og hvordan praksis er. 

OMVISNING I MARIAKIRKEN
Neste post på programmet var en omvisning i byens eldste bygning Mariakir-
ken, også kalt tyskerkirken, dermed fikk vi oss en gåtur gjennom Bergen sen-
trum i strålende sol til litt forbi Bryggen. Selv hadde jeg ikke vært i Mariakirken 
etter at den ble ferdig restaurert i 2015, så det var ekstra kjekt å få se denne 
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flotte kirken fra 1180 i tillegg med en omvisning av den kjente og kunnskaps-
rike kunsthistorikeren professor emeritus Gunnar Danbolt. Først var det fokus 
på arkitekturen og hvordan kirken var bygget, så snakket han spesielt om alter-
skapet fra 1400-tallet og prekestolen fra 1676. For anledningen var alterskapet 
lukket, dette er ikke vanlig fordi hengslene tåler ikke å åpnes og lukkes ofte. 
Danbolt hadde bedt spesielt om dette for å vise og fortelle om de fire bildene på 
dørene. Et av bildene viser hvordan kirkekunstnere har brukt en av samtidens 
store hendelser i den katolske kirke, nemlig hellige Birgitta av Vadstena sin 
visjon slik hun fikk den på en pilegrimsreise til Det hellige land i 1372. Han kom 
også inn på hvordan kirkekunst både kan forsterke og til og med være med å 
forandre religiøse forestillinger. 

Da kirketjeneren kom for å åpne skapet var det nesten høytidsstemning. Det 
gullforgylte inne i skapet åpenbarte seg for oss godt hjulpet av solstrålene denne 
sjeldne dagen i Bergen. Inne i altertavlen er det skulpturer av Maria og Jesusbar-
net med disiplene på hver side. Grundig gikk Danbolt gjennom de ulike figurene 
og han kom inn på at dette alterskapet ikke er forenlig med den lutherske lære. 
Hovedgrunnen til at det har overlevd reformasjonen er nok at Mariakirken var 
hanseatenes kirke i Bergen og de vernet sin kirke mot den nye protestantiske 
kirkemakten, selv om de selv gikk over til den nye lære. 

Prekestolen i Mariakirken er en av de få bevarte fra 1600-tallet i Norge. Den 
har en halv globus over og den sørlige kulen under, på denne måten blir presten 
stående midt i verden. Langs prekestolen er det skulpturer som alle skal repre-
sentere de ulike dydene. 
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OMVISNING I KIRKEKUNSTSAMLINGEN
Etter lunsj på Metis, gikk vi opp på høyden, altså universitetsområdet på 
Nygårdshøyden til Kulturhistorisk museum, der vi ble møtt av professor Justin 
Kroesen. Han fortalte engasjert om museets historie og opprinnelse, før vi gikk 
inn i kirkekunstsamlingen. Der var det blant annet fokus på en alterfront fra 
1100-tallet. Lite visste jeg, selv om jeg er bergenser, at kirkekunstsamlingen var 
så spesiell og unik i europeisk sammenheng. Kroesen fortalte at av ca. 100 
bevarte alterfronter fra 1100/1200-tallet, er ca. 50 i Catalonia, mens 30 er i 
Norge og 20 av dem er på museet i Bergen. Han snakket også om hvordan 
denne tidlige kirkekunsten og kirkearkitekturen i Norge var påvirket av kon-
takten med de britiske øyer.  

Utover 1300/1400-tallet endrer det seg. Med hanseatenes dominans blir 
kontakten med nordtyske områder og Holland styrket. Kroesen viser det når 
han tar oss fremover i tid til alterskapene fra Uggdal- og Austevoll kirke. Det 
åpne skapet fra Uggdal kirke på Tysnes fra ca. 1510/1520 laget i Lübeck, viser 
jomfru Maria i midten som blir kronet av Kristus, på høyre side sitter Gud 
Fader. Dette katolske alterskapet ble 
bevart etter reformasjonen selv om 80 % 
av det som er avbildet strider med den 
lutherske kirke sitt syn på hvilke bilder 
og skulpturer som kan brukes. 

De to ekskursjonene hadde begge 
fokus på konkrete elementer som viser at 
overgangen fra katolsk til luthersk kirke 
i Norge gikk langsomt og at selv i kirkene 
tillot man lenge katolske elementer. 

I kaffepausen ble Religionslærerfore-
ningens 30 årsjubileum feiret med kake, 
hvit dame1 som vi sier i Bergen. Kjekt å få 
være med på feiringen og etter å ha tilba-
kelagt tusenvis av skritt til og fra omvis-
ningene, gikk kaken ned på høykant. 

MAT OG IDENTITET 
Første dag ble avsluttet med mat, og da ikke konkret, men som tema. Eva Mila 
Lindhardt, førstelektor ved Høgskolen på Vestlandet, holdt et foredrag om iden-
titet, mat og religion. Et tema hun knyttet opp mot det nye tverrfaglige temaet 

1 Marsipankake
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livsmestring i fagfornyelsen. Hun brukte Ninian Smarts syv dimensjoner for å 
vise hvordan mat på ulike måter kan knyttes til religiøs praksis. 

Et av undertemaene var bærekraft og klimakampen. Vi så en liten film2 om 
buddhistiske munker som flyttet ut i skogen og velsignet trær for å hindre nedhog-
ging av skogen. Dette har ført til konflikt i Thailand mellom munkene og staten 
som fremdeles er pågående. Dette er et interessant eksempel som kan brukes 
videre i undervisningen om buddhismen, og kan knyttes til natur og bærekraft. 

Tema mat var også interessant å høre om: det er et tema som er sentralt, per-
sonlig for alle uansett livssyn og kan illustrere ulik religiøs praksis. Lindhardt 
fortalte hun hadde spurt alle sine studenter på lærerutdanningen om hva de ikke 
spiser og så skrevet alt ned på tavlen som et utgangspunkt for diskusjon om reli-
gion og mat. Dette tenker jeg kunne vært interessant å gjøre i klasserommet selv. 
Å bevisstgjøre elevene på at alle har noe de ikke spiser, og at det kan henge 
sammen med religion eller livssyn. Eva Mila Lindhardts måte å gjøre det på kan 
være en fin start på en dialog om mat, identitet og religion. Dagen ble avsluttet 
med en hyggelig fellesmiddag på restaurant i Bergen sentrum. 

«DEN TUSENÅRIGE TRÅDEN BAKOVER» 
De tre første foredragene på dag to kan oppsummeres med temaoverskriften 
religion i det offentlige rom. Det første var et foredrag om religionsfagets historie, 
og da konsentrert om en analyse av to stortingsdebatter om faget. Inge Ander-
sland fra NLA Høgskolen i Bergen snakket om sitt doktorgradsarbeid om nett-
opp dette. Det var interessant å høre hvordan han hadde jobbet metodisk. Han 
tok for seg stortingsdebattene fra 1995 og 2008 der han hadde sett på hvilke 
ideer som hadde begrunnet faget og perspektivene på det nasjonale som hadde 
kommet frem i de to debattene. Lærerne hadde spørsmål om hvordan Ander-
sland så på utviklingen fremover med den nye fagfornyelsen, men det var det 
naturligvis for tidlig å si noe om. I den forbindelse anbefalte han boka Dybdelæ-
ring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming, Universitetsforlaget 2019.

HVOR KRISTENT SKAL NORGE VÆRE? 
På en humoristisk og underholdende måte gikk filosof Henrik Syse i gang 

med sitt foredrag med tittelen «Hvor kristent skal Norge være?» Han startet 
med å skissere opp ulike oppfatninger av religiøs tro, og om et land i det hele tatt 
kan være kristent? Og hvordan dette i så tilfelle kommer til uttrykk gjennom 
identitet, historisk, som et verdigrunnlag, og som normativt styrende for statens 

2 Lenke til filmsnutten: http://fore.yale.edu/religion/buddhism/videos/  
Det er video nummer 3 fra toppen når du åpner siden. 

INSPIRASJONSSEMINAR I BERGENNYE PERSPEKTIVER 

21



politikk. Samtidig som han problematiserte det å ha en religiøs tilknytning for 
staten, trakk han også et annet perspektiv: hva mister vi ved en ren sekularitet? 
Her pekte Syse på at ikke bare risikerer vi å miste ivaretakelse av den fysiske 
arven, men også bevisstheten om tradisjon og nasjonal identitet. I tillegg vil en 
kunne få et offentlig rom som ikke gir plass til religion, tro og identitet og miste 
et verdigrunnlag som i visse situasjoner kan være avgjørende og bestemmende. 

Å LEVE MED TRO OG LIVSSYN 
Disse to foredragene ble etterfulgt av lederen for Samarbeidsrådet for tros 

-og livssynssamfunn, generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. STL er en paraply-
organisasjon for tros- og livssynssamfunn, som blant annet jobber gjennom dia-
log for å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssam-
funn og arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål. De arbeider for eksem-
pel nå med forslaget til den nye trossamfunnsloven. Det jeg kanskje sitter mest 
igjen med er at jeg ikke var klar over hvor stort og bredt arbeidet deres var. Og 
at det er unikt i verdenssammenheng at både ikke troende, (som Human-Etisk 
forbund) er med i organisasjonen, samt at sunnier og ahmadiyyaer er med i 
samme organisasjon. STL står blant annet bak kampanjen #tryggibønn. Joys 
anbefalte et hefte Å leve med tro og livssyn i Norge, som en god ressurs for 
eksempler og bakgrunnsstoff til temaet mangfold i religionsfaget. Heftet er å 
finne på STL sin hjemmeside www.trooglivssyn.no 3. Et annet tips jeg tar med 
meg fra dette foredraget er Uenighetsfellesskapet på religoner.no. Her finnes 
mange videosnutter – som vi fikk se noen av - fra ulike tros- og livssynssamfunn 
om hva de mener om ulike temaer. En liten skattkiste der. Tror jeg skal prøve 
meg på å sette sammen noen av disse filmsnuttene med synspunkter fra ulike 
religioner og livssyn til vi skal ha om det filosofiske temaet ondskap i klassen. 

Etter de tre foredragene denne dagen, merket jeg at jeg hadde fått innsikt fra 
tre svært ulike perspektiver, men som alle dreide seg om hvilken rolle kristen-
dom og religion og livssyn skal ha i samfunnet vårt. Gjennom stortingsdebatter, 
religionsdialogen i praksis og hvordan kristendommen har spilt en rolle i det 
offentlige rom. 

POPKULTUR OG RE/KRLE-FAGET
Professor Sissel Undheim fra Universitet i Bergen var siste kvinne ut. Hennes 

foredrag inneholdt en rekke eksempler på hvordan religion brukes i populær-
kulturen; i filmer, bøker, musikk og musikkvideoer. Hennes utgangspunkt er 

3 https://www.trooglivssyn.no/wp-content/uploads/2018/03/%C3%85-leve-med-tro-og-livssyn-i-
Norge-en-guide-for-mennesker-som-arbeider-med-flyktninger-og-asyls%C3%B8kere.pdf
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fagfornyelsen som setter fokus på dette temaet. I Religion og etikk er det et nytt 
kompetansemål: «utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer 
til uttrykk i medier og populærkultur». I ungdomsskolen etter 10.trinn: «utfor-
ske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livs-
syn kommer til uttrykk i medier og populærkultur». Vi så Beyoncés musikkvi-
deo Formation fra albumet Lemonade 2016 og prøvde oss på å analysere de 
religiøse elementene i musikkvideoen. Denne musikkvideoen har blitt mye dis-
kutert i USA særlig, og har referanser til woodooprestinner og yorubareligion i 
tillegg til kristen symbolikk for å nevne noe. I tillegg en diskusjon om svarte 
kvinners posisjon i samfunnet. Boken The Lemonade Reader kan gi deg utfyl-
lende informasjon, og det er et eget nettsamfunn om dette. Her er det altså bare 
å lese seg opp. Filmer som Thor, Coco og Mulan ble også nevnt som mulige 
innfallsvinkler til de nye kompetansemålene. Det ble også diskutert utfordringer 
med å bruke slike referanser; støtende eller uaktuelle for elevene, og forenklet 
fremstilling av religionen.

To dager gikk veldig fort med tid til pauser og lunsj og dermed hyggelige 
samtaler med kollegaer fra hele landet. Jeg visste ikke at det fantes Jødiske vei-
visere, men det skal jeg finne ut av og invitere dem til klassene jeg underviser i. 
Et imponerende faglig program med en fin ramme rundt var laget av Eva Kris-
tine Hadler Borge og Christan Lomsdalen, religionslærere ved Metis videregå-
ende skole, og leder for Religionslærerforeningen Liv Gundersen. Virkelig godt 
jobbet. Med relevante tema og metodiske tips ble inspirasjonsseminaret i Bergen 
akkurat det: inspirasjon! 

Gry Aksnes er lektor ved Olsvikåsen videregående skole og 
underviser i Religion og etikk og Rettslære. Hun har også 
Politikk og menneskerettigheter og Historie i fagkretsen.  
E-post: Gry.Aksnes@hfk.no
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LEKSJONER FRA MUSEET

AV JUSTIN E.A. KROESEN

Religionshistorie blir generelt undervist på skoler ved hjelp av bøker. Dette kan 
vel illustreres med portretter og bilder av steder og gjenstander, men det er 
ingenting som er så veltalende og lærerikt som å besøke steder under utflukter. 
Gamle kirker tilbyr utmerkede muligheter for dette: mange av disse bygningene 
er blant våre eldste overlevende monumenter og deres kunst og arkitektur for-
teller oss mye om vår historie; ikke bare om religionshistorie, men kulturhisto-
rie i vid forstand, inkludert kunst, politikk, økonomi og sosiale relasjoner. Å ta 
skoleungene til en kirke – eller til forskjellige kirker – krever naturligvis en viss 
organisering. Et flott alternativ er å ta elever med til en av Norges kirkekunst-
samlinger som er blant de mest verdifulle i Europa.

De beste finnes på universitetsmuseene i Bergen (Universitetsmuseet i Ber-
gen), Oslo (Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo), NTNU Vitenskaps-
museet (kirkekunstsamling, kun åpen etter avtale), og Tromsø (Tromsø museum). 
Alle disse museene tilbyr samlinger av kunstverk fra norske kirker som sammen 
forteller mye om Norges (religiøse) historie – ti århundrer av kristendom. De 
nevnte museene har et bredt spekter av gjenstandstyper, fra bygningsdeler, for 
eksempel de berømte utskårne stavkirkeportalene, til kirkemøbler inkludert 
kors, altertavler og skulpturer av Jomfru Maria og andre helgener.

Kunstverk tilbyr noe annet enn tradisjonelt lærestoff ved at de er direkte og 
håndfaste vitnesbyrd om fortiden. De gjenspeiler konteksten de ble opprettet i 
og bærer ofte sporene av endringer som ble gjort gjennom århundrene. Deres 
materialitet og bilder snakker direkte til oss, da vi kan stå foran dem, gå rundt 
og velge forskjellige vinkler, ‘lese’ bildene, og så videre. De fleste kunstverkene 
snakker videre et direkte språk siden de ikke ble skapt i akademiske kretser til å 
bli plassert i museer, men de ble laget for tilbedelse. I Norge stammer de fleste 
kirkekunstverkene i Norge fra landlige bygder, slik at de forteller oss mye om ti 
århundrer med å leve og tro på den norske landsbygda: om håp og frykt for våre 
forfedre, deres ideer om liv og død, rike og fattige, mennesker og kvinner, rett-
ferdighet og straff, etc.

De norske kirkesamlingene skiller seg ut på europeisk nivå for sitt vell av 
middelalderske skatter. I motsetning til andre land som England og Nederland, 
var reformasjonen i Norge en ganske mild og gradvis prosess som ikke ble led-
saget av ikonoklasme, slik at mange kunstverk overlevde den viktigste over-
gangsperioden i landets kristne historie. Samlingene av høymiddelalderske 
alterdekorasjoner (malt alterfrontaler, helgenes bilder i helgenskap og malte bal-
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dakiner) er blant de beste i Europa (dette var ideen bak utstillingen North & 
South. Medieval Art from Norway and Catalonia, 1100-1350, som ble åpnet i 
oktober i Utrecht [Nederland], og som skal reise til Vic [Spania] i 2020). Disse 
gjenstandene viser hvordan folk prydet de helligste stedene de kjente, nemlig 
alterne i kirkene sine.

I tillegg viser disse kunstverkene fra høymiddelalderen oss hvordan Norge på 
den ene siden var godt forankret i sine egne tradisjoner, og at landet samtidig 
var et integrert medlem av den europeiske familien av kristne nasjoner. De mest 
‘norske’ elementene som kan sees, er uten tvil de utskårne portalene fra stavkir-
ker, hvor billedspråket reflekterer sammenslåingen av førkristne og kristne ver-
denssyn. En portal fra 1100-tallet fra Hylestad (Aust-Agder) nå i museet i Oslo, 
for eksempel, viser sagaen om dragedreperen Sigurd, en vikingtidens myte som 
forteller om seieren over døden og ondskapen som i denne nye konteksten får 
kristelig betydning (fig. 1). Uansett hvor «eksotiske» stavkirkene kan virke i en 
første tilnærming, var deres funksjon akkurat den samme som for en hvilken 
som helst steinkirke andre steder i Europa: som de fleste steinkirker, er grunn-
planene deres bygd opp fra et rektangulært skip, et smalere kor, og en apsis.

Virkelig ‘internasjonalt’, derimot, er stilene til en rekke malte paneler og poly-
krome skulpturer som kunsthistorikere mener er blitt importert fra England og 
Nord-Frankrike. Frontalene fra Ulvik og Kinsarvik (Hordaland) nå i Universi-
tetsmuseet i Bergen, for eksempel, viser en klar inspirasjon fra Storbritannia, selv 
om ikke en eneste fra disse øyene har overlevd. Madonnaer reflekterer også for-
bindelser over Nordsjøen, ikke bare til England, men også til Nederlandene og 
Frankrike. Nylig ble det slått fast at Madonna fra Kyrkjebø (Sogn og Fjordane), 
som tilhører Universitetsmuseet i Bergen, 
mest sannsynlig ble produsert i Nord-Frank-
rike og importert til Norge. Slike kunstverk 
informerer oss ikke bare om Norges religi-
øse historie, men også om landets kultu-
relle nettverk i løpet av dens viktigste gull-
alder som et selvstendig rike.

Kunst fra senmiddelalderen gjenspeiler 
sterke forbindelser til den ‘hanseatiske ver-
den’: Nord-Tyskland og Nederlandene. 
Den fantastiske altertavlen fra Uggdal 
(Hordaland) nå i Universitetsmuseet i Ber-

Fig. 1 Utskåret portal fra Hylestad (Aust-Agder) 
som viser sagaen om Sigurd dragedreperen 
(detail), ca. 1175, nå i Kulturhistorisk Museum, 
Universitetet i Oslo (foto Justin Kroesen)

LEKSJONER FRA MUSEET
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gen, for eksempel, må ha blitt produsert i Lübeck eller Hamburg rundt 1500-
1510 (fig. 2). Dette objektet forteller oss ikke bare om handelsforbindelser, men 
gir også viktig informasjon om reformasjonens historie. Den sentrale delen har 
kroning av Jomfru Maria i nærvær av en utskårne Gud Faderen, mens innersi-
den av vingene viser fire stående hellige (Jomfru Maria med barn, sankt Kristof-
fer, Døperen Johannes og sankt Jakob som pilegrim). Når skapet er stengt, blir 
ytterligere åtte helgeners portretter synlige. Inskripsjoner som Ora pro nobis… 
ora pro…. minner en om æren for de hellige som var typisk for middelalderens 
kristendom. Imidlertid overlevde denne altertavlen den lutherske reformasjonen 
fra det sekstende århundre uten skader.

Uggdal-altertavlen viser oss at overgangen fra katolisisme til protestantisme 
ikke alltid var så sterk som håndbøkene våre ville få oss til å tro, i det minste i 
landskirker. Gamle tradisjoner kunne leve videre, særlig deres materielle rester 
hvis disse ble verdsatt av lokalbefolkningen som hadde investert pengene sine i 
dem (se i denne sammenhengen: Henning Laugerud, Reformasjon uten folk. 
Det katolske Norge I før- og etterrreformatorisk tid (Oslo: St. Olav forlag, 
2018). Kunstverk som dette forteller oss derfor ikke bare historien på en direkte 
og veldig veltalende måte, men de gir oss noen ganger også en annen beretning 
om hva som skjedde. Å stå foran det og diskutere det med elever ved å sette 

Fig. 2 Altertavle fra Uggdal (Hordaland) som viser kroningen av Jomfru Maria og helgener, 
1500-1510, nå i Universitetsmuseet i Bergen (foto Justin Kroesen)
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spørsmålstegn ved forhåndsoppfatningene som de kan ha, kan gi historien til liv 
på en frisk måte som vil etterlate et mye dypere avtrykk i tenåringenes minne 
enn om de samme emnene ble lært fra bøker i en klasseromssituasjon.

Avslutningsvis kan vi si at kirkekunsten som er bevart i norske museer tilbyr 
utmerkede former for tilgang til fortiden, både religiøst og ellers. Ovennevnte 
museer har bevart det og stiller det ut for deg – kom på besøk og nyt!

Professor Dr Justin E.A. Kroesen, opprinnelig fra Nederland,  
er professor og leder av kirkekunstavdelingen ved 
Universitets museet i Bergen. Forsker på kristen arkitektur 
og kunst i middelalderen og reformasjonstiden, og på 
dagens utvikling av religiøs arv. 
E-post: Justin.Kroesen@uib.no

LEKSJONER FRA MUSEET

27



MAT I RELIGIONENE

RIGMOR ANGELL STAKKELAND

Er det en sammenheng mellom hva man tror på og hva man spiser? Og hvordan 
kommer i tilfelle dette til uttrykk i de ulike religionene?

Religion og tro kommer til uttrykk på mange måter. Ninian Smarts 7 dimen-
sjoner uttrykker nettopp noe av dette mangfoldet, at religion er så mye og at 
religion kan uttrykkes på ulike måter. Estetikk er læren om det som er vakkert 
og evnen til å berøre. Estetikk rommer det kreative, de mange kulturelle uttrykk 
og ikke minst det at vi blir berørt av det som er vakkert. De ulike religionene har 
sin rytme med veksling mellom hverdag og fest. Det kan være rytmen gjennom 
et år eller gjennom et menneskeliv. I denne rytmen finner vi de ulike ritualene, 
ofte uttrykt gjennom farger, dans, musikk, sang, tekstformidling, drama og ikke 
minst måltider og mat. Ritualene er viktige, de hjelper mennesket til å huske de 
viktige fortellingene. De ulike religionene praktiserer dette på ulikt vis, men de 
har det til felles at ritualene appellerer til flere sanser, inkludert lukt og smak. 

Som religionslærer i vg3 ønsker jeg å formidle dette mangfoldet av religions-
uttrykk. Samtidig tenker jeg svært praktisk, det skal være mulig å gjennomføre 
dette innenfor de rammene faget har. Mat i religionene handler om mye mer 
enn det man spiser. Vel så viktig er et dekket bord med duk, lys, blomster. Det 
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gir meg god anledning til å snakke om symboler, fargebruk og ikke minst felles-
skap. 

I noen religioner er det viktig hva man spiser og ikke spiser (jfr kosher i jøde-
dom og haram/halal i islam). Noen religioner har en rytme/et mønster på faste 
og fest. Her tenker religionene svært forskjellig, alt fra at det er definerte tids-
punkt for faste eller ikke, og hvorvidt det er definert et klart innhold i fasten. 

Matreglene står sentralt i jødedommen, men praktiseres ulikt avhengig av 
hvilken retning man tilhører. Fokuset mitt her er imidlertid å peke på sammen-
hengen mellom mat og fortellinger. Påskemåltidet illustrerer den nære forbin-
delsen mellom måltid og historie. Måltidet er et nøye regissert drama med dia-
log mellom bordgjestene og hva man spiser og drikker. Min erfaring er at dette 
egner seg godt i klasserommet. Du kan viser bilder av en «påsketallerken» og 
gjerne ta med et par ting som elevene kan smake på. Jeg har lagd charoset som 
symboliserer «massen»/mørtelen israelittene brukte under slavearbeidet. Her er 
det ulike varianter, men malte mandler og eplejuice fungerer bra. En annen vik-
tig høytid for jødene er nyttårsfeiringen, Rosh Hashana. En vanlig skikk er å 
ønske hverandre et godt, søtt, nytt år! Samtidig spiser man epler dyppet i hon-
ning. Det er lett å få til i klasserommet, oppkuttede epler og honning. 

Kristendommen er både en fortsettelse av, og et brudd med jødedommen. 
Jødenes påskemåltid får et nytt innhold når Jesus feirer påske med disiplene, og 
innstifter nattverden. Kristendommen har ikke spiseregler som i jødedommen, 
men det er mer ulike tradisjoner som har vokst fram og «satt» seg. Når vi leser 
evangeliene i NT er det mange fortellinger knyttet til mat og fellesskap (bryllu-
pet i Kana, Jesus som besøker folk, ulike underfortellinger). Når jeg underviser 
om dette dekker jeg gjerne et bord med duk, to lys, et fat med kjeks og et fat med 
druer. I undervisningen vil jeg da kommentere liturgiske farger (jfr kirkeåret), 2 
lys på et alter, og brød og druer som symboler for nattverd. Etterpå kan elevene 
spise kjeks og druer. Jeg har så langt aldri fått tilbakemelding fra elever om at de 
opplever dette som religiøst involverende, dette er jo ikke nattverd. Sindre Skeie 
skrev i 2018 en ny salme: Dekk et bord. Det er en interessant tekst å bruke, den 
peker på sammenhengen mellom påske, bordfellesskap og den etiske utfordrin-
gen med fattigdom.

Islam har tydelige matregler, både forstått i kategoriene haram og halal, men 
også tradisjoner i forbindelse med fasten og pilegrimsreisen. Fellesskapstanken 
er sterk, og et viktig aspekt med det å være muslim er at alle muslimer gjør det 
samme samtidig. De faste bønnetidene og fredagsbønnen illustrerer nettopp 
dette. I Ramadan og påfølgende id-feiring er mat og fellesskap sentrale elemen-
ter. Når fasten brytes på et gitt tidspunkt, gjøres det gjerne med å spise noen 
dadler. Det er enkelt å få til i klasserommet, en smak på dadler. Ramadan avslut-
tes med id-feiring hvor en av skikkene er å gi hverandre gaver. Det er hyggelig å 
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gi gaver, jeg pleier gjerne å pakke inn to twist i småpakker og dele ut til elevene 
i klassen.

Gjeldende læreplan i faget sier at elevene skal lære om kristendom, islam og 
en valgfri religion. Kristendom og islam er monoteistiske religioner som oppstår 
i Midtøsten. Jeg synes derfor det er viktig at elevene velger en østlig religion, og 
de siste årene har elevene valgt buddhismen. Det ligger en tydelig kontrast i 
buddhismens og Siddhartha Gautamas historie, livet i luksus og livet i askese. 
Siddhartha valgte veien i midten, den gylne middelvei. I det ligger et tydelig ideal 
om måtehold, om det å ikke fråtse og om det å ikke kaste mat. Det er mye ulik 
praksis i buddhismen, i ulike retninger og i ulike kulturelle kontekster. Noen er 
vegetarianere, mens for andre er det ikke begrensninger i hva man kan spise. I 
presentasjon av buddhisme kan det dekkes et bord med røkelse, blomster, budd-
hafigurer/bilder, gjerne noe snacks (asiatisk). Det kan være en illustrasjon på 
hvordan buddhismen appellerer til ulike sanser.

Alle religioner er opptatt av det estetiske og det har mange uttrykk, også 
innenfor en religion. Min erfaring er at det gjør noe med undervisningen og 
dialogen i klasserommet når noen av disse elementene tas med inn i klasserom-
met. Fellesskapstanken er grunnleggende viktig i alle religioner, og ofte kommer 
det til uttrykk i de ulike festene og måltidsfellesskapene. Jeg har i denne teksten 
beskrevet noen konkrete eksempler på hva jeg gjør, det er svært overkommelig 
å få det til og responsen fra elevene er god.

Rigmor Angell Stakkeland,  
lektor ved Kristiansand katedralskole Gimle 
E-post: RiSt2@vaf.no
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FAKE NEWS  
KONSPIRASJONSTEORIER I KLASSEROMMET

FRODE KINSERDAL

Ble Malaysia Airlines-flyet MH 370 egentlig gjemt vekk og reintrodusert som 
MH17, som senere ble skutt ned over Ukraina? Er paven antikrist? Har noen 
funnet opp den globale oppvarmingen av ideologiske eller finansielle grunner? 
Hvis du venter på svarene på disse spørsmålene, vil du nok ikke finne dem her. I 
denne artikkelen skal jeg først og fremst forklare hva konspirasjonsteorier er. 
Videre skal jeg trekke fram og analysere et konkret eksempel på en konspira-
sjonsteori. Til slutt vil jeg komme med tips og råd til hvordan du som religionslæ-
rer kan jobbe med konspirasjonsteorier som tema i KRLE og Religion og etikk. 

FAKE NEWS OG KONSPIRASJONSTEORIER 
– HVA ER DET EGENTLIG? 

Vi har sikkert alle opplevd situasjoner i skolen der vi som lærere har måttet 
avkrefte noe som ligner på en konspirasjonsteori. Temaet har blitt svært aktua-
lisert gjennom såkalte «Fake news» (falske nyheter), og teoriene spres lett gjen-
nom sosiale medier. Konspirasjonsteorier er ikke noe nytt fenomen, mennesker 
har alltid hatt evnen til å konspirere, sladre og spre rykter. Det er slik sett ikke 
unormalt eller umenneskelig å konspirere, men hva vi konspirerer om og hvor 
langt vi trekker det vil bestemme hvor alvorlige konsekvenser en konspirasjons-
teori kan ha. Konspirasjonsteorier oppstår for eksempel ikke kun i høyrepopu-
listiske miljøer (selv om det er det vi for tiden hører aller mest om), men også på 
venstresiden i politikken, på arbeidsplassen («Har du sett hvor stor hun har 
blitt? Jeg tror hun er gravid.»), på butikken og overalt ellers hvor mennesker 
ferdes. Mye litteratur og mange filmer tar utgangspunkt i konspirasjonsteorier. 
Stort sett handler disse teoriene om å skape egen vinning. 

Hva er så konspirasjonsteorier, og hvorfor er det viktig at vi som religionslæ-
rere har kunnskap om dette? I denne teksten vil jeg ta utgangspunkt i den nor-
ske religionsviteren Terje Emberland (2019) og hans beskrivelse av fem kjenne-
tegn på konspirasjonsteorier. Vi ser at sannheter i økende grad utfordres og at 
det er flere bein om sannheten. Konspirasjonsteorier handler først og fremst om 
å mistenkeliggjøre og se mønstre og sammenhenger der andre ikke gjør det, som 
for eksempel ved at ulike tegn på at noe er på ferde flettes sammen til en større 
teori. I nyere tid vil konspirasjonsteorier knyttes særlig til navn som Donald 
Trump og andre høyrepopulister, men konspirasjonsteorier vokser fram i mange 
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ulike subkulturer. Med internett er konspirasjonsteorier lett tilgjengelig, og 
svært mange barn og ungdommer bruker tid på å lese og forstå disse teoriene.

Konspirasjonsteorier oppstår for eksempel gjerne når man er uenig i retnin-
gen som den politiske styringen har tatt. Ta som eksempel situasjonen etter at 
Barack Obama hadde styrt USA i åtte år. Donald Trump stilte til valg som pre-
sident, og med mer kunnskap om underholdning og næringsliv enn statlig sty-
ring, utenrikspolitikk og politikk i seg selv måtte han ta i bruk andre typer 
argumenter enn andre presidentkandidater valgte å bruke. I realiteten (jf for 
eksempel factcheck.org) var USA under Obama preget av den laveste arbeidsle-
digheten i USA på svært lang tid. Likevel spilte Donald Trump på at USA var 
kommet ned i en bølgedal med svært høy arbeidsledighet og store sosiale pro-
blemer, og at han ville «Make America Great Again». I dette bildet vil for eksem-
pel Trump bidra til å sette alle som kjemper mot ham i et dårlig søkelys, med 
andre ord demonisere disse. Selv forsøker han å framstå som en helt. Dette 
kaller Emberland for en dualistisk verdensoppfatning, det gode mot det onde.  

Det tredje kjennetegnet Emberland fremhever er at konspirasjonsteorier er 
intensjonalistiske. Det vil si at alle handlinger vil knyttes til bestående teorier. 
For eksempel finnes det mange konspirasjonsteorier rundt jøder. Vi kan se gjen-
tatte ganger at politikere blir antatt for å være jøder, og at jødene blir sett på 
som en gruppe som vil ødelegge samfunnet de er en del av. Også norske politi-
kere, særlig innenfor Arbeiderpartiet, har blitt tillagt slike påstander. 

Konspirasjonsteorier som monologiske er et fjerde kjennetegn Emberland 
trekker fram. Det handler om at det ikke er åpent for noen motperspektiver. 
Konspirasjonsteoretikerne mener at alt henger sammen, og også motbevis blir 
tolket inn i samme retning. I stedet for å referere til andre kilder, refererer kun 
konspirasjonsteoriene til seg selv, og dermed forsterker de sin egen teori. At 
motbevisene ikke stemmer overens med konspirasjonsteoriene blir bare sett som 
en bekreftelse av at sannheten har vært skjult. Som Dyrendal og Emberland 
(2019: 27) utdyper i sin nye bok Hva er konspirasjonsteorier, oppstod det en 
konspirasjonsteori da Barack Obama var president om at han var en del av en 
satanistisk bevegelse. Det ble laget såkalte memes (ofte videoer, bilder eller andre 
uttrykk kombinert med tekst) som understreket dette. I det siste har det også 
kommet fram hvor enkelt det er å manipulere bilder, videoer og lydfiler («deep-
fakes») og publisere disse som om personen sier det slik. Dette er utvilsomt en 
skummel utvikling, og vil kunne gjøre konspirasjonsteoriene mer sannferdige og 
vanskeligere å motbevise. 

Det siste perspektivet som Emberland (2019) trekker fram som kjennetegn 
på konspirasjonsteorier, er at de er apokalyptiske. Apokalypse handler om ende-
tidsforventninger. Vi kan si at dette perspektivet henger tett sammen med det 
dualistiske perspektivet, altså tanken om heltene versus demonene. Her tenker 
en at de demoniske kreftene er nær ved å fullføre sine planer, og at det kan gå 
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mot en stor katastrofe. Dermed gjør konspiratorene seg selv til helter, og det er 
på grunn av deres informasjon at katastrofen kan unngås. Her kan man se 
paralleller til Anders Behring Breiviks manifest, som lå til grunn for de gru-
somme terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22.juli 2011. 

ET EKSEMPEL PÅ EN KONSPIRASJONSTEORI: JORDA ER FLAT. 
Over hele verden er det mange mennesker som tror at jorda er flat, og det finnes 
organisasjoner for de som tror på dette. Noen organisasjoner framstår seriøse, 
andre er kun til for underholdning. Organisasjonene oppstår og forsvinner, men 
en av de som har levd lengst er den såkalte Flat Earth Society. Ved å ta utgangs-
punkt i deres nettside kan vi få fram en del sider ved konspirasjonsteorier. 

Som lærere har vi i vår utdanning blitt opplært i viktigheten av å sjekke ut 
nettsider som kilder. På den måten kan man avdekke om nettsiden er til å stole 
på. Dessuten er det viktig å kontrollere hvem som eier nettsiden før man even-
tuelt begynner å bestille, melde seg på noe eller betale for noe på nettet. Noe av 
det man kan bruke i et klasserom for å ta opp dette er for eksempel å se på 
nettsidens «FAQ» (ofte stilte spørsmål). Det er interessant i seg selv å se på hvor-
dan organisasjonen beskriver seg selv, og hvordan de markerer avstand til andre. 

Flat Earth Society starter i sin FAQ med å definere seg som seriøs, og at de 
ikke er kontrollert av noen form for opposisjon. De oppgir heller ikke å være 
knyttet til noen spesiell religion. Deretter kommer de inn på hva slags bevis de 
har for at jorden er flat. Her kommer de med argumenter som isolert sett er 
skrevet på en overbevisende måte, eller som har et poeng i at det er fakta som er 
vanskelig å finne ut av. Organisasjonen sier at det er mange bevis for dette, men 
de kommer ikke med noen kildehenvisninger. Grunnen til at bildene av jorda fra 
verdensrommet kan framstille en rund jord, blir forklart med ulik belysning og 
andre irregulariteter i bildematerialet. Dersom du oppfatter en kurvatur på jor-
den sett fra et fly, så mener de at det skyldes formen på flyvinduene, og at det 
hele er en illusjon. 

Noen eksempler på «løgner» som Flat Earth Society tar opp for å bevise at 
jorda er flat, er følgende: De mener at månelandingen var falsk, og grunnen til 
at man ikke kunne nå månen var at jorda er flat. Her mener de at månelandin-
gen måtte opprettholdes som en sannhet fordi vitenskapen spiller en så stor rolle 
i samfunnsstyringen i dag. At jorda blir omtalt som rund for å skjule Bibelens 
sannheter blir nevnt som en annen løgn. Som et tredje moment nevnes det at 
styresmakter får stor rikdom og makt av å snylte på romfartsbudsjetter og nekte 
verden ressurser fra Antarktis. 

Som vi kan se av eksemplene over, for å overbevise noen om at en konspira-
sjonsteori er sann må det bygges opp en solid mengde argumenter som går langt 
utover det man kanskje forventer. Det er ikke min oppgave her å bevise at jorda 
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er rund, men jeg opplever årsakssammenhengen i konspirasjonsteorien som 
svak og i noen tilfeller svært dårlig. Det er ikke umulig at styresmakter gjør mye 
rart for å opprettholde makten sin, men samtidig er det ikke lett å forstå hva de 
skulle ha oppnådd ved å lyve om jordas form for befolkningen. Dessuten ligger 
det flere tusen år med forskning bak tanken om at jorda er rund. NASA (2019) 
skriver at menneskeheten har kjent til at jorda er rund i over 2000 år. At man 
har kommet fram til at jorda er rund, skyldes nøyaktige målinger av jordas stør-
relse og form (såkalt geodesi). Dessuten er tyngdekraften en viktig forklaring. 

Nettsiden til Flat Earth Society inneholder en stor mengde dokumenter, refe-
ranser til bøker, blogger og et stort antall diskusjonsposter om temaet flat jord. 
For den som har interesse for dette temaet er det dermed mye å sette seg inn i. 
Det kan selvsagt skape rom for at noen blir overbevist om at en flat jord er en 
sannhet. En annen faktor i dette bildet er at de fleste av oss ikke har mulighet til 
å gjøre egne undersøkelser av jorda for å sjekke hvorvidt jorda er flat eller rund. 
Slik sett har vi blitt overbevist av en teori på grunn av troverdigheten til for-
skerne, og bevisene de legger fram. Teorien framstår dermed som en sannhet, 
fordi forskerne oppgir referanser som det er mulig for alle andre å sjekke eller 
ettergå. I møtet med elever er det viktig å se på nettopp faktorer som: Hvordan 
vet vi at noe er sant? Hvordan oppstår sannheten? Hvorfor mener noen at sann-
heten er påvirket av ytre forhold, slik som forholdet mellom styresmakter og 
forskning? Hvilken vinning kan de selv ha i å framsette en slik teori? 

Noe av utfordringen med så vel Flat Earth Society som andre konspiratører 
er at all kritikk utenfra preller raskt av. Kaller du dem for uvitenskapelige, så vil 
de hevde at vitenskapen er kjøpt og betalt av statlige aktører, eller at jøder står 
bak vitenskapen. Mener du at de driver med usannheter, så vil de hevde at «nei, 
det er dette som er sannheten». Å forsøke å snakke konspiratørene til rette synes 
som en umulig oppgave. Dermed kan vi kun forutsette som lærere at vi hjelper 
elevene til å lese og forstå tekster, og knekke koder for hva som er på sidelinjen 
av sannheten. 

På den andre siden, for ikke å svartmale situasjonen helt: Konspirasjonsteo-
rier kan være et fint utgangspunkt for å skape interessante diskusjoner, og bli 
mer oppmerksom på hvordan mange mennesker skaffer seg makt og innflytelse 
ved å rette beskyldninger mot andre. Noen ganger kan man også med rette 
hevde at medier skjuler en del av dagsorden for å skape den agendaen de ønsker, 
men kanskje også for å hindre oppblomstringen av usunne debatter. Det at man 
lærer seg å lese motargumentene til det synspunktet man har, kan også forsterke 
ens egen forståelse av temaet og øke troen på egen oppfatning. 
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HVORDAN JOBBE MED KONSPIRASJONS- 
TEORIER I KLASSEROMMET?

Det er mange måter en kan jobbe med konspirasjonsteorier som tema innenfor 
religionsfaget. Jeg vil se på noen eksempler på undervisningsopplegg her. 

For det første er den store framveksten av konspirasjonsteorier og nettsteder 
med et slikt innhold med på å gjøre det tydeligere at elevene må læres opp i 
kritisk tenkning og evne til å analysere. Dybdelæring er og bør være et sentralt 
aspekt i arbeidet med konspirasjonsteorier. Er det noe dybdelæring framfor alt 
egner seg til, så er det å lære opp elevene til å tenke kritisk i møtet med slike 
tekster og teorier som vi her står overfor. Dersom man skal tenke dybdelæring 
mer spesifikt opp mot et opplegg, kan det for eksempel være en mulighet å lage 
et tverrfaglig opplegg mellom norsk, religion, historie (og/eller samfunnsfag for-
dypning). I religion kan man tenke seg at konspirasjonsteorier kan trekkes inn i 
arbeidet med allmenn etikk. Alternativt kan man også jobbe mer spesifikt inn 
mot enkeltreligioner som det eksisterer mange konspirasjonsteorier mot, for 
eksempel jødedom og islam. Det er viktig at undervisningen ikke kun blir teore-
tisk og «fordømmende» mot konspirasjonsteorier, men at elevene får se kon-
krete eksempler på hva slags innhold konspirasjonsteoriene byr på, og at de kan 
klare å kjenne igjen fenomenet når de møter det i virkeligheten. Derimot er det 
essensielt at elevene lærer seg å opptre kritisk overfor slike teorier, og hvordan 
vi definerer noe som sant eller usant. Elevene må lære seg kildekritikk i alle fag. 
Det må handle om å lære hvilke kilder som er anvendelige i et fag, og hvilke 
man bør unngå. 

Konspirasjonsteorier og retorikk kan være en annen innfallsvinkel. Det å 
analysere tekster fra et konspirasjonsteoretisk nettsted kan gi elever innsikt i 
hvordan konspiratørene bærer fram budskapet sitt. Samtidig vil en retorisk ana-
lyse fort kunne avkle mange deler av argumentasjonen som uklar og svak, nett-
opp på grunnlag av manglende kildebruk og svake årsaksforklaringer. 

Dyrendal og Emberland (2019) foreslår i sin bok om konspirasjonsteorier at 
en god måte å lære elever om konspirasjonsteorier er den såkalte vaksinasjons-
strategien. Det kan for eksempel være at man skal lære elevene om Holocaust. 
Etter at man har fortalt fakta om det som skjedde i Holocaust, kan man gå 
videre til å fortelle om myter og konspirasjonsfortellinger som har blitt utviklet 
for å motbevise disse hendelsene, og knytte til en forklaring for hvorfor vi vet at 
Holocaust har funnet sted. Faktum er at konspirasjonsteoriene har blitt utviklet 
for å legitimere nazismen på nytt. Forfatterne skriver at det er vanskeligere å tro 
på konspirasjonsteoriene dersom man først har lært hva som er sant. I motsatt 
tilfelle kan vi si at dersom en først har blitt kjent med en konspirasjonsteori før 
man får kunnskap om hva som er sant, er det vanskeligere å bli overbevist av 
motbevis. 
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Elevene kan også i fortsettelsen av dette lære å lage sine egne konspirasjons-
teorier, for eksempel ved bruk av memes og å lære hvordan man kan spre falsk 
informasjon ved hjelp av algoritmer. Eller man kan lære hvordan nettsteder som 
Google skreddersyr søk for deg ut fra hva du ellers har søkt på. Emberland 
(2019, foredrag) mener at dersom elevene først har prøvd på dette selv vil de 
være vaksinert mot konspirasjonsteorier en gang for alle. 

HVORFOR SLÅR KONSPIRASJONSTEORIER FORTSATT 
AN, NÅR VI HAR TILGANG TIL SÅ MYE KUNNSKAP? 

Joe Uscinski har forsket på konspirasjonsteorier i USA. Han fremhever at kon-
spirasjonsteorier ikke er et fenomen som utelukkende treffer en viss gruppe 
mennesker. Alle mennesker tror på minst en teori, mener han (BBC 2019), men 
mange mennesker tror på flere teorier. 

Selv om det kanskje kan være omstridt å kalle Brexit en konspirasjonsteori, 
så har parter på begge sider av denne saken en fortelling de bygger på om hvor-
for det ene er riktigere enn det andre. I gruppen som er for Brexit (mot fortsatt 
britisk EU-medlemskap) er historien at Storbritannia vil klare seg bedre utenfor 
EU. I denne fortellingen hører det også med en forståelse av at EU fører til høy 
innvandring og at dette vil bli mer kontrollert i et Storbritannia utenfor EU. I 
gruppen som er mot Brexit (altså for fortsatt britisk EU-medlemskap) handler 
det om å fortsette den økonomiske utviklingen som landet har tilgang på gjen-
nom EU, og at landet ikke klarer seg utenfor EU slik Europa ser ut i dag. Det vi 
ser i Brexit-saken er at fortellingene bidrar til å skape «oss» og «dem», og det 
skjer i alle slags konspirasjonsfortellinger, i større eller mindre grad.

John Færseth (2013: 31) skriver at konspirasjonsteorier spinner ut av folks 
behov for å finne mønstre i virkeligheten. Hvis du ikke holder oppe døra for 
kollegaen din, og du i løpet av en viss tid gjør flere ting som får kollegaen til å 
undre seg over deg, da går vi fort inn i det konspiratoriske feltet. Hvorfor 
skjedde det som skjedde? Hvorfor ble jeg rammet av dette? Hva har jeg gjort for 
å fortjene dette? Kanskje er det bare tilfeldigheter som spiller inn, men ofte ten-
ker vi i verste mening og forsøker å plassere skyld et sted. Selvsagt skal vi ikke 
slutte å undre oss, og det er fint å se sammenhenger og mønstre. Det hender for 
eksempel at våre mistanker og konspirasjoner redder oss fra situasjoner vi ikke 
ønsker å komme opp i. Men dette er noe av forklaringen til hvorfor konspira-
sjonsteorier oppstår, og blir vedlikeholdt. 
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KONKLUSJON
I arbeidet med denne artikkelen har jeg sett hvor stort felt konspirasjonsteorier 
egentlig er, og hvor vidt det spenner. Det som har overrasket meg kanskje aller 
mest er hvor dypt det griper inn i vår hverdag. Det er ingen tvil om at konspira-
sjonsteorier er et tema som vil bli svært sentralt i lys av Fagfornyelsen og nye 
læreplaner fra 2020. Det blir spennende å se om de nye læreplanene blir gode 
virkemidler for å forankre dybdeforståelse og kritisk tenkning i større grad hos 
elever, eller om konspirasjonsteoriene er så sterke i seg selv at de overvinner 
læreplaner og fagfornyelse. Personlig tror jeg at til tross for at konspirasjonste-
orier er uvitenskapelige og til tider lett å avsløre og benekte for noen med utdan-
nelse innenfor feltet, så kan vi aldri få helt bukt med konspirasjonsteorier. Vi 
kan kun utfordre og begrense spredningen av teoriene. 
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HISTORIA OM UNIVERSETS ALDER  
– FRÅ UENDELEG TIL BIG BANG 

RELIGIØSE OG ATEISTISKE PERSPEKTIV

LEIV STORESLETTEN

INNLEIING
I ei rekkje fagområde, særleg innan humanistiske fag og samfunnsfag, kan for-
skinga dels bli påverka av forskarens livssyn eller ideologiske standpunkt. Dette 
kan vera eit problem, og ein bør streva etter størst mogeleg objektivitet. Ein 
tenkjer at dette ikkje er noko problem innan naturvitskaplege fag, og det er 
nesten riktig, men ikkje heilt. I såkalla eksakte vitskapar som fysikk og astro-
nomi, skulle ein tru at forskarens livssyn eller ideologiske standpunkt var irrele-
vant. Ein byggjer jo på naturlover og nyttar matematisk analyse, observasjon og 
eksperiment. Men så enkelt er det ikkje, for i kosmologi, som i høgste grad 
byggjer på fysiske resonnement, viser historia at forskarens livssyn spelte ei rolle 
ved val av modellar når det galdt utforskinga av universets alder. Dette skal vi 
sjå nærmare på i denne artikkelen.

KOSMOLOGI
Kosmologi er læra om universet sett som eit heile, slik det var i fortida, slik det 
er no og korleis det vil utvikla seg i framtida. Slike problemstillingar har men-
neska vore opptekne av heilt frå oldtida.

Den store greske filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.), som fekk så stor inn-
verknad på europeisk tenking (og dels på kristen teologi), hevda at universet 
alltid hadde eksistert.  Dette er klart i strid med ein grunnleggjande kristen 
tanke, at Gud er universets opphav og at universet ikkje alltid har eksistert. I 
følgje skapingssogene i 1. Mosebok skapte Gud universet på eit gitt tidspunkt. 
Kristne teologar baska med dette spørsmålet gjennom fleire hundreår i mellom-
alderen, ikkje minst på 1200-talet. Det galdt Thomas av Aquinas  og andre store 
teologar. Det var viktig å sameina kristen teologi med den store greske filosofien. 
Svaret var at det fanst to filosofiske  vegar til sanninga, kristen teologi og aristo-
telisk filosofi; desse var forskjellige, men utfylte kvarandre og var råd å sameina. 
Dette var vel ei noko kunstig sameining.
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I oldtida og mellomalderen var kosmologien hovudsakleg basert på rein spe-
kulasjon og filosofisk tankegods. Men når moderne naturvitskap voks fram på 
1700-talet, vart kosmologien sterkare knytt til vitskaplege argument. Dette vart 
klarare på midten av 1800-talet, då ein tok i bruk viktige naturlover frå fysik-
ken. Vi nemner særskilt dei to grunnleggjande lovene i termodynamikken (var-
melæra). På denne tida var det ein aktuell debatt mellom vitskapsmenn om 
universet hadde eksistert frå evigheit av, eller om universet hadde oppstått på eit 
visst tidspunkt. Ateistar støtta naturleg nok det første synspunktet, mens kristne 
forskarar heldt på det siste. For hadde universet oppstått på eit gitt tidspunkt, er 
det naturleg å tenkja at det er «skapt», og då må det finnast ein Skapar - ein 
arkitekt  - ein intelligens bak det heile. Dette var ein uaktuell tanke for ateistiske 
vitskapsmenn.

Dei som hevda at universet ikkje kunne ha eksistert frå evigheit av, hadde eit 
godt argument. I følgje termodynamikkens 2.lov, vil alltid ei varme-mengde (i 
eit isolert system) gå frå ein varmare til ein kaldare stad (for å seia det enkelt). 
Det er jo dette vi opplever til dagleg. Er det veldig varmt i eit rom, opnar vi eit 
vindauga til eit kaldare ute-klima, og varme strøymer ut. Hadde universet vore 
uendeleg gammalt, ville følgjeleg alle temperatur-differansar ha vore utjamna, vi 
hadde fått det fysikken kallar ein varmedød. Ingen fysiske eller kjemiske pro-
sessar kunne fortsetja.

Dette er eit godt argument mot tanken om at universet alltid hadde eksistert. 
Men argumentet er ikkje heilt avgjerande. For det kan tenkjast at termo-dyna-
mikkens 2. lov ikkje utan vidare kan nyttast på heile universet. For er universet 
isolert, og er det endeleg i utstrekning?  Debatten om universets alder heldt 
dermed fram i åra som fylgde.

RELATIVITETSTEORI OG GRAVITASJON
Når vi nådde 1900-talet, kom det nye argument og tankar. Ein kunne undrast 
over at ikkje gravitasjonen (tyngdekrafta) mellom planetar, stjerner og andre 
himmellekamar førte til at universet kollapsa. Korleis kunne eit statisk univers 
vera stabilt? For å få eit stabilt, statisk univers hadde Albert Einstein (1879-
1955) innført ein nøyaktig avstemt kosmologisk konstant i feltlikningane sine, 
utan noko anna grunngjeving.

Men så skjedde det noko interessant. Den unge russiske vitskapsmannen 
Alexander Friedmann (1888-1925) publiserte eit viktig arbeid i 1922. Han skis-
serte ulike modellar av universet basert på Einsteins feltlikningar for gravitasjo-
nen, og ulike verdiar for den kosmologiske konstanten. Og aller viktigast,  han 
viste at sette ein den kosmologiske konstanten lik null, fekk ein berre eit stabilt 
univers dersom det ekspanderte (utvida seg). Dette gav opphav til ein modell av 
eit dynamisk univers i utvikling og forandring.
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For Einstein og hans kollegaer var eit dynamisk univers utenkeleg, det ville 
føra til eit totalt samanbrot. Friedmann derimot tenkte seg eit univers som 
kunne ha starta med ein innleiande ekspansjon, slik at det hadde nok rørslee-
nergi til å motvirka gravitasjonens drag. Dette var ei radikalt ny oppfatning av 
universet. Einstein hevda først at Friedmanns utrekningar var uriktige, men 
måtte seinare vedgå at dei var heilt korrekte. Men han meinte på det tidspunktet 
at Friedmanns modell var vitskapleg irrelevant.

Dessverre døydde Friedmann allereie i 1925. Men modellen av eit ekspan-
derande univers vart utvikla heilt på nytt av den belgiske forskaren George 
Lemaître (1994-1966), ein framifrå astronom, som samtidig var katolsk prest. 
Han vart ordinert som prest i 1923, og resten av livet følgde han parallelle kar-
rierar som fysikar og som katolsk prest. «Det var to  måtar å finna sanninga 
på», sa han. 

BIG BANG – MODELLEN FOR UNIVERSET
Lemaître gjekk vidare enn sin russiske forløpar ved å granska inngåande kva 
implikasjonar eit ekspanderande univers ville ha. Mens Friedmann var matema-
tikar, var Lemaître fysikar, astronom og kosmolog som ynskte å forstå realitetane 
bak likningane. Viss universet verkeleg ekspanderte, må det ha vore mindre i går 
enn i dag. Og i fjor må det ha vore endå mindre. Og vidare, går vi tilstrekkeleg 
langt tilbake i tid, måtte heile universet ha vore konsentrert i eit svært lite volum. 
Lemaître var innstilt på å gå tilbake til universets startpunkt i tid. Hans store 
oppdaging var at den generelle relativitetsteorien impliserte eit skapingstidspunkt. 
Sjølv om leitinga etter vitskapleg sanning ikkje var farga av  leitinga etter teolo-
gisk sanning, må ei slik oppdaging ha vunne gjenklang hos den unge presten.

Lemaître var den første forskaren som gav ei rimeleg sikker og detaljert skild-
ring av det vi i dag kallar Big Bang-modellen for universet (Big Bang blir gjerne 
på norsk kalla Ursmellet). Denne modellen skildrar eit ekspanderande universets 
i utvikling frå ein enormt tett, varm fase fram til i dag. Men denne teorien vart 
ikkje teken på alvor før det låg føre meir avgjerande observasjons-materiale. 
Mangelen på slike observasjonar gjorde at det etablerte vitskaps-miljøet føre-
trekte Einsteins statiske modell framfor Friedmanns og  Lemaîtres ekspanderande 
Big Bang-modell. Einstein avviste på dette tidspunktet Lemaîtres teori : «Utrek-
ningane er korrekte, men fysikken er heilt forferdeleg».

Einstein hadde to gonger fått sjansen til å akseptera eller i det minste tenkja 
gjennom Big Bangs scenario av eit ekspanderande univers, men ved begge høve 
hadde han avist det. Og det som var avvist av Einstein, vart avvist av den eta-
blerte vitskapen. Han som ein gong var ein opprørar, var utan å vita det blitt ein 
diktator. Seinare skulle han bli klar over det ironiske i denne situasjonen og 
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beklaga seg ein gong slik: «For å straffa meg for mi forakt for autoritetar, gjorde 
lagnaden også meg til ein autoritet».

Lemaître  vart veldig nedslått over Einsteins avvising, og bestemte seg for å 
halda ideane for seg sjølv. Han trudde framleis på eit ekspanderande univers, 
men hadde ingen innverknad på den etablerte vitskapen og såg ikkje formålet 
med å hevda Big Bang-modellen som andre synst var tåpeleg. Dessutan fanst det 
enno ikkje astronomiske observasjonar som støtta tanken på eit ekspanderande 
univers.

HUBBELS OBSERVASJONAR
Men eit par år seinare, i 1929, kunne den amerikanske astronomen Edwin Hub-
ble (1889-1953) påvisa at fjerne galaksar (stjerne-hopar) var i rørsle bort frå oss, 
og at farten deira auka med avstanden. Dette betyr at rommet utvidar seg i alle 
retningar, og at den fysiske avstanden mellom to gjevne objekt aukar med tida. 
Dette var observasjonar som gav full støtte til tanken om eit ekspanderande 
univers. Nye observasjonar og matematiske utrekningar konkluderte med at for 
omlag 13,8 milliard år sidan, var all masse i universet samla i eitt punkt med 
ørliten utstrekning. Det må ha skjedd ein slags eksplosjon i starttidspunktet, 
som vi kan oppfatta som sjølve tidspunktet for universets skaping.

Eit par år seinare, i 1931, endra Einstein oppfatning, vraka sin statiske 
modell og gav Big Bang-modellen si fulle tilslutning. 

STEADY STATE – MODELLEN
Men om eit ekspanderande univers var påvist ved observasjon, hadde nok 
mange forskarar framleis vanskar med  Lemaîtres modell, ikkje minst ateistar. 
Ein var dermed på jakt etter ein ny, alternativ modell for universet, som tok 
omsyn til ekspansjonen, men eit univers som alltid hadde eksistert, utan noko 
form for startpunkt i tid.

I 1946 lanserte astronomen Fred Hoyle (1915-2001), saman med Thomas 
Gold (1920-2004) og Hermann Bondi (1919-2005), ein heilt ny modell for 
universet, kalla Steady State-modellen. Dette var eit univers som ekspanderte, 
men likevel var evig og uforanderleg. For at universet ikkje skulle bli totalt 
uttynna, tenkte ein seg at det overalt i universet vart skapt ny materie/stoff,  men 
i så liten målestokk at det ikkje kunn observerast direkte.

Dette er i  grunnen ein uvitskapleg hypotese. I følgje vitskapshistorikaren 
Karl R. Popper (1902-1994) er ein påstand eller teori berre vitskapleg dersom 
den kan falsifiserast. Det vil seia at påstanden må kunna testast. Men det er 
problematisk i dette tilfellet.
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Men påstanden om at det blir skapt stoff kontinuerleg, overalt i universet, 
var likevel glup og utspekulert: På den måten fekk ein eit univers som utvikla 
seg og ekspanderte, men likevel var nær uforanderleg, derav namnet «Steady 
State». Denne modellen var for så vidt konsistent og samsvara med visse obser-
vasjonar.

Big Bang- og Steady State- modellane levde side om side i eit par 10-år side 
utan at det fanst avgjerande argument som ekskluderte eller favoriserte ein av 
modellane. Det kan hevdast at livssyn spelte ei viss rolle i vurderinga av dei to 
alternative modellane. Fred Hoyle var til dømes skarp i omtalen av Big Bang og 
fordømte modellen for å byggja på eit jødisk-kristent grunnlag.  

KOSMISK BAKGRUNNSSTRÅLING  
– EIT AVGJERANDE FENOMEN

Allereie på 1940-talet kunne ein innsjå at om Big Bang-modellen var riktig, ville 
han etterlata seg ei form for varmestråling. Men korleis kunne ein påvisa restane 
av ei slik kosmisk stråling i dag?

Så, på midten av 1960-talet skjedde det noko avgjerande. Den kosmiske bak-
grunns-strålinga vart oppdaga ved eit reint tilfelle av dei to forskarane Arno 
Penzias (f. 1933) og Robert Wilson (f.1936). Dette fekk dei nobelprisen for i 
1978. Dermed fekk Big Bang-teorien sterk støtte og den konkurrerande Steady 
State-teorien vart forkasta. Alle observasjonar og teoretiske vurderingar har så 
langt støtta Big Bang-teorien, som i dag er allment akseptert.

KONKLUSJON
I følgje naturvitskapen må universet har utvikla seg etter fysiske og kjemiske 
lover – frå Big Bang fram til det fantastiske univers vi har i dag.  Då må alt ha 
vore lagt ned i materien, alle eigenskapar må ha lege i elementærpartiklane. Kor-
leis har desse eigenskapane kome dit?  Eller vi kan spørja: Kor kom naturlovene 
frå? Korleis fekk naturkonstantane sine ytterst finjusterte verdiar? Den kristne/
religiøse tenkjer slik:

Er det ikkje langt meir sannsynleg at Gud som skapar står bak, enn at alt 
skulle ha blitt til ved eit reint tilfelle? Det er ikkje lettare eller meir logisk å 
vera ateist enn å tru på Gud, tvert imot. Vi kan ikkje bevisa Guds eksistens, 
men naturen sjølv gjev oss sterke indisium på at Gud er universets opphav.
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BESØK VED NORGES HINDU KULTURSENTER

PAUL MARTI

Omvisning og gudstjeneste lørdag 9. november 2019

«Religion er er verktøy», forklarer guiden i det vi står foran alteret av Ganesha. 
Det er her gudstjenesten alltid starter. Etter at presten har tent lys og ofret, kom-
mer menigheten fram én og én og utfører et rituale som har som formål å sjekke 
«statusen» fysisk og mentalt «Hvordan er balansen din i dag?» Da dunker man 
først håndleddene tre ganger mot tinningen. Så krysser man armene og holder i 
motsatt øre mens man kneler og reiser seg opp igjen. Denne bevegelsen gjentas 
så mange ganger man ønsker, helst 3, 6, eller 9 ganger. 

Videre forklarte guiden at Ganeshas store ører symboliserer at han hører den 
som ber, mens den sterke elefantsnabelen står for at guden Ganesha er sterkere 
enn oss og kan hjelpe oss. Foran Ganesha ligger en banan og et grønt blad. Hin-
duismen lærer at naturen er viktig, derfor avbildes gudene sammen med både 
dyr og planter. Alle guder har et favorittdyr. Ganeshas favorittdyr er mus. Musa 
er smart, og den kommer seg igjennom alt. Det er et forskningsdyr, musa bidrar 
til kunnskap. Shiva har kua som favorittdyr, mens Murugan har påfuglen som 
favorittdyr. Blomster er symbol for at livet rommer både sorger og gleder - 
blomster gis både som gratulasjon og kondolanse. Kokosnøtter symboliserer 
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religionens pedagogiske art - utvendig hard og rigid, innvendig myk og glitrende. 
Akkurat som foreldre setter grenser for barna av sin kjærlighet til dem, fordi de 
ønsker det beste for sine barn. Kokosnøtten blir også brukt til personlige ritua-
ler i tempelet - man kan knuse en kokosnøtt som ønske om for eksempel en 
smertefri fødsel eller at en konflikt skal ta slutt. Hakekorset i hånda til Ganesha 
står for fred, et symbol for det hellige. Ganeshas brukne støttann forteller at alle 
har svakheter, og at vi må vise omsorg for hverandre. Hans lubne kropp skal 
være en oppfordring til å være myke i møte med andre, ikke harde. 

Etter Ganesha går turen til hovedalteret i midten av rommet. Her står en 
statue av guden Murugan, Ganeshas bror, flankert av Shiva og gudinnen Durga. 
Guiden forklarer at familieforhold er viktig, og derfor har gudene familiefor-
hold. Guiden forklarer også at alle hindutempler er strukturert som en kvinne-
kropp – hovedalteret er hodet, mens noen mindre altere foran hovedalteret er 
hjerte og livmor. Derfra og ut til tempelinngangen kan man forestille seg som 
føttene. Ved hovedalteret er det en bjelle som presten ringer i når gudstjenesten 
starter. Lyd er viktig. Uten lyd, ikke språk. Aum-lyden er viktig i alle språk. 
Presten snakker og forretter gudstjenesten på det hellige språket sanskrit. Ifølge 
guiden kan de fleste i menigheten akkurat nok sanskrit til å forstå gangen i guds-
tjenesten, men det er presten som er eksperten på dette, og han kan forklare de 
hellige skriftene dersom man lurer på noe. 

Midt i rommet står et alter med ni små figurer. Dette er de ni planetgudene. 
Disse har som funksjon å spå eller beregne framtid. Alle har et fødselstegn som kan 
brukes til å spå framtiden. For eksempel kan man finne den beste dato for ekte-
skapsinngåelse ved beregninger ut fra fødselsdag og fødselstegn. I India kan bryl-
lup derfor holdes alle dager i uken, mens man i diasporaen ofte legger det til helger. 

Til høyre for hovedalteret står alteret til gudinnen Durga. Hun har fysisk og 
mental helse som ansvarsområde. Foran alteret tennes lys laget av lime, smør 
(ghee)  og bomullstråd. Limefrukten symboliserer renhet og renselse. Rundt 
lysene er det strødd ris for å holde varmen lengre. Risvann blandes visst også i 
sement ved byggearbeider, for at bygget skal bli sterkere og holde lengre. De 
andre gudinnene har også egne ansvarsområder. Lakshmi er gud for økonomi, 
mens Saraswati er gudinnen for utdanning og kunnskap. 

Langs sideveggen er det flere små altere og et stort alter med flere gudesta-
tuer. Her finner vi både Ganesha, Murugan, Krishna, Durga og flere. Disse sta-
tuene er laget av metall istedenfor stein for at de skal kunne bæres rundt ved 
mer omfattende gudstjenester ute, for eksempel ved festivaler. Da bæres de 
gjerne på utsiden av bygget, for ved store høytider står nemlig flertallet i kø på 
utsiden av tempelet siden selve tempelrommet neppe har plass til mer enn hun-
dre på én gang. Det nye tempelet som er under bygging på Rommen, skal kunne 
romme langt flere, og etter planen skal det stå ferdig i slutten av 2020. 
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GUDSTJENESTE
Gudstjenesten starter med at det settes på tradisjonell instrumentalmusikk på en 
høyttaler. Denne musikken følger oss gjennom store deler av gudstjenesten. 
Innimellom kommer det også lyd av store klokker, og flere av oss begynte å lure 
på om det kom fra Rødtvet kirke, som ligger like ved, men det var altså del av 
musikken i tempelet. Det viser at hindusamfunn tar opp i seg nye tradisjoner. I 
forkant har presten tent lys og røkelse flere steder i rommet. 

Presten ringer i en bjelle, synger og beveger seg mot Ganesha-alteret. Ved 
starten av gudstjenesten er altrene dekket med forheng hvor guden er avbildet. 
Nå ruller presten opp forhenget og legger gule roseblader og lange strå på og 
rundt statuen av Ganesha. I det ansiktet til Ganesha kommer til syne, utbryter 
flere i menigheten «åh». Lys tennes på alteret, og presten tar imot papirlapper 
med personlige bønnebehov fra menighetsmedlemmer. Når presten er ferdig 
med ofringen, kommer menigheten fram enkeltvis, holder hendene over lyset og 
fører de mot ansiktet i en rask bevegelse. Noen gjør også kneleritualet som nev-
nes i starten. 

Neste post er hovedalteret. Her gjentas prestens offerritualer, men denne 
gangen er det ingen papirlapper. Etter at presten er ferdig kommer en tempeltje-
ner rundt med en lysekandelaber til alle i menigheten, slik at disse kan holde 
hendene over og føre mot ansiktet. 

Bortsett fra kneleritualet og bønnelappene, foregår ofringen likt ved alle 
altrene. Rekkefølgen av altere er Ganesha – Murugan – Shiva – Gudinnen – 
Krishna – Planetalter – stort fellesalter – og til slutt noen mindre altere. Ved 
gudinnealteret kommer også noen med bønnelapper – kanskje er det noen som 
skal ha en eksamen snart, eller noen har et helseproblem de ønsker hjelp med?

Etter det siste alteret toner musikken ut. Presten klapper noen ganger, menig-
heten klapper med og alle stemmer i en kort fellessang. Til slutt går presten og 
tempeltjenerne rundt til menighets- medlemmene og trykker en askeprikk i 
panna til minne om at man skal dø en gang. Til slutt får både barn og voksne 
får en dråpe søt melk i hånda. Gudstjenesten er over på cirka førti minutter. 

Tempelet samler hinduer med tamilsk bakgrunn i Oslo-området

Paul Marti, adjunkt ved Bjølsen skole, ungdomstrinnet, Oslo 
E-post: paulmarti87@gmail.com 

BESØK VED NORGES HINDU KULTURSENTER

46 RELIGION OG LIVSSYN – 3/2019



HOLBERGPRISEN I SKOLEN SOM METODE  
I RELIGION OG ETIKK

MARTE ÅGOT NILSEN

Et eksempel på hvordan forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen kan 
brukes som vurderingssituasjon i religion og etikk

INNLEDNING 
Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videre-
gående skole innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Hvert år deltar 
elever fra 20 videregående skoler i hele landet og elevene veiledes av etablerte 
forskere fra høyere utdanningsinstitusjoner. Deltakelsen i forskningskonkurran-
sen var ikke planlagt, men vi tenkte at det kunne være interessant å delta for å 
forberede elevene på metoder de kunne møte i videre studier og i arbeidslivet. I 
tillegg lærer elevene mye som er anvendbart i resten av samfunnet. 

I dagens samfunn er det stort fokus på realfag og yrker innenfor dette. Hol-
bergprisen i skolen fokuserer altså på humanistiske fag, samfunnsfag, teologi og 
juss, noe som er med på å skape en bredde innenfor ulike forskningsmiljøer og 
legger grunnlaget for at elever får en god ballast med seg videre i livet. En del av 
Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i andre 
fagområder enn bare realfag. Hvert år inviteres 20 videregående skoler over 
hele landet til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp av erfarne forskere. 

De som har hørt om Holbergprisen i skolen, tenker kanskje ikke på religi-
onsfaget som relevant i den sammenhengen. Som jeg har erfart, og som dere vil 
lese i den kommende teksten, har dette vært en svært lærerik og spennende måte 
å vurdere elevene på. Siden religion og etikk er et tretimers-fag er det litt begren-
set hva man kan gjøre ut av vurderingssituasjonene. Ved Kirkenes videregående 
skole gjennomførte vi dette forskningsprosjektet skoleåret 2018/2019. I tillegg 
til Holbergprisen i skolen hadde vi den våren også prøve-muntlig etter innleve-
ringen av prosjektrapportene. I høstterminen gjennomførte vi en skriftlig prøve 
og en fagsamtale. 

GJENNOMFØRING AV VURDERINGSSITUASJONEN
Vi begynte arbeidet med forskningskonkurransen i oktober da vi fortalte elev-
ene at vi skulle delta i Holbergprisen i skolen. Stemningen var blandet, men de 
fleste elevene mente at en slik konkurranse kunne være en nyttig erfaring. Vi 
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startet med å brainstorme ulike temaer og vinklinger som kunne være interes-
sante i en slik prosess. I løpet av høsten planla vi hvordan elevene skulle deles 
inn i grupper og hva hovedtemaet skulle være.  Vi valgte å sette rammer for 
hvilket tema elevene skulle skrive om, og bestemte at paraplytemaet skulle være 
«Eksistens og mening i en moderne verden». Vi valgte dette fordi det er bredt og 
gir elevene stort spillerom i forbindelse med valg av teori og metode. Dessuten 
gir dette overordnede temaet oss lærere litt kontroll når det gjelder valg av tema 
og metode. 

Før elevene valgte tema, hadde vi noen økter der vi gikk gjennom kvalitativ 
og kvantitativ metode. Her tok vi utgangspunkt i en enkel definisjon av begre-
pene og lagde oppgaver som gav en gjennomgang av de viktigste metodene. Vår 
forskerkontakt, Bjarge Schwenke Fors ved UiT, tok også opp metodevalg under 
de tre besøkene i løpet av arbeidsperioden. De fleste av elevene valgte å gjen-
nomføre et kvalitativt forskningsprosjekt, mens noen få grupper valgte en mer 
kvantitativ vinkling. Metoden som gikk igjen, var intervju og tekstanalyse. Dette 
er to metoder som kan gi mye informasjon og som er nyttige å lære seg til videre 
utdanning. 

Når det gjelder gruppeinndeling, så bestemte vi at elevene skulle ha en del å 
si. Vi tenkte at elevene kunne bestemme selv fordi de da kanskje valgte noen som 
de samarbeider godt med, men risikoen var jo til stede at det kanskje ville være 
noen elever som ikke fikk noen gruppe. Vi fant at de elevene som jobbet i mindre 
grupper klarte seg bedre faglig sett enn de som var i grupper på mer enn tre 
elever. Hvis det er grupper på mer enn tre elever, kan det være utfordrende å bli 
enige og komme i gang med arbeidet. Det var også noen som valgte å jobbe 
alene, noe som skapte litt andre utfordringer. Hvis en elev vil jobbe alene, er det 
desto mer viktig at læreren er til stede hele tiden og veileder. Det var mange 
elever som brukte tiden mellom desember og april godt, men det var også noen 
som ikke brukte tiden fullt så godt. De som jobbet jevnt gjennom hele perioden, 
fikk mye igjen for det på slutten. 

Vi veiledet elevene gjennom hele prosessen, enten gruppevis eller enkeltvis. I 
tillegg hadde vi fast oppsatte tidspunkt der vi var tilgjengelige for å veilede de 
som hadde behov for det. Før en veiledningsøkt ba vi elevene tenke over hva de 
ville ha veiledning på og sende oss lærer en konkret «bestilling». Samtidig foku-
serte vi også på at veiledningsøktene krevde at elevene var forberedte og at de 
kom presis. Vi erfarte at de elevene som hadde veiledning jevnt gjennom året og 
aktivt brukte rådene de fikk, gjorde det bedre enn de som ikke gjorde det. Dette 
er kanskje en selvfølge for mange, men jeg tror at det er viktig å understreke 
fordi mange elever tror at de klarer seg fint alene uten å egentlig innse hvor 
vanskelig det er å lage en god problemstilling og en disposisjon før man starter. 
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DIDAKTISKE UTFORDRINGER 
Når det gjelder didaktiske utfordringer i forbindelse med forskningskonkurran-
sen, vil jeg trekke fram noen momenter. Gruppeinndeling er noe som skapte litt 
utfordringer, som jeg allerede har nevnt, i det at elevenes faglige nivå var viktig 
med tanke på at dette var en prosess som skulle vare helt til april. Da er det 
viktig at elevene faktisk kan jobbe effektivt sammen i arbeidsperioden. Når det 
gjelder gruppesammensetning, er det videre viktig å ta hensyn til at elevene er 
forskjellige og at de dermed jobber i ulikt tempo og har ulikt faglig nivå i faget. 
Da vi introduserte dette opplegget for elevene, var det mange som med en gang 
visste hvem de ville arbeide sammen med. 

Selv om mye av arbeidet gikk veldig bra, slet mange elever med å begynne 
med skriveprosessen. Hvis man som lærer tenker at det kan være spennende å 
delta i denne konkurransen, er dette noe man bør tenke på. Skriving er en stor 
del av forskningsprosjektet siden det skal ende i en prosjektrapport på maks 15 
sider. Selve skriveprosessen er det viktig å starte med allerede i januar. Det er 
viktig å understreke for elevene at skriving er en stor del av et forskningspro-
sjekt, og at det å lage en god problemstilling er noe som bør skje raskt. Å lage 
en god problemstilling er en kunst. Dette er noe absolutt alle elevene, uten unn-
tak, slet med. Vi jobbet med dette i oktober, november og desember for å hjelpe 
elevene med å lage en god og gjennomførbar problemstilling. I tiden etter jul 
hadde vi frister for innlevering og godkjenning av tema og problemstilling. Vi la 
arbeid med prosjektet inn i årsplanen og mer skrev spesifikt i terminplanene hva 
elevene skulle jobbe med i perioden. På den måten var prosjektarbeidet en inte-
grert del av undervisningen og elevene hadde alltid oppdatert oversikt over hva 
de skulle gjøre. 

AVSLUTNING 
Når det gjelder deltakelsen i denne Holbergprisen i skolen, er jeg glad for at vi 
gjennomførte opplegget, og det på en god måte. To av elevene våre kom på 
tredje plass og deltok på premieutdeling i Bergen, og vi som lærere er selvsagt 
veldig stolte. Jeg anbefaler virkelig alle religionslærere (og lærere fra andre fag-
områder) å melde på en klasse i denne lærerike konkurransen. Et tips til lærere 
som tenker at dette kan være spennende, er å begynne planleggingen tidlig. Hvis 
jeg skulle gjort en ting annerledes, hadde det vært å tenke litt mer på det før jeg 
tok avgjørelsen om å melde oss på. Det har vært en veldig fin og innholdsrik 
prosess, men den har også vært tung og jeg har av og til følt at det ikke var noe 
endepunkt. Det kreves mye av både lærere og elever for å kunne gjøre en god 
innsats i Holbergprisen i skolen, men det er også verdt det hvis prosessen plan-
legges godt og alle partene er villige til å arbeide mye gjennom prosessen. 
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I tillegg til at deltakelse i konkurransen er nyttig for videre utdanning og 
arbeidsliv for elevene, er det også en nyttig erfaring for skolen som helhet. Det 
er viktig at lærerne får støtte fra ledelsen i søknadsprosessen og videre i proses-
sen med prosjektet. Hos oss var både avdelingsledere og assisterende rektor 
involvert, noe som var vesentlig for hvordan prosjektet ble gjennomført. 

Fristen for å søke om å få delta er 1.oktober hvert år. For mer informasjon 
om Holbergprisen i skolen, gå inn på nettsidene: www.holbergprisen.no 

Marte Ågot Nilsen har master i religionsdidaktikk ved UiO, 
med masteroppgave om kritisk literacy i KRLE-læreverk. 
Studerer master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved 
Høgskolen i Innlandet. Lektor med tillegg ved Kirkenes 
videregående skole. 
E-post: Marte.Agot.Nilsen@ffk.no
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ÅNDEVERDENEN  I DEN MODERNE VERDEN  
OM DEN SAMISKE NOAIDEKUNSTEN I NYERE TID 

PIA KRISTINE LARSEN WICKSTRØM OG EMILIE MADELEN BITI-JESSEN 

FORORD 
I forbindelse med at vår skole ble plukket ut til å delta 
på Holbergprisen i skolen så har vi valgt å gjøre en 
undersøkelse innenfor temaet samisk kultur og sjama-
nisme. Temaet i undersøkelsen har gjort at prosessen 
og arbeidet har vært interessant for oss. Dette prosjek-
tet kunne vi ikke ha fullført uten den hjelpen vi fikk 
underveis. Våre lærere, Roger og Marte, må vi takke så 
mye for å ha hjulpet oss gjennom prosessen. Vi må 
også gi takk til vår forskerkontakt Bjarge Schwenke 
Fors ved universitetet i Tromsø, som har hjulpet oss 
med veiledning og kommentarer. Vi vil også takke 
Kirstin Biti Johansen for tillatelse til å bruke hennes 
illustrasjon av en nord-samisk runebomme. Til slutt 
vil vi også gi en stor takk til informantene Esther Utsi, 
Kirsti Jerijärvi og Heidi Persdatter Greiner Haaker 
som har bidratt i denne undersøkelsen med sine tan-
ker og kunnskaper. 

INNLEDNING 
Ifølge ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter har urfolk en rett til å kunne 
bevare og videreutvikle sin egen kultur.1 Denne konvensjonen bemerket blant 
annet at urfolks verdier, tradisjoner og perspektiver i mange tilfeller hadde blitt 
undergravd i møte med assimilering. Den anerkjenner også at urfolks kultur og 
tradisjoner er med på å berike mangfoldet blant mennesker. Norge ratifiserte 
denne konvensjonen i 1990.2 Sjamanisme er en tradisjon i og en del av den 
samiske kulturen, og dermed verdt å bevare og respektere. Hvordan denne tra-
disjonen har utviklet seg og eksisterer i dag er fokuset i denne oppgaven. 

1 (The General Conference of the International Labour Organisation u.d.) 
2 (ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter 2018) 
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Vårt forskningsprosjekt handler om noaidekunsten og samisk sjamanisme, 
med et fokus på dets eksistens i moderne tid. Målet for oppgaven er å skaffe 
informasjon om og etablere forståelse for noaidekunsten og sjamanismen som 
er i dag. Vi har gjennomført intervjuer med tre personer som har tilknytning til 
dette området: Esther Utsi, Kirsti Jerijärvi og Heidi Persdatter Greiner Haaker. 

I denne oppgaven vil vi først gjøre rede for bakgrunnen for temaet og pro-
blemstillingen, samt den gamle samiske religion og litt om historien som kan 
forklare dagens situasjon i det samiske miljøet. Deretter vil vi redegjøre for valg 
av metode, eventuelle begrensninger og selve innsamlingen av datamateriale. I 
tillegg vil vi også diskutere forskningsetikk, og hvordan det er relevant for vår 
oppgave. Etter dette vil vi presentere våre funn og diskutere informasjonen i 
forhold til problemstillingen, konkludere og reflektere over forskningsprosjektet. 

PROBLEMSTILLING 
Vi er opptatt av hvordan de gamle samiske tradisjonene lever videre i dag, og 
spesielt da den samiske sjamanistiske tradisjonen og religionen. Vi ønsker å 
undersøke hvorvidt disse tradisjonene eksisterer i dag, hvordan den eksisterer 
og i hvilken grad dette er slik det ble praktisert tradisjonelt. Vår problemstilling 
er: Hvordan eksisterer noaidekunsten i moderne tid, og i hvilken grad bevarer 
den tradisjonene fra den opprinnelige samiske sjamanismen og religionen? Vi 
valgte dette forskningsspørsmålet fordi vi begge hadde en interesse for dette 
området, og ville lære mer om samisk kultur og historie, samt sjaman- og noai-
dekulturen i moderne tid. 

BAKGRUNN 
Om den samiske naturreligionen og regionens religiøse historie 

Den tradisjonelle samiske religionen, noaidevuohta, er blitt kategorisert av 
mange som en sjamanistisk religion.3 Den samiske sjamanen er kalt noaidi 
(nordsamisk). En noaidi kunne bruke goaavddis, trommen, for å reise til en 
annen verden ved å løsrive en del av sjelen fra kroppen i en fremkalt transe. 
Noaiden kunne da hente informasjon om fjerntliggende steder, se inn i framti-
den og kontakte gudene og de døde gjennom disse reisene. En noaide hadde 
noaidegázzi, som var medhjelpere i utøvelse av noaidevuohta og kunne tolkes 
som avdøde noaider eller slektninger. De kunne også helbrede sykdom. En 
annen evne noaiden hadde var evnen til å ganne og å løse opp gann, som er en 
slags forbannelse. Noaiden hadde også en funksjon som opprettholder av moral 
for folket. Tittelen noaide ble hovedsakelig brukt om menn, men både kvinner 

3 (Solbakk 2007) s. 143-165 
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og menn kunne være noaide og i nyere tid har denne tittelen også blitt brukt om 
kvinner. Det er likevel slik at man muligens ikke har mye informasjon om poten-
sielle kvinnelige noaider i den gamle tradisjonen, ettersom at de som dokumen-
terte samenes religion og samfunn var fra en kultur der bare menn kunne være 
for eksempel prester, altså en åndelig leder. Ifølge Anders Poulsen, en noaide fra 
Utsjok/Varanger som ble anklaget for «ugudelig trolldomskunst» i 1692, lærte 
han noaidekunsten fra sin mor.4 

Det er ukjent når de første kristne misjonærene siktet sitt arbeid mot samene, 
men på 1200tallet ble det bygd kirker i Ofoten, Lenvik og Tromsøya.5 Utenom 
å nå de religiøse målene har misjonen bidratt til å tjene statens interesser, ved å 
underbygge krav om skatt, myndighet og styresmakt. Kirkene som ble bygd i 
området hadde ikke bare til hensikt å konvertere samene til kristendom, men 
også å markere at området var en del av det norske samfunn. Det kom flere 
oppfordringer fra monarker, blant annet dronning Margrete, om at samene 
skulle gå over til kristendommen. Mange vil hevde at den gamle samiske reli-
gion var i oppløsning innen 

1700-tallet, men at noen trekk av religionen har levd videre. På 1700-tallet 
var misjonstiltakene eskalert fra tidligere forsøk, ved hjelp av rettslig forfølgelse 
og konfiskering og ødeleggelse av gjenstander og steder viktige for praktisering 
av religionen.6 Det er fortsatt slik at en folketro og en tro på folkemedisin har 
overlevd, og at noaider har etterkommere som fortsetter den gamle tradisjonen 
– men da tilpasset kravene for tiden og fra kristendommen. 

På 1500- og 1600-tallet var trolldomsprosessene i gang, og Finnmark hadde 
et stort antall personer anklaget, og i flere tilfeller henrettet, for trolldom og 
magi. Et betydelig antall av de som ble anklaget for trolldom i Nord-Norge var 
samisk, eller av samisk bakgrunn.7 I sin bok Dømt til ild og bål skriver Liv 
Helene Willumsen at det var en oppfatning av samene som et trolldomskyndig 
folk, og at Finnmark dermed fikk et slikt rykte og det ikke bare ble begrenset til 
den samiske befolkningen.8 De som ble beskyldt for trolldom ble ofte anklaget 
for og tvunget til å innrømme at de hadde inngått en pakt med djevelen. Den 
tradisjonelle betegnelsen noaide ble brukt som et skjellsord og de ble beskyldt 
for å dyrke djevelen, og derfor ble det gjerne brukt andre titler som guvllar, 
buorideaddji (helbreder), diehtti (en som er kyndig), čalbmegeaidi (synkverver) 
og lávvi (venn) for de som fortsatte sin virksomhet.9 Anders Poulsen, som tidli-
gere referert til, ble i 1691 fengslet for å ha eid en runebomme og brukt denne 

4 (Solbakk 2007) 
5 (Aarseth 1979) 
6 (Vorren 1968) 
7 (Hagen 2018) 
8 (Willumsen 2013) 
9 (Solbakk 2007) s. 143-165 

ÅNDEvERDENEN  I DEN MODERNE vERDEN OM DEN SAMISKE NOAIDEKUNSTEN I NYERE TID  

53



til å praktisere ugudelig trolldom.10 Runebommen hans ble konfiskert, og er en 
av 70 runebommer man vet er bevart. Poulsens praktisering av sjamanisme var 
knyttet til kristendommen, og han brukte blant annet lesning av Fader Vår i 
forbindelse med bruk av runebommen.11  

OM NYRELIGIØSITET OG NYSJAMANISME 
Nysjamanisme anses i dag som en gjenopptagelse av den tradisjonelle sjamanis-
mekunsten. Den har blitt betraktet som en del av den nyreligiøse bevegelsen ved 
at enkelte praktiserende forholder seg til et sjamanistisk verdensbilde der guder 
og parallelle verdener er sentrale.12 Sentralt for nysjamanisme er praksisen 
trommereise, som brukes som et middel der personen kan reise innover i seg selv, 
møte åndelige vesener eller oppnå andre religiøse erfaringer. Nyreligiøsitet er et 
fenomen som har vokst i vesten. Fenomenet går ut ifra bevegelser innen nye 
religiøse praktiseringer som tar utgangpunkt i gamle religioner og religiøse 
praksiser.13 Enkelte av de nyreligiøse bevegelsene tar utgangspunkt i naturreli-
gionene og inneholder gjerne trekk fra de gamle naturreligionene. Sjamanisme, 
som ofte er knyttet til naturreligionene, har dermed også blitt sentralt i noen 
disse religionene. 

METODE 
I denne oppgaven har vi valgt å bruke kvalitativ metode for å innhente informa-
sjon, slik at vi kan få svar på problemstillingen vår. Kvalitativ data kan ikke 
telles eller måles, men er beskrivelser og kan knyttes til opplevelser og folks 
forståelse av disse opplevelsene.14 Med kvalitative metoder prøver man å forstå 
hvordan mennesker og samfunnet påvirker hverandre, og kan gå dypere inn i 
temaet enn med kvantitative metoder. Eksempler på kvalitative metoder er blant 
annet deltakende observasjon og intervju. Vi valgte å gjennomføre intervju. 
Dette gjorde vi fordi vi ville ha en bedre forståelse for de personlige opplevel-
sene til enkeltindividene, spesielt siden tro gjerne er nært tilknyttet personlig 
identitet og gjerne derfor et sensitivt og nyansert tema. I tillegg er denne grup-
pen ikke en majoritet i befolkningen, og det ville derfor vært vanskelig å få svar 
på våre spørsmål ved hjelp av kvantitative metoder. Samtidig må man også ta 
hensyn til at noen få individer ikke kan representere alle som er en del av denne 
gruppen, og man må ta i betraktning at man muligens kan ende opp med infor-

10 (Willumsen 2013) 
11 (Willumsen 2013) 
12 (Winje 2013) 
13 (Romarheim og Winje 2018) 
14 (Moan, Molteberg og Bakkerud 2009) 
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manter som skiller seg ut fra majoriteten i den gruppen vi ville ha innsikt i. Vi 
bestemte oss for å ha semistrukturerte intervjuer, der vi før intervjuet formulerte 
noen spørsmål vi ville ha svar på i intervjuet i en intervjuguide og stilte oppfølg-
ings spørs mål underveis.

INFORMANTENE OG INTERvJUPROSESSEN 
Vi gjennomførte intervju med 3 personer. Vi kom i kontakt med informantene 
ved hjelp av felles bekjente, og vi sendte enten e-post eller melding om de var 
interessert i å bli intervjuet. Vi inkluderte informasjon om hva forskningspro-
sjektet skulle omhandle, hva informasjonen skulle brukes til og vi informerte 
om at det var en mulighet til anonymitet. Vi fikk svar fra 3 av de 5 vi kontaktet. 
De informantene vi intervjuet ønsket ikke å forholde seg anonyme, og både Utsi 
og Haaker har før vært i offentligheten om sin tro og praktisering. 

Vår første informant er Esther Utsi, fra Tana. Utsi er næringsutvikler, healer, 
og bruker elementer fra samisk sjamanisme. Hun vil ikke beskrive seg selv som 
samisk sjaman, ettersom hun ikke vil gi seg selv en tittel med slik autoritet. Tid-
ligere har Esther Utsi blant annet vært med på et innslag av Norge Rundt i 1998 
og i en episode av Natta Norge i 2015. Vår andre informant er Kirsti Jerijärvi. 
Hun er klarsynt, healer og har en tilknytning til det samiske. Tredje og siste 
informant er Heidi Persdatter Greiner Haaker. Haaker beskriver ikke seg selv 
som noaide, men bruker tittelen kun fordi det er det hun blir kalt av andre. Hun 
er samisk politiker og tidligere sametingsrepresentant. Haaker er åpen om sin 
praktisering, og har en blogg der hun skriver om sine tanker og erfaringer. 

Intervjuprosessen startet ved at vi formulerte noen spørsmål som utgangs-
punkt, samtidig som vi kontaktet mulige intervjuobjekter. Ikke alle vi kontaktet 
svarte, og vi fikk svar fra tre personer. Vi avtalte tid og sted til intervju med infor-
mantene etter å ha informert dem om prosjektet og deretter utførte vi intervjuene 
en etter en. En av intervjuene ble utført over telefon, og de resterende på avtalte 
møteplasser. Det ble en utsettelse på en av intervjuene, men dette løste seg raskt. 

FEILKILDER 
Ved en undersøkelse slik som dette kan det dukke opp flere mulige feilkilder. En 
mulig feilkilde kan være at spørsmålene som blir stilt til informantene kan tolkes 
feil av informantene, eller at spørsmålene endres underveis. Ved en endring av 
spørsmålene kan det bli stilt forskjellige spørsmål til de ulike informantene, noe 
som igjen kan gi ulike svar eller føre til at informantene ikke gir informasjon om 
de samme områdene og at man ikke får perspektivene til alle informantene rundt 
noen spørsmål. En annen mulig feilkilde kan være at tematikken i undersøkelsen, 
sjamanisme og noaidekunst, kan bli oppfattet som vanskelig eller ukomfortabelt 
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tema å snakke om. En lang og delvis tung historikk kan gjøre at dette for enkelte 
er vanskelig å snakke om på en fullstendig åpen og ærlig måte. I en slik undersø-
kelse må en ha i betraktning at informanter kan velge å ikke være helt åpen, 
ettersom dette temaet kan være ubehagelig eller ikke oppfattet som akseptabelt. 
Resultatet i undersøkelsen kan også påvirkes av at det ikke finnes én bestemt 
fasit for noaidekunsten og samisk sjamanisme, og man må tenke på at våre infor-
manter derfor ikke kan svare for alle innenfor denne gruppen. En siste aktuell 
feilkilde er om vi kan stole på at informantene gir oss informasjon som er sann-
ferdig, altså om dette er deres faktiske meninger og deres tro. 

FORSKNINGSETIKK 
I forskning er det viktig å opprettholde etiske normer, og derfor er en rekke 
forskningsetiske retningslinjer man må følge når man driver med forskning. I 
forskning på man ta hensyn til de som deltar i forskningen, ha en grunnleggende 
respekt for menneskeverd, og respektere personvern, frivillighet og integritet.15 
De som deltar i forskningen skal bli informert om formålet til forskningen, 
hvordan informasjonen skal bli brukt og hva følgene til å delta på forskningen 
kan være. Det er også viktig at det er informert og fritt samtykke, uten press til 
å delta på noe de ikke ønsker. Forskerne har også et ansvar for å prøve å unngå 
at alvorlig skade eller belastning blir påført forskningsdeltakerne. Å respektere 
deltakernes verdier og holdninger er også viktig i forskning. I vårt forsknings-
prosjekt er det spesielt viktig å forsikre at informantene ikke blir krenket. 

For å prøve å forsikre at deltakerne kunne gi informert samtykke har vi 
informert informantene om forskningsprosjektet, hva det går ut på og hva vi 
ville finne ut, og om hvordan informasjonen skulle brukes. Dette har vi gjort 
både når vi først kontaktet dem og rett før intervjuet. Det ble også spurt om 
samtykke når det gjaldt opptak av intervjuene. I tillegg har vi også gitt infor-
mantene muligheten til å lese over rapporten når den ble ferdig, slik at de hadde 
mulighet til å vite hvordan informasjonen de har gitt har blitt brukt i rapporten. 
Dette forsørger også at de ikke blir feilrepresentert, og at de har muligheten til 
å si ifra i det tilfelle de vil endre noe eller trekke seg. 

Det må diskuteres om noe i forskningsprosessen som på noen måte kan 
komme til skade for informantene eller andre relaterte personer. Dette temaet er 
et sensitivt tema, særlig på grunn av mulig fiendtlighet mot samisk kultur og 
folk. Informantene ble spurt om de ville forholde seg anonyme, men ingen av de 
tre vi intervjuet sa de ville være anonym. Informant 1 og 3 har før vært i media 
relatert til dette temaet og for Informant 2 er det ikke en hemmelighet at hun er 
en del av denne gruppen. For å sørge for at informantenes privatliv blir opprett-

15 (De nasjonale forskningsetiske komiteene 2016) 
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holdt har vi unngått å gjengi informasjon som er privat og ikke er relatert til vår 
problemstilling. 

Det er også viktig å informere om mulige interessekonflikter. Vi har begge 
samisk bakgrunn og kommer fra Finnmark. Det er likevel slik at vi ikke er en 
del av gruppen som undersøkes, i og med at vi ikke praktiserer noen lignende 
sjamanisme. 

ANALYSE Av DATAMATERIALE 
Redegjørelse av intervjuene 
Informant 1 
Esther Utsi forteller i sitt intervju om hennes erfaring og tanker om noaidekul-
turen. Utsi vil ikke kalle seg selv en sjaman. Tilnærmingen til det åndelige er noe 
som kommer naturlig etter hvert som en utvikler seg selv, forteller Utsi. Fra 
barndommen fikk hun høre historier om åndeverdenen og beskjeder fra hennes 
far og andre reindriftseiere. Det er denne arven fra sin far hun tror på og fører 
videre. Hun forteller at hennes praktisering skiller seg litt fra det vanlige. Hun 
kan bruke evnene til å helbrede og hjelpe andre, men også til å utvikle seg selv 
og sine omgivelser, noe som er viktig i hennes hverdag. Hun forklarer at hun har 
en rasjonell del fra sin mor og med bakgrunn som næringsutvikler, og en del, fra 
sin far og hans fortellinger, som er i kontakt med åndeverdenen, der hun får 
hjelp fra åndeverden og hjelpere. Hun sier det er viktig å utvikle begge sider av 
seg selv, for å kunne se en helhet og bruke hele sitt potensial. Utsi forteller at 
hennes praktisering ikke har en vanlig religiøs tilknytning, men at hun tror på 
reinkarnasjon. Hun tror på en gud som representerer det høyeste potensialet i 
en selv. Hun mener at utviklingen av sjamanismen er litt som en skole, der man 
lærer jo mer man erfarer. Den lærdommen hun selv har erfart er med å utvikle 
måten hun jobber på, for eksempel ved å drive næringsbedrift ved hjelp av hjel-
perne.  

Utsi jobber også med at folk skal være ærlig med seg selv, slik at de kan følge 
en god vei både i den fysiske verden og i den åndelige. Hun forklarer at hun 
fungerer som kanalen mellom personen og åndeverden. Utsi forteller at hun 
opplever mye interesse i forbindelse med sjamanisme og hun synes det er fint å 
lære andre at dette er kunnskap alle kan ta til seg. Hun sammenligner kunn-
skapen med et bibliotek, der en kan få kontakt så lenge en er åpen for det. Hun 
forteller at man ikke må bekymre seg for kunnskapen har vi allerede, egne pro-
sjekter er utviklet ved å ta imot kunnskap fra hjelperne. I framtiden vil folk 
jobbe forskjellig, der noen vil arbeide mer tradisjonelt og andre mer slik som 
hun selv. Hun håper at man i framtiden ikke skal trenge healere eller leger, men 
heller innse at mennesker har alt de trenger i seg selv. Hennes arbeid med andre 
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går ut på å få de til å bli uavhengig av å ringe til henne eller leger. I framtiden 
tror hun at det vil bli en større åpenhet og at folk kan bruke egne evner selv. 

Informant 2 
Kirsti Jerijärvi forteller i sitt intervju om hennes tro og evner, om forskjellene fra 
gammel tradisjon og om bruken av samisk sjamanisme i moderne tid. Da hun 
var barn fikk hun forvarsler og så ting. Hun sier hun har en tro på et parallelt 
univers, lik den gamle samiske troen, og reinkarnasjon. Hun forteller at det på 
den andre siden er de som har gått over og personer som en har kjent i livet, de 
hun kaller engler og forklarer er hjelpere, og de hun kaller erkeengler – som er 
fra øverste hold. Hun sier hun tror at alt kommer fra samme kraft, uansett reli-
gion, og at hun ikke separerer englene og for eksempel den gamle samiske 
gudinnen Sáráhkká. Hun legger vekt på at det er viktig å være i balanse, og å 
ikke bli «for» spirituell og dermed miste bakkekontakt.  

Jerijärvi er ikke en del av noen organisert religion, men at hun forteller at 
hun tror på det gode, energien i naturen, en åndelig kraft og mennesket. Hun 
legger også til at religion før har blitt misbrukt for å undertrykke folk. Hun 
forteller at hun kan føle hvordan folk har vondt, har et klarsyn, kan ta kontakt 
med den andre siden og få beskjeder fra avdøde eller det hun kaller «øverste 
hold». Hun sier det hun praktiserer handler om energi, og at denne energien 
kommer via henne når hun holder på med dette. Jerijärvi sier hennes oldemor 
hadde evnen til å stoppe blod, men at dette ikke var noe man snakket høyt om. 
Hun sier disse evnene er de samme de samiske noaidene hadde før i tiden, og 
sier en av forskjellene mellom dagens praktisering og den tradisjonelle er noai-
dens status og plass i samfunnet. Selv reklamerer hun ikke for disse evnene, og 
mener at de som trenger hjelp vil finne henne. Hun sier folk er mer åpen for slikt 
som dette nå for tiden, og peker på at folk er mer mottakelig for ting som «min-
dfulness» og yoga. Jerijärvi er kritisk til kommersielt bruk av evner lik hennes, 
og synes dette er et misbruk av evnene.  

Informant 3 
I intervjuet forteller Heidi Persdatter Greiner Haaker om hvordan hun oppdaget 
evnene sine, hvordan hun bruker dem for å hjelpe andre, hva hun tror på, hvor-
dan hun oppfatter og hva hun synes om holdningene til samisk sjamanisme i 
dag. Hun sier hun kaller seg ikke noaide selv, men at det er det de hun hjelper 
kaller henne. Hun oppdaget evnene sine i barndommen, hvor hun hadde opple-
velser hvor hun reiste ut fra kroppen under traumatiske opplevelser. Hun fortel-
ler hun har gått i opplæring hos Ailo Gaup, og har i tillegg vært hjelpelærer hos 
Gaup. Haaker forteller at hennes praktisering er en blanding av kristendom og 
en tro på naturkreftene. Hun sier hun bruker blant annet helbredelse, å løse opp 
gann, trommereiser, m.m.  
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Når hun ble spurt om hvordan hun tror det skiller seg fra tradisjon, peker 
hun på at noaiden hadde en annen status og rolle i samfunnet før i tiden. Om 
holdningene til den samiske sjamanismen i dag forteller Haaker at det er stor 
interesse for det, men at det er fremdeles folk som ikke vil at hun skal snakke 
høyt om det. Hun sier det er mange som tar i bruk noaider eller helbredere i det 
samiske miljøet, i tillegg til en fastlege. Haaker sier hun har erfart at folk har 
bedt henne om å ikke snakke om hennes praktisering offentlig, blant annet etter 
å ha snakket om det på Sametinget. Hun sier at det kan være fordi mange samer 
er redde for å bli gjort narr av, bli sett ned på som folk og ikke bli tatt seriøst. 
Likevel synes Haaker det er viktig å snakke om disse tradisjonene, og legger 
vekt på at dette er en gammel tradisjon som burde bevares. Når det kommer til 
moderne sjamanisme er Haaker negativ til kommersiell bruk av den samiske 
sjamanistiske tradisjonen og slike evner. Hun mener at å ta betalt for helbredelse 
og lignende tjenester er et misbruk av evnene og tradisjonen. Hun er også nega-
tiv til at folk som ikke har en tilknyttelse til den samiske tradisjonen bruker den 
til egen fortjeneste. 

FUNN, DISKUSJON OG REFLEKSJON 
Når det kommer til tro og praktisering er det mange likheter mellom informan-
tene. Alle tar i bruk helbredelse, hadde en tro på en parallell åndeverden og 
oppfattet seg selv som en kanal for det åndelige. Troen på en parallell åndever-
den ligner den gamle samiske troen på to verdener, vår verden og en usynlig 
verden.16 Hjelpere i åndeverdenen blir nevnt av alle tre, og minner om noai-
degázzi fra den eldre tradisjonen. Det Haaker beskriver om å dra fra kroppen 
og være vitne til ting som skjer som senere viste seg for å være sant, ligner også 
noaidenes reiser før i tiden. Jerijärvi nevner Sáráhkká, en samisk gudinne, og 
beskriver henne som en erkeengel. Likhetene til den gamle tradisjonen er eksis-
terende, og dermed kan vi se at de gamle samiske tradisjonene har blitt bevart i 
en viss grad til tross for kristningen og fornorskningen av det samiske folk. En 
forskjell som kom fram var i hvordan de bruker sine evner. Både Jerijärvi og 
Haaker bruker bare evnene til å hjelpe andre, mens Utsi bruker de i tillegg til å 
utvikle seg selv og omgivelsene sine.  

Den gamle samiske naturreligionen er det lite informasjon om, og derfor er 
det vanskelig å vurdere i hvilken grad deres tro ligner religionen. Man kan like-
vel se at det ikke er den tradisjonelle samiske religionen våre informanter prak-
tiserer, og de har ikke hevdet at de er praktiserende av religionen, ved å bemerke 
seg at det er en mangel av ofring til gudene og mangel på et gudesystem. Dermed 
er ikke våre informanter praktiserende av den samiske sjamanistiske religionen, 

16 (Solbakk 2007) 
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men praktiserer og viderefører tradisjoner som en gang var relatert til denne 
religionen. 

Praktiseringen av denne sjamanismen og dets tilknytning til religion varierer 
blant informantene. Haaker sa hun hadde en blanding av kristendommen og en 
tro på naturkreftene, mens Jerijärvi og Utsi ikke trodde på noe organisert reli-
gion. Likevel låner Jerijärvi kristen terminologi når hun snakker om engler og 
erkeengler, men er også muligens den som tar størst inspirasjon fra den samiske 
religionen, for eksempel i bruken av gudinnen Sáráhkká. I Haakers forklaring 
om at hennes tro er en blanding av kristendom og naturkreftene kan man se 
likheter med Anders Poulsen. Dette kan bety at det ikke er nytt å blande kristen-
dom og sjamanisme slikt, men at det har vært vanlig tidligere. Det har lenge 
vært en kristen innflytelse i samiske områder, og dette kan ha skapt en slik tra-
disjon ved å modifisere og tilpasse den gamle tradisjonen til det kristne verdens-
bildet. Men det må også bemerkes at Poulsens forklaringer om sin praktisering 
ble foretatt under en rettssak, og dermed en situasjon hvor Poulsen kunne ha 
unnlatt å fortelle sannheten for å prøve å unngå henrettelse.  

En forskjell mellom dagens og fortidens samiske sjamanisme som alle infor-
mantene pekte på var noaidens status og rolle i samfunnet. Vi ser at ingen kaller 
seg selv for noaide, fordi de ikke vil ha en slik autoritet innenfor dette området. 
Igjen må en bemerke at informantene ikke ser på dette som en religion, slik det 
var en del av tidligere, men som noe uorganisert og simpelthen eksiterende. 
Dermed vil det å anerkjenne autoriteter innen en slik tro være unaturlig, og 
forskjellene mellom moderne og eldre noaidekunst kommer igjen til forbindel-
sen med en egen religion. Denne unngåelsen av tittelen «noaide» kan også 
komme av at noaider ble beskylt av å begå pakt med djevelen under heksepro-
sessene, og tendensen til å gå under andre titler eller beskrivelser etter at noaide 
fikk denne assosiasjonen. 

Alle våre informanter er kvinner. Om dette indikerer at det er mer vanlig at 
kvinner tar opp noaidekunsten i dagens samfunn er usikkert. Det kan være et 
tegn på en trend, men det kan også være tilfeldighet at våre informanter endte 
opp med å være kvinner. Dette er en nedside med kvalitativ forskning, og videre 
forskning kan gjøres for å undersøke dette nærmere. Historisk sett, etter hva 
man har informasjon om, var tittelen noaide oftest brukt om menn. Likevel er 
det ikke slik at kvinner ikke kunne ha slike evner, og man har få historiske kilder 
om dette temaet.  

Kommersiell bruk av samisk noaidekunst var et tema som dukket opp. Både 
Jerijärvi og Haaker var negativ til å ta betaling for healing, altså når de hjalp 
andre mennesker. Jerijärvi legger vekt på at evnene er der for å hjelpe og ment å 
deles med andre, dermed blir det galt å ta betalt. Haaker la i tillegg til at det 
mange kan misbruke evnene ved at de for eksempel tar et kurs for så å kalle seg 
samisk sjaman bare for å kunne tjene penger. Alle informantene gir uttrykk for 
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at evnene skal brukes til å hjelpe andre. Utsi gir uttrykk for at evnene kan bru-
kes på et bredere spekter i tillegg, ettersom hun selv bruker evnene som hjelp til 
utvikling av hennes omgivelser. Denne holdningen informantene har ovenfor 
kommersiell bruk viser hvordan de tradisjonelle tankene om at evnene ikke skal 
misbrukes fortsatt er relevant i den moderne tiden, men samtidig så vi for 
eksempel i Utsi sin tankegang hvordan praktiseringen har blitt mer tilpasset en 
moderne verden. 

Holdninger til denne samiske sjamanismen er blandet, etter hva informan-
tene beskriver. 

Informantene sier de opplever stor interesse for sine evner og sin praktise-
ring. Samtidig sier Haaker at hun opplever at det er noe motstand mot å snakke 
om det offentlig, særlig hos samer som ikke vil bli gjort narr av på grunn av 
dette. Dette kan være en effekt av fornorskningen, der det samiske folk ble for-
søkt assimilert og samisk kultur ble plassert under den norske på rangstigen 
etter sosialdarwinistisk tankegang.17 Det er mulig at en skam sitter igjen etter og 
på grunn av fornorskingsprosessen, også når det kommer til dette temaet.  

I løpet av arbeidet med denne undersøkelsen så er det i noen områder ting vi 
kunne ha gjort annerledes. For eksempel kunne vi ha endret hvem vi intervjuet; 
vi kunne hatt flere intervjuobjekter, eller sett på muligheten å intervjue flere 
ulike personer, for eksempel en mannlig sjaman eller noen fra et annet geo-
grafisk område. Vi kunne også kanskje tatt forskningen videre ved å undersøke 
forholdet mellom sjamanismen og kristendommen, ved å undersøke på steder 
der kristendommen er sentral i det samiske miljøet.  

KONKLUSJON 
I denne undersøkelsen har vi undersøkt noaidekunsten, den samiske sjamanis-
men, i moderne tid. Vi ville finne ut på hvordan måte den eksisterte, og i hvilken 
grad dagens samiske sjamanisme bevarte tradisjonene. Når det kommer til vår 
problemstilling peker våre funn på at noaidekunstens tradisjoner lever videre i 
en annen form enn det den gjorde opprinnelig. Informantene praktiserer på 
måter som er gjenkjennelige etter de gamle samiske tradisjonene, for eksempel 
gjennom helbredelser, sjelereiser, å løse opp gann og å få kontakt med åndever-
denen. Det er noen moderne oppdateringer i denne praktiseringen, blant annet 
bruken av fjernhealing over telefon og bruken av disse evnene i næringslivet. Vi 
har ikke funnet ut hvor utbredt dette er, ettersom at dette er en kvalitativ under-
søkelse, men ifølge informantene er det ikke uvanlig for folk, særlig i Nord-
Norge, å ta i bruk hjelp fra en sjaman eller helbreder. Noaiden som en autoritet 
i samfunnet og den tradisjonelle samiske religionen i sin helhet ser ut til å ha 

17 (Gaski 2017) 
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forsvunnet. Tradisjonen er ikke i sin helhet bevart, men elementer av den har 
overlevd og utviklet seg til hva man ser i dag.
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Bokmelding

Islam sett i et feministisk lys

AV ANNE BERIT NYSTAD

Marianne Hafnor Bøe
Feminisme i islam 
Universitetsforlaget 2019

Feminisme i islam er Marianne Hafnor Bøes tredje bok om islam. Religonsvite-
ren som er førsteamanuensis ved universitet i Stavanger, har doktorgrad i emnet 
iranske kvinneaktivisters diskusjon om islamsk familielov. Hva man legger i 
islam og feminisme er et definisjonsspørsmål, for det er mange måter å være 
muslimsk feminist på. Bøe bruker fire betegnelser: Muslimsk feminisme som er 
en fellesbetegnelse for ulike feministiske tolkninger knyttet til islam. Islamsk 
feminisme som er innenfor religionens rammeverk, basert på islam og islams 
kilder - Koranen og Sunna. Sekulær feminisme som er et likestillingsengasje-
ment bygget på sekulære kilder som FNS kvinnekonvensjon, menneskerettighe-
ter eller akademisk forsking. De kan være muslimer, men ønsker å inkludere 
religiøse kilder i sin rettighetskamp. Profeminisme er personer som er engasjert 
i feministiske tolkninger av islam, men som ikke vil kalles feminister.  Saker de 
er opptatt av er likelønn og bekjemping av vold mot kvinner og ønsker å oppnå 
religiøs legitimitet for sine saker, men vil ikke redusere det til en feministisk 
kampsak. 

Boken har to hovedspor; det ene er en historisk linje med vekt på de fire femi-
nistiske perspektiver i forskjellige land. Det andre sporet om er feministiske 
stemmer som er enten tekstorienterte eller aktivistiske. De to tolkningsretningene 
bruker forskjellige metoder og har ulikt kildegrunnlag. Den tekstorienterte frem-
gangsmåten har Koranen som primær kilde, men sunna som er nedtegnet i 
hadith-litteraturen, er også et referansegrunnlag. Tematikken er kvinners leder-
skap og forholdet mellom mann og kvinne i det muslimske ekteskapet. Akti-
visme støtter seg til transnasjonale bevegelser og organisasjoner som Sisters in 
Islam og Women living under Muslim Laws (WLUML). Fokus er på hvordan 
islam praktiseres. De er mot konkrete kjønnsdiskriminerende lover og skikker 
som rettferdiggjøres i religionens navn. Tematikken er flerkoneri, barneekteskap 
og steining. 
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Feminisme i islam er en nyttig bok i religionslærerhverdagen. Målgruppen er 
lærere, studenter i religionshistorie og alle som er opptatt av islam og femi-
nisme. Boken er ment å være en oppdatering av pågående debatter i islam som: 
«Bestemmer menn over kvinner?». Kapitlet er forbilledlig klart og egner seg fint 
til et undervisningsopplegg av typen «Kjør debatt» i faget Religion og etikk på 
Vg3. Elevene kan i en klassesamtale fylle ut et venndiagram hva de mener er 
mannens og kvinnens rolle i ekteskapet. Tema om mannen som kvinnens for-
mynder (qawwamun) vil skape engasjement. En debatt i et flerkulturelt klasse-
rom om bruken av hijab basert på kapitlet «Kvinner, klær og valgfrihet» gjør at 
det er naturlig også å diskutere kritisk vinkling av tema i media.

I det innholdsrike kapitlet «Kropp, sex og skam» blir spørsmålet om homo-
fili er forbudt i islam behandlet. Andre tema i kapitlet er skam, ære og sosial 
kontroll, og bidragsyterne til Skamløs-bevegelsen blir presentert. «Kvinner 
bærer en representasjonsbyrde ikke bare på vegne av seg selv, men også på 
vegne av hele sin gruppe», setter tematikken inn en større sosiologisk kontekst. 
Stemmen til den sekulære feministen, egyptiske Mona Eltahawy, kommer til 
orde med sine tanker om en seksuell revolusjon. Hun er kjent for sin Twittermel-
ding i 2017 under emneknaggen #MosqueMeToo. Kapitlet «Kan en kvinne 
være leder i islam?» innleder med Amina Waduds imamopptreden i New York i 
2005 og til Mariam-kirken i København, som har fire kvinnelige imamer og 
hvor fredagsbønnen er forbeholdt kvinner. 

FORDYP DEG I EN GOD FAGBOK
Boken vitner om et godt håndverk og gir god oversikt over samtidens utfordrin-
ger for feministisk islam. Her blir man inspirert til å følge med i samfunnsdebat-
ten. Sakprosaen ligger nært en journalistisk uttrykksmåte. Det er som å lese en 
artikkel i Dagbladets eller VGs helgemagasin. Språket har et driv som gjorde at 
jeg vanskelig kunne legge fra meg boken.

Bøe tar for seg mange arabiske uttrykk, som naturlig er for en tidligere per-
siskstudent. Men lesehastigheten settes ned av de mange fremmedordene. Ord 
forklares en gang i teksten, men senere forutsettes det at man husker betydnin-
gen. Det varierer hva som settes i parentes, om det er det arabiske utrykket eller 
en norsk forklaring. Ideelt sett ville det ha vært bedre å velge norske ord og sette 
det arabiske ordet i parentes i teksten. Riktignok er det ordforklaringer bakerst 
i boka, men det er noe tungvint å måtte slå opp underveis i lesingen. 

Et perspektiv som mangler i boken, er norske muslimske feministiske stem-
mer. I skildring av etablerte feminister internasjonalt undrer jeg meg over hva de 
unge norske stemmene, for eksempel tilknyttet Teologisk fakultet i Oslo, mener 
om temaet.  Det er utrolig spennende når en debatt i norsk offentlighet kan 
nyansere en amerikansk feministisk bølge. 

ISLAM SETT I ET FEMINISTISK LYS
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Feminisme i islam ønsker å få til et girskifte i norsk islamdebatt og øke 
bevisstheten om kompleksiteten som ligger bak en religionstolkning. Feminisme 
i islam tar for seg aktuelle problemstillinger som vil berike islamdebatter både i 
klasserommet og i offentligheten i årene fremover.
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