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STYRET INFORMERER

Høstsemesteret er nå godt i gang med skoleåret 2019-20 og med nye gleder og 
utfordringer!  Religionslærerforeningen fokuserer på Fagfornyelsen – og på at 
vi er 30 år i år, og markerer dette med å arrangere flere seminarer enn vanlig! 
Vårens program ble vellykket med to-dagers seminar i Kristiansand i mars og et 
lørdagsseminar i Oslo i april.

Høstens program rommer en nyskapning i det vi arrangerer seminar i Bergen 
for første gang. To av våre entusiastiske medlemmer, som arbeider ved samme 
skole, har påtatt seg hovedansvaret for et to-dagers seminar 18. og 19. oktober, 
til inspirasjon og fagfornyelse. Alle medlemmer skal ha mottatt e-post med 
informasjon, men tidsskriftet har jo ytterligere flere lesere via diverse institusjo-
ner. På facebook-siden vår «Religionslærerforeningen i Norge» finner du det 
også. Del videre! Programmet er trykket bakerst i dette nummeret. Påmelding 
pågår til e-post: religionoglivssyn@gmail.com innen 1. oktober. I skrivende 
stund har deltakere meldt seg både fra Bergens-området, Oslo, Stavanger og 
Tromsø.

Vi tar også sikte på et arrangement i Oslo en lørdag i november, men alt er 
ikke klart enda.

Noen av styremedlemmene våre har måttet trekke seg fra styret midt i en 
periode, men vi har kapret tre nye som har trådt inn som vararepresentanter 
fram til Landsmøtet i april 2020. Disse er Benedicte Strand, Heltberg vgs. Oslo, 
Frode Kinserdal, Åssiden vgs. Drammen og Njål Gjølstad Pettersen, Fyrstikkal-
leen vgs. Oslo. Velkommen til dem, flott med nye dugnadsvillige og idérike folk! 

Dette nummeret åpner med fire innlegg som vi kaller «Debatt: Legitimering 
av KRLE-faget». Tidligere i vinter gikk en debatt om religionsfaget i skolen. 
Diskusjonen startet etter at Gunnar Aakvaag og Torkel Brekke foreslo å kutte 
hele faget. RLE- seksjonen ved OsloMet engasjerte seg og vi trykker innleggene 
som gikk fram og tilbake. Tekstene utgjør en viktig grunndiskusjon.  

Artikkelen Dybde i læring – MOVe i skolen, ved Gunvor Wendel og Bjarte 
Mongstad gir et erfaringsbasert bidrag til både tenkningen rundt faget og til 
fagfornyelsen.

Ved Frogn videregående skole har lærere utarbeidet et nytt helhetlig under-
visningsopplegg, Temabasert undervisning i Religion og etikk i den videregå-
ende skolen, av Cathrine Tuft. Særlig i møte med ny læreplan er erfaringer fra 
skolehverdagen interessante å belyse.

Etter seminaret Variert undervisning i religionsfagene ved Universitetet i 
Agder i mars, fikk vi flere kontakter, noe som dette nummeret og det neste, vil 
vise. Først ut er Håvard Haugland Bamle med et undervisningsopplegg for VG3. 
Hvordan starte med filosofi? Leiv Storesletten skriver artikkelen trudde Einstein 
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på Gud? – Om Einsteins gudsbilde. Fra en biografisk innfallsvinkel kan temaet 
tro og vitenskap dermed gjøres mer eksistensielt og mer levende for elevene.

Oppdatering på nye etiske utfordringer får vi i artikkelen Ønsker du å 
bestemme øyefarge på barnet ditt? av Elisabeth Gråbøl-Undersrud. Ny tekno-
logi reiser nye spørsmål om hvor grensene skal gå. Bioteknologirådet ønsker at 
de etiske diskusjonene skal ut i klasserommene. 

I dette nummeret følger vi opp med bokmeldinger som er nyttige for religi-
onslærere. Paul Leer-Salvesen skriver om boka Unge muslimske stemmer – Om 
tro og ekstremisme. Boka representerer noe nytt, prosjektet som boka bygger på 
vil skildre unges hverdagsreligiøsitet, og vil være en ressursbok for videregående 
skole. 

Boka Generasjon prestasjon handler om ungdom. Knut Dæhli skriver at den 
er en tidsriktig beskrivelse av kultur- og idehistorie. Boka undersøker hvordan 
ungdommen egentlig har det, fra flere innfallsvinkler, og gir viktige innspill til 
fagfornyelsens folkehelse og livsmestring.

Det alvorlige angrepet på Al-Noor Islamic Center i Bærum satte en støkk i 
hele nasjonen. Vi antar at elevene våre, både i u-skoler og vgs, har behov for å 
snakke om dette – og gjerne i flere omganger. Vi oppfordrer lærere til å åpne for 
temaet høyreekstremisme, som får næring fra ulike nettsteder. Samtidig ser vi 
det skremmende i at enkeltpersoner kan gå «under radaren» både for lærere, 
foresatte og politiet. Her må alle følge godt med på sine elevers og ungdommers 
utvikling. Vi kommer tilbake til temaet, men viser til to tidligere artikler i 3/2018 
om konspirasjonsteori i undervisningen. «Hvorfor lever antikvariske konspira-
sjonsteorier på nettet i dag og evner å ta menneskeliv?» spør Sjur Aaserud.

Vi mottar gjerne innlegg til debatten om religionsfaget! Og tips fra medlem-
mer som kan tenke seg å skrive en bokmelding, bidra med metodiske tips eller 
undervisningsopplegg. Likeledes om noen vil dele fra sine masterarbeider. Ta 
kontakt via e-post: religionoglivssyn@gmail.com

God lesning og godt høstsemester!
Fra styret ved Liv Gundersen og Sigrid Skomedal

STYRET INFORMERER
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Glimt fra to 30 års-jubileumsseminar

Fredag og lørdag 29.–30.03 Universitetet i Agder, Kristiansand om Variert undervisning 
i religionsfagene.

Lørdag 27.04 i Oslo om Livsmestring og bærekraft.

STYRET INFORMERER
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DEBATT:  
LEGITIMERING AV KRLE-FAGET 

Tidligere i vinter gikk en debatt om religionsfaget. Diskusjonen startet etter at  
Gunnar Aakvaag og Torkel Brekke foreslo ( kutte hele KRLE-faget i skolen.  
RLE- seksjonen ved OsloMet engasjerte seg og vi trykker innleggene som  
gikk fram og tilbake. Tekstene utgjør en viktig grunndiskusjon i faget.

INGEN UNDERGANG UTEN RELIGIONSFAG

Fra Vårt Land 6. mars 2019
Forfatter: Heidi Marie Lindekleiv

«Det er jo ikke slik at alle land har et religionsfag som ligner på vårt.  
Tvert imot. Og det er ikke slik at land som ikke har et slikt fag går under,»  
sier professor i religionsvitenskap Torkel Brekke.

– En bedre forståelse av samfunnsøko-
nomi er rett og slett viktigere, sier Tor-
kel Brekke, professor i religionsviten-
skap ved Universitetet i Oslo.

Han forsvarer nå sosiologen Gunnar 
Aakvaags omstridte utspill om religions-
faget. Brekke mener også at sentrale 
argument for å forsvare religionsfagets plass i skolen rett og slett ikke holder 
vann.

– Det er jo ikke slik at alle land har et religionsfag som ligner på vårt. Tvert 
imot. Og det er ikke slik at land som ikke har et slikt fag går under, sier han.

Modell. Det var i en kommentar i Morgenbladet at Aakvaag fremmet sitt for-
slag om å droppe religionsfaget. Han etterlyste at elevene lærte om Den norske 
modellen, og det han så som ryggraden i den sosiale organiseringen i Norge. 
Mer spesifikt handlet dette om trepartssamarbeidet i arbeidslivet, om basisinsti-
tusjonene i samfunnet og hvordan disse blir en plattform for menneskelig utfol-
delse, om hvordan staten forhandler med ulike aktører for å sikre mennesker 
likebehandling, samt hvordan liberale rettslige og politiske ordninger sikrer 
individet frihet.

Men skal dette inn, må noe annet ut, påpekte Aakvaag:

Torkel Brekke er profes-
sor i religions vitenskap, 
men støtter forslaget 
om å droppe religions-
faget i skolen for  å rydde 
plass til andre ting.
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«Med tanke på hvor mye viktigere Den norske modellen er for gjennom-
snittsnordmannens verdier, identitet, livssjanser, livslykke og fremtid enn reli-
gion, er det på grensen til absurd at det finnes egne fag for religion både i grunn-
skolen og videregående skole, mens Den norske modellen ikke engang nevnes i 
de nye forslagene til læreplaner,» skrev han i artikkelen.

Overbelastet fag. – Jeg er langt på vei enig, sier Torkel Brekke, og argumenterer 
med at faget har et iboende problem: Det skal nemlig oppfylle to ting samtidig:

Skape en trygg identitet forankret i en norsk, kristen tradisjon.
Vektlegge mangfold og ta hensyn til religions- og livssynsminoriteter.
– De oppgavene er sannsynligvis uforenelige innenfor fagets rammer, og det 

blir derfor et overbelastet fag. Man tror at man kan fylle det med mye læring om 
toleranse, og samtidig hjelpe barn og unge til å bli trygge på egen identitet, sier 
Brekke, som også tidligere har kritisert faget.

Det skjedde i et Civita-notat i etterkant av at H, Frp, KrF og V i hadde inn-
gått sin avtale om KRLE-faget i 2013. Her skriver Brekke at mye av dagens 
religionsfag med fordel kunne vært lagt inn under andre fag, for eksempel ved å 
ta ut hele det historisk, norske, identitetsbyggende elementet og legge dette til 
andre fag, som historie eller samfunnsfag.

Sementerende. Hans andre argument, er at faget og undervisningen bygger på 
det han ser som et problematisk religionsbegrep. Dette ligger til grunn både for 
den nevnte regjeringsavtalen og andre sentrale offentlige dokumenter, skriver 
han i Civitanotatet.

– Det ligger noen uuttalte premisser til grunn for å undervise om religion på 
den måten man gjør, og som jeg mener det er grunn til å stille spørsmål ved. 
Religion blir forstått som en samling monolittiske størrelser, der noen enten 
tilhører det ene eller det andre, eller aktivt ikke tilhører en religion. Det er noen 
sementerende og rart med dette, sier Brekke til Vårt Land.

Mangfold? Mange har forsvart faget ved å vise til at det er et spesielt viktig fag 
«i dagens pluralistiske samfunn». Argumentet holder ikke, mener Brekke:

– Alle snakker om at Norge er så mangfoldig, men det er det ikke. Norge har 
lav grad av religiøst mangfold sammenlignet med de fleste andre land. Det er 
viktig å lære om toleranse, og jeg tror det da er klokt å ruste opp lærerutdannin-
gen. Lærerne må ha en sofistikert forståelse, og kunne takle misforståelser og 
essensialisering av religion i en klasseromssituasjon, sier Brekke, og mener 
Aakvaag peker på et viktig problem:

– I en ideell verden burde jo elevene lære om alt. Men det er ikke mulig. Så 
hva blir da viktigst? Da kommer selvfølgelig ikke religion øverst. En bedre for-
ståelse av samfunnsøkonomi er rett og slett viktigere.

DEBATT: LEGITIMERING AV KRLE-FAGET  
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– Dette sier du som religionsviter?
– Ja, vi må legge av oss egne interesser her. Jeg synes selvfølgelig det er viktig 

at noen smarte, unge mennesker studerer religion og forstår religionens rolle, 
men her snakker vi om skolen, og der må prioriteringene være harde. Jeg mener 
at flest mulig fag i skolen skal være metodefag, at man lærer barn ulike måter å 
tenke på. At dette ofte mangler, ser vi hos mange av studentene. De begynner på 
universitetet, og må venne seg til å tenke systematisk uavhengig av innholdet.

ET STADIG MER AKTUELT FAG

Verdidebatt.no, Publisert: 18. mar 2019 
Skrevet av: Knut Aukland, Halldis Breidlid, Øystein Brekke, 
Silje Einarsen, Aina Hammer, Robert W. Kvalvaag, Åge Schanke, 
Heidi H. Tømmerås og Per Anders Aas. RLE-seksjonen ved 
Institutt for grunnskole- og faglærer utdanning, OsloMet – 
 storbyuniversitetet 

Den siste tidens debatt om KRLE-fagets plass i den norske skolen fikk nylig vind i 
seilene da professor i religionsvitenskap, Torkel Brekke, meldte seg på i ordskiftet.

Brekke har flere innvendinger mot KRLE-faget, og basert på disse konklude-
rer han med at faget ikke lenger har en legi tim plass i skolen. Å drøfte et skole-
fags legitimitet er alltid nødvendig, og knapt noe fag er blitt så grundig ransaket 
som KRLE. Men Brekkes argumentasjon blir dels irrelevant, da den ikke forhol-
der seg til oppdatert kunnskap om fagets utvikling og innhold, ei heller til sko-
lefagenes rammebetingelser og lærernes profesjonskompetanse.

I Dagsnytt 18 (6. mars) hevder Brekke at KRLE-faget er overbelastet og lider av 
en splittet personlighet fordi det både skal skape trygg forankring i kristen identitet 
og kulturarv og sam tidig lære barn og ungdom  respekt og forståelse for mangfold. 
Brekke viser her til et 24 år gammelt dokument (NOU, 1995:9 «Identitet og dia-
log») som nettopp fremhevet forankring i kristen kulturarv, samt identitetsforma-
sjon og dialog i et tiltagende pluralistisk samfunn. Men dette dokumentet, og fag-
forståelsen fra 1997, er ikke betegnende for fagets formål og utøvelse i 2019.

Faget ble revidert både i 2002 og 2005, og i 2007 ble Norge dømt for KRL- 
faget i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD). I dommen ble det 
spesielt understreket at undervisningen i faget skulle være  objektiv, kritisk og 
pluralistisk, og forkynnelse og religions utøvelse var utelukket. Deretter fulgte 
navne endringen til RLE, med påfølgende oppdatert innhold og beskrivelse av 
formål. Med revisjonene på 2000-tallet forsvant også identitetsbegrepet slik det 
ble beskrevet i KRL i 1997, og forankring i kristen kulturarv ble til «kjennskap 

Aina 
 Hammer
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til den betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt» (Udir, 
2008, RLE). Dette er noe ganske annet, og synliggjør at Brekkes kritikk (som for 
øvrig  et relativt samlet forskningsmiljø i sin tid også stilte seg bak) rammer et 
fag som ikke lenger  eksisterer.

FAGTRENGSEL
Brekke har i ulike kanaler tatt til orde for at «religionsfaget» kunne vært lagt 
inn under samfunnsfag. Vi mener  Brekkes forslag tenderer til å undergrave 
 lærernes faglige og didaktiske profesjonskompetanse. Erfaring og forskning 
viser at KRLE -undervisningen – og faglige diskurser knyttet til religion og reli-
gionsbegrepet – både blir feilaktig og mangelfull når samfunnsfagslærere uten 
religionsfaglig kompetanse skal håndtere fagstoffet.

Vi mener også at forslaget vitner om mangel på innsikt i de ulike fagenes 
rammebegrensninger med hensyn til timetall og innhold. Dersom mer innhold 
skal presses inn i samfunnsfag, er det åpenbart at dette faget enten må få betrak-
telig utvidet timetall, eller deler av eksisterende innhold i samfunnsfag må utgå 
til fordel for undervisning i religioner, livssyn, etikk og  filosofi.

VERDENSRELIGIONSMODELLEN
Det er særlig når Brekke tar opp religionsbegrepet og verdens religionsmodellen 
at man savner kjennskap til fagmiljøets diskusjoner. Brekke mener at religioner 
i KRLE blir fremstilt som «en samling monolittiske størrelser, der noen enten 
tilhører den ene eller den andre religionen, eller aktivt ikke tilhører noen reli-
gion, og at dette virker sementerende og rart» (Vårt Land 6. mars).

Det fagdidaktiske forskningsfeltet har i lang tid vært bevisst utfordringene 
som Brekke på peker, og lærerutdanningene landet over har tatt dette inn over 
seg for lengst. Eksempelvis har vi ved OsloMet – storby universitetet (tidligere 
HiOA) de senere årene uteksaminert hundre vis av KRLE-lærere som har oppar-
beidet seg en kompleks og nyansert forståelse av religioner og livssyn. Våre 
studenter rustes til å drøfte religiøst mangfold, religionsblanding og internt 
mangfold i religionene,  de trenes i å dekonstruere verdens religionsmodellen og 
undervise om religionenes individ-, gruppe - og tradisjonsnivå. RLE-studentene 
vet at folkelig religiøsitet og elitenes forståelse av religion kan være svært for-
skjellig, og de trenes i å vurdere læreverkene med et kritisk blikk.

Når elevene i den norske skolen undervises i KRLE av  lærere med solid 
utdanning i faget, kan Brekke, og andre som måtte dele hans bekymringer, også 
være trygge på at læreren er trent i å snakke om religioner, livssyn, etikk og 
filosofi på en måte som inkluderer alle elever, men som også våger å åpne et 
demokratisk uenighetsrom, hvor alles stemmer skal bli lyttet til og undersøkt. 

DEBATT: LEGITIMERING AV KRLE-FAGET  
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Endringer i policydokumenter er en langsom prosess, men de nevnte forbedrin-
ger og justeringer ser ut til å komme med stor tyngde inn i den nye læreplanen 
fra høsten 2020.

Brekke uttrykker støtte til  sosiologen Gunnar Aakvaag, som tidligere har 
fremmet forslag om å droppe religions faget i skolen, og sier til Vårt land  (6. 
mars) at «en bedre forståelse av samfunnsøkonomi er rett og slett viktigere.» 
Her posisjonerer Brekke seg i en diskusjon som dypest sett handler om syn på 
utdanningens formål.

Den norske skolen preges i dag av en iboende, historisk akkumulert motset-
ning mellom  å  utdanne barn og unge til et konkurransedrevet marked, hvor 
faglig læring og påfølgende testing og rangering har bytteverdi i en markeds-
økonomisk logikk. På den andre siden har skolen et like uttalt danningsoppdrag 
hvor barn og unge skal stimuleres til å bli interkulturelt kompetente, demokra-
tiske medborgere i en mangfoldig og globalisert kontekst.

KRLE er kanskje skolens viktigste danningsfag hvis formål er å ruste elevene 
til å tolerere ulikhet, stille kritiske og under søkende spørsmål, reflektere over 
etiske dilemma, og samtale  med mennesker som har en  annen tros- og livsyns-
oppfatning enn dem selv. Når Brekke og Aakvaag mener at KRLE- faget kan 
utgå til fordel for markedsøkonomi, juss og den norske  modellen, forsterker de 
motsetningen mellom skolens viktige hovedoppdrag, fremfor å bygge bro mel-
lom de to.

ET FREMTIDSRETTET FAG
KRLE er et ordinært skolefag som skal samle alle elever. Langt ifra alle land har 
et slikt fag, og det er all grunn til å være stolte av at Norge , helt fra det første 
steget bort fra den konfesjonelle  modellen i 1997 og til den integrerende model-
len vi har i dag, har utviklet et fag som er helt i tråd med Europarådets  nyeste 
anbefalinger for framtidas  religions- og livssynsundervisning (Signposts, 2014). 
I lys av tiltagende  pluralisering og globalisering synes det nærmest ubegripelig 
at det fremmes forslag om å frata elevene de nødvendige nøklene til å forstå og 
handle i verden omkring seg.

DEBATT: LEGITIMERING AV KRLE-FAGET  
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HVOR SENTRALT BØR RELIGION  
VÆRE I SKOLEN?

Verdidebatt.no, Publisert 20. mars 2019
Skrevet av: Torkel Brekke, Professor i religionshistorie

RLE-seksjonen ved OsloMet skriver i Vårt Land 18.03 at KRLE 
er et stadig mer aktuelt fag. De mener også at den kritikken jeg 
har framsatt av KRLE, først i et notat for tankesmien Civita fra 2013 og så i 
intervju i Vårt Land samt debatt på Dagsnytt 18 nylig, ikke rammer faget slik 
det er i dag. Først: Jeg mener ikke at barn og ungdom ikke skal lære noe om 
religion og livssyn. Jeg mener heller ikke at vi ikke trenger lærere med inngående 
kunnskap om feltet.

KRLE består av tre hovedområder: 1) kristendom, 2) verdensreligionene og 
andre livssyn, 3) filosofi og etikk. Kristendommen henger selvsagt igjen fra 
gamle dager, og både i gjeldende og ny læreplan skal minst halvparten av tiden 
brukes på kristendom. Jeg synes det er rart at RLE-seksjonen ikke nevner kris-
tendomsdelen, men tviholder på at fagets historie er irrelevant. Men vi lar det 
ligge for det er ikke her min primære innvending mot faget ligger.

VIKTIGSTE DANNINGSFAG
Hva med del 3) om filosofi og etikk? Det virker for meg som det er her at 
RLE-seksjonen mener faget har sin kjerne. De sier nemlig at KRLE kanskje er 
skolens viktigste danningsfag, og at det ruster elevene til å tolerere ulikhet, stille 
kritiske og undersøkende spørsmål, reflektere over etiske dilemma, og samtale 
med mennesker som har en annen tros- og livsynsoppfatning enn dem selv. Hvis 
dette er kjernen i faget, hvorfor trenger man et fag med kristendom og religion 
i navnet? De prisverdige målene som nevnes bør være gjennomgående i flere fag, 
og det er dette det legges opp til med det tverrfaglige temaet demokrati og med-
borgerskap i ny læreplan, som kommer neste år.

For den religionsvitenskapelige modellen som ligger til grunn for både kris-
tendoms- og religionsdelen av KRLE, har ikke en mer naturlig kobling til det 
dannelsesfaget som RLE-seksjonen omtaler, enn andre fag i skolen. Hvis man 
mener at toleranse og refleksjon må formidles i samme fag som religion, livssyn 
og kristendom, mener jeg dette er en tilsnikelse som gir kristendom og religion 
en ufortjent plass i barns virkelighetsforståelse. Det er altså etter min mening lite 
grunn til å koble del 3) sammen med del 1) og del 2).

Torkel 
Brekke
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VERDENSRELIGIONSMODELLEN
RLE-seksjonen mener at man ikke har fulgt med i timen hvis man er bekymret for 
at verdensreligionsmodellen er innebygget i faget. Men i læreverk og i gjeldende 
læreplan er det ingen tvil om at det er en slik modell som ligger til grunn for 
undervisning i alle religionene og livssynene, også for kristendommen. I ny lære-
plan for KRLE, som skal gjelde fra 2020, heter det: «Den viktigste endringen (…) 
er at vi går bort fra å organisere fagene med utgangspunkt i verdensreligionene».

Men RLE-seksjonen skriver at man i lærerutdanningene i hele Norge allerede 
har tatt høyde for problemene med verdensreligionsmodellen. Her er det altså noe 
som ikke stemmer i forholdet mellom RLE-seksjonens framstilling av faget, og 
inntrykket man får fra både offentlige dokumenter og aktuelle læreverk. Det 
RLE-seksjonen i bunn og grunn sier, så vidt jeg forstår, er at man ikke kan vite noe 
særlig om KRLE ved å se på læreplan og læreverk. Man skjønner bare hva som 
egentlig foregår dersom man er direkte involvert i undervisning i faget. Men da er 
det jo lite grunnlag for politisk debatt om prioriteringer og innretning av fag.

TANKEEKSPERIMENTER
Det er åpenbart at religion får en spesiell status ved å ha et eget fag på timepla-
nen. Som samfunn er vi sterkt sekularisert, men samtidig ser det ut til at vi i 
stadig større grad framhever religion i våre daglige forklaringer av hendelser og 
handlinger. Derfor må det være OK å gjøre noen tankeeksperimenter som kan 
sette dette i perspektiv. Hvis vi skulle lage timeplanene fra scratch, er vi da sikre 
på at vi ville fortelle barna og samfunnet at kristendom og religion er så viktige 
at de trenger et eget fag? Og ville vi hektet refleksjon om mangfold, moral og 
toleranse på religion?

Er religion virkelig viktigere enn økonomi eller juss? Hva med etnisitet? Hva 
med klasse? Hva med rase? Slike spørsmål hopper RLE-seksjonen over i sitt 
forsvar for faget. Men i en alternativ virkelighet kunne KRLE for eksempel stå 
for Klasse, Rase, Livssyn og Etikk. Det ville sikkert gitt et interessant fag, og 
ingen vil vel nekte for at klassetilhørighet, etnisitet og hudfarge er viktig i fortid 
og nåtid, og sentralt for hvordan barn og voksne opplever egen identitet. Man 
kunne gi samme type forsvar for et slikt hypotetisk fag som for det eksisterende 
KRLE-faget, så vidt jeg kan se.

UTSNITT AV VIRKELIGHETEN
I Norge, som i flere andre land, har vi valgt å gi forrang til et utsnitt av virkelig-
heten som vi kaller ‘religion’. Slik vil det også være framover. Ny læreplan endrer 
ikke dette på grunnleggende måter. Kanskje det er ålreit, og vår debatt kommer 
ikke til å endre verken politisk tenkning eller kommende læreplaner. Min erfa-
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ring er at studenter på UiO som er på vei inn i faget som skolelærere, er meget 
reflekterte og engasjerte. Men jeg tror både de og vi andre som forsker og under-
viser på feltet, har godt av å stille vanskelige spørsmål om konsekvensene av de 
historisk betingede valgene vi tar når vi i norsk skole fortsetter å gi forrang for 
religion framfor andre mulige utsnitt av virkeligheten.

KUNNSKAP OG DANNING  
– SIDER AV SAMME SKOLESAK

Verdidebatt.no, Publisert: 31. mar 2019  /  278 visninger. 
Knut Aukland, Halldis Breidlid, Øystein Brekke, Silje Einarsen, 
Aina Hammer, Robert W. Kvalvaag, Åge Schanke, Heidi H. 
Tømmerås og Per Anders Aas. RLE-seksjonen ved Institutt for 
grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storby-
universitetet

Torkel Brekke svarer på vårt innlegg om KRLE-fagets relevans i Vårt Land 23. 
mars. Her finner vi ingen argumentasjon for at kunnskap om religions- og livs-
synsfeltet skulle være irrelevant i norsk skole. I stedet fortsetter Brekke med å 
hente frem tema som han mener er «viktigere» enn kunnskap om religion og 
livssyn i dagens samfunn, og han savner RLE-seksjonens deltakelse i denne 
sorteringsprosessen.

Vi ser det som vår primære oppgave å løfte hva vi faktisk mener er relevan-
sen av fagfeltet vårt for barn og unge som vokser opp i Norge i dag. Vi er enige 
med Brekke at det innimellom er nyttig å ta et steg tilbake og vurdere relevansen 
av egne faglige orienteringer opp mot andre. Og det er viktig at samfunnet får 
mulighet til å vurdere rimeligheten i begrunnelsen for et gitt skolefag. Men det 
fremstår fremdeles uklart for oss hvorfor juss eller samfunnsøkonomi i det hele 
tatt skulle peke seg ut som naturlige alternativ til elevers kunnskap om religion, 
livssyn og etikk.

Så, hvorfor er det egentlig viktig at norske elever får solid, oppdatert og fag-
lig fundert kunnskap også om religions- og livssynsfeltet i Norge og globalt?

KUNNSKAPEN SKOLEN TILBYR ELEVER
Religions- og livssynsfeltet omfattes av ekstremt mye synsing og fordommer. 
Elever i norske klasserom sitter allerede med en masse oppfatninger av religio-
ner og livssyn som de har med seg fra nyheter og nett, vennegjeng og foreldre. 
Dette er et verdifullt tilknytningspunkt for arbeid med feltet, men påkaller kri-

Øystein 
Brekke
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tisk kompetanse. Problemstillingen er kort og godt ikke om kunnskap religioner 
og livssyn bør få plass i klasserommet. Det har det allerede. Det viktige spørs-
målet er hvilken kunnskap om religioner og livssyn elever i norsk skole bør ha 
tilgang på. Og forskning viser at i en uoversiktlig mediehverdag er skolen et av 
de stedene elever vender seg med forventning om å finne etterrettelig kunnskap 
om samfunn og verden.

I et forskningsprosjekt om hvordan elever oppfatter skolens nytte og rele-
vans, rangerer tiendeklassinger RLE-faget som et av fagene som «teller» (Bø/
Hovde nak: «Elever som verdensborgere», Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3/2011). 
Elevenes begrunnelser for å gi faget høy skår, er at de lever i en global verden. 
Deres to hovedmotiver er både tankevekkende og logiske: For det første har 
femtenåringene sett hvordan krig, trusler og terror fremstilles som religiøse kon-
flikter i media. De opplever at kunnskap om religion er viktig for å forstå nyhets-
bildet. Og dette poenget svekkes ikke om mediene misforstår religionens rolle; 
det gjør ikke religionskunnskap mindre viktig.

For det andre mener de at faget bidrar til økt kultur- og religionsforståelse. I 
klasserommet opplever de at kunnskap om medelevers kulturelle og religiøse bak-
grunn er grunnleggende for å kommunisere og samhandle, og for å utvikle sosiale 
relasjoner og nettverk. Elevene møter daglig mennesker med en annen kulturell 
bakgrunn enn sin egen, ansikt til ansikt. De erkjenner at kunnskap om religiøse 
spørsmål er viktig for å etablere toleranse og mellommenneskelig forståelse.

Slik Brekke oppfatter det, forstås religioner i skolefaget som «en samling 
monolittiske størrelser, der noen enten tilhører den ene eller den andre religio-
nen, eller aktivt ikke tilhører noen religion» (Vårt Land 6. mars). Her kjenner vi 
oss ikke igjen og står litt uten holdepunkter for å vite hvordan han er kommet 
frem til sin konklusjon.

MODELLER OG REPRESENTASJON
Refleksjon rundt kategorisering og bruk av modeller er i våre øyne ikke noe 
man en gang for alle gjør seg ferdig med ved f.eks. å etablere en læreplan. Sna-
rere utgjør spørsmålet om kategoriers relative nytte eller unytte en vedvarende 
faglig problemstilling som bør gå forløpende med all undervisning i feltet, enten 
man tar utgangspunkt i en verdensreligionsmodell, en fenomenorientert modell 
eller en annen type modellering. På samme vis som fagplaner, undervisning, 
pensumlister og litteratur ved landets religionsvitenskapelige institutter speiler 
bruk av noen særlige analytiske inndelinger og grunnbegreper, som f.eks. budd-
hisme, kristendom og islam, må også skolefaget stadig reflektere kritisk over 
egen modell- og begrepsbruk.

Problemet med representasjon utgjør f.eks. et sentralt faglig spørsmål som 
ingen av våre studenter unngår å måtte reflektere over: Er det imamen eller bar-
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nehagejenta sin versjon av islam som er den mest autentiske? Er det et menings-
fullt spørsmål å stille eller må hele problemstillingen håndteres på en annen 
måte? Og hva er forholdet mellom den analytiske modellen som religionsviten-
skapen tar i bruk for å beskrive verden, og de faktisk eksisterende mennesker 
som mener seg å tilhøre ene eller andre, flere eller ingen av verdens språklig 
identifiserte tradisjoner? Slike spørsmål presenteres på studiet som direkte rele-
vant for lærerens forståelse av klasserommet og forestående undervisning i faget.

MER ENN RELIGIONSVITENSKAP
Så noe om perspektivmangfold og Brekkes forståelse av den «religionsvitenska-
pelige» modellen han mener ligger til grunn for både kristendoms- og religions-
delen av KRLE. Denne modellen har i Brekkes øyne lite å tilføre danningsdi-
mensjonen i faget. Og kanskje er det noe i hans resonnement her. Av de mange 
viktige nyvinningene som har kommet med et sterkere religionsvitenskapelig 
engasjement i skolefaget de senere årene, har kanskje ikke danningsperspektivet 
vært dets viktigste bidrag. Det har derimot religionsvitenskapens skarpe blikk 
for begrepsbruk, representasjonsproblematikk og definisjonmakt.

Men religionsvitenskap er faktisk ikke – og har heller aldri vært – skolefagets 
eneste tilgang til religions- og livssynsfeltet. Fra det nye fellesfaget i 1997 av og 
frem til i dag, har faget vært preget av nettopp møtet mellom ulike faglige per-
spektiv på RLE-feltet: pedagogiske, religionshistoriske, kristendomsfaglige, 
sosiologiske, teologiske, idéhistoriske og filosofiske. På vår fagseksjon arbeider 
vi sammen, tre religionshistorikere, en filosof, en idéhistoriker, en religionsfilo-
sof, en teolog og to kristendomsfaglige. De fleste av oss har flere bein i fagfeltet 
og faglig engasjement i kryssende deldisipliner. I vår erfaring er nettopp møtet 
mellom de ulike faglige innfallsvinkler noe som gir den relevante tilgangen og 
perspektivpluralismen som et så sammensett felt avkrever.

Men ingen av oss, hverken religionshistoriker, filosof eller teolog, kan gå 
direkte og ufiltrert inn i faget og undervise som om man befant seg i basisfagets 
akademiske havn på universitetet. For alle oss som jobber i feltet, stilles det 
samme faglige krav til didaktisk kompetanse, til gjennomgående pedagogisk og 
skolefaglig bevissthet og til reflektert håndtering av det danningsoppdraget som 
alle fag i norsk skole finner seg stilt overfor på sine ulike måter. På dette viset er 
det som religionspedagoger eller religionsdidaktikere vi alle først og fremst skal 
undervise i og utvikle faget.

KRLE er et skolefag og et skolefags begrunnelse handler ikke bare om til-
knytning til et kunnskapsområde og dettes relevans for barn. Det har også en 
pedagogisk og sosiokulturell side. I læreplanens hensiktsdel er også dialog og det 
å skape en møteplass løftet fram som en viktig side ved faget. Nettopp i et reli-
gions- og livssynspluralistisk samfunn er denne dialogen en nøkkel til å skape 
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forståelse og sammenheng som er med på å gjøre Norge til et robust og selvre-
flekterende samfunn. Vi mener ikke at en slik møteplass bare kan etableres i 
dette faget, men fagets dialogiske orientering i dag er en viktig ressurs for skolen.

DANNINGSOPPDRAGET
Forståelsen av danningsoppdraget i vårt fag er ellers noe som jevnlig diskuteres 
i seksjonen og i det videre fagmiljøet. Her legger man i varierende grad vekt på 
den flerreligiøse og flerkulturelle innsikten som religions- og livssynsstudiet gir 
– og på den dannende dimensjonen ved fagstoffet selv, i form av menneske-
hetens grunnleggende fortellinger, praksiser og refleksjoner omkring hva det vil 
si å være menneske i verden. Knapt noen vil hevde at danning bare skjer i filo-
sofi- og etikk-delen av faget, som Brekke antar. Å tenke seg at elevers arbeid med 
toleranse og refleksjon skulle være et særeie for KRLE-faget, og ikke noe som 
alle skolefag som skolefag plikter å fremme, mener vi er rart. Og vi forstår heller 
ikke hvorfor Brekke skulle tenke seg at dette er tema som utelukkende har rele-
vans for etikk og filosofi-undervisningen i skolen.

Hva er så danning i KRLE? Noen konkrete eksempler på danningsdimensjo-
nen i religions- og livssynsfeltet, kunne være arbeidet med det rike fortellings-
stoffet som de ulike tradisjonene bærer på – eller den estetiske dimensjonen ved 
religioner og livssyn. Disse to momentene ble særlig løftet fram i forbindelse 
med det nye faget i 1997 og har ikke mistet noe av sin aktualitet. Her dreier det 
seg om å forstå mer av den andre, men også om å utvide elevens eget perspektiv 
ved å komme i berøring med andre måter å forstå verden og menneskelivet på.

SKOLENS OPPGAVE
Men kan man ikke da heller tenke seg at elevens kulturelle og samfunnsmessige 
danning kan bli tatt hånd om av familie eller trossamfunn akkurat når det gjel-
der livssynsfeltet? Er det ikke en invasjon av elevens livsverden at norsk skole 
også skal tenkes å bidra på dette feltet? I denne kritikken av KRLE-fagets dan-
ningsdimensjon synes det å ligge innbakt noen forutsetninger som ikke umiddel-
bart synes rimelige. Vi mener at barn og unges flerkulturelle og flerreligiøse 
danning er viktig for både eleven selv og i det videre samfunnslivet eleven tar del 
i og skal forberedes for.

Her mener vi det ikke er rimelig å legge til grunn at foreldre og ideelle orga-
nisasjoner automatisk skulle være de best kvalifiserte til å lære barn om det 
religions- og livssynsmangfoldet som preger samfunnet i dag – like lite som vi 
ville overlate undervisning om politikk til de partiene foreldrene identifiserer seg 
med. For selv om et hjem har et aktivt forhold til religiøs praksis eller deltar i et 
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livssynssamfunn, er det ikke å forvente at foreldre automatisk av den grunn 
skulle være eksperter på alle andres religioner og livssyn.

Med andre ord: I den grad vi erkjenner at et religiøst og livssynsmessig mang-
fold er et kjennetegn ved det samfunnet skolen er en del av, bør også skolen 
formidle solid og etterrettelig kjennskap til dette mangfoldet.

Dette er en utdypende utgave av vårt svar til Torkel Brekke i papirutgaven 
30. mars.
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Dybde i læring - MOVe i skolen

AV GUNVOR WENDEL OG BJARTE MONGSTAD

Ny overordnet del av læreplanen løfter fram dybdelæring som en forutsetning for 
arbeidet med fagene. Erfaringer med at dette tilsynelatende er en utfordring når 
man begynner å jobbe tverrfaglig gjorde at to lærere ved Charlottenlund ung-
domsskole i Trondheim satte i gang et FoU-prosjekt for å komme fram til nye 
arbeidsmetoder som fremmer denne formen for læring i KRLE og samfunnsfag. 
Resultatet ble faget MOVe - Menneske og Verden.

BAKGRUNN OG IDE
Elevene sitter med hånden i været og er klare til å svare. Det er samfunnsfags-
time, og temaet er menneskerettigheter. Elevene er ivrige, motiverte for læring 
og bruker masse energi på å uttrykke sine kunnskaper. Dagen etter er det KRLE 
på timeplanen. Elevene sitter rolige på plassene sine. De er læringsmotiverte, og 
bruker masse energi på å lære seg dagens tema; menneskerettigheter. Det er altså 
et nytt fag, en ny lærer og et gammelt tema. Ikke en uvanlig situasjon i sko-
le-Norge i dag. Spørsmålet er hvor mye av kunnskapen fra i går elevene bringer 
med seg inn i timen i dag. Ikke særlig mye, oppdaget vi når vi begynte å obser-
vere hverandres timer i ungdomsskolen. Hvor ble det av elevenes evne til å 
overføre kunnskapen fra ett fag inn i et annet? Hvor ble det av elevenes evne til 
å anvende kunnskapen? Hvor ble det av dybden?

Norsk skole står foran en svært omfattende revisjon av læreplanverket, og 
sentralt i denne revisjonen står den overordnede delen . Hvert fag skal også få sine 
nye fagplaner etter hvert, men allerede nå har den overordnede delen fått en vik-
tig rolle i undervisningen mange steder. Sentralt i den overordnede delen står 
grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i grunnopplæringen, og ett av 
prinsippene som danner dette grunnsynet er dybdelæring. Dette begrepet kan nok 
fort få mange ulike definisjoner etterhvert som det analyseres og forstås i norske 
lærerkollegier, men vi forholder oss til Sten Ludvigsens1 egen. Så når vi da står der 
i KRLE-timen, dagen etter samfunnsfagets gjennomgang av akkurat samme tema, 
og opplever at elevene selv ikke tror de har forkunnskaper om temaet, ja da var 
det på tide å sette seg sammen for å finne ut av hva det var som hadde gått galt.

Ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim satte Gunvor Wendel, sam-
funnsfagslærer, og Bjarte Mongstad, KRLE-lærer, seg sammen og kikket på 

1  Ludvigsen, 2016
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hverandres praksis. Etter en lengre periode med observasjoner av hverandres 
undervisning, og utallige møter med elevene der vi minnet dem på hva de lærte 
i den andre lærerens timer, oppdaget vi at overføringsverdien av kunnskap fra 
ett fagfelt til et annet ikke var noe som elevene hadde særlig mye tanke for. Elev-
ene ønsket først og fremst å ha en lærer med en fasit, og et pensum som skulle 
sikre dem den samme teoretiske fagkunnskapen som læreren hadde. Å se ut over 
fagets grenser var en uvant og utrygg øvelse for elevene. For hvor ble det av 
fasiten? Hvor ble det av tryggheten i å få rett eller galt på en oppgave? Elevene 
viste tydelige tegn til usikkerhet og utrygghet når de ble utfordret på å skulle 
trekke inn kunnskapen fra det ene faget inn i det andre faget. For hva om de 
tankene (les: fasiten) som var i KRLE ikke var de tankene (les: fasiten) som 
læreren i samfunnsfag satt med?2 Dette måtte vi finne ut av! Vi valgte å sette oss 
ned og se på en helt ny struktur i undervisningen i fagene våre. 

Det første vi gjorde var å undersøke hva fagplanene i de to fagene hadde av 
sammenfallende temaer og opplæringsmål. Og det var jo en god del! Deretter 
fulgte en periode med behov for å samkjøre innhold, planer, oppgaver og elevar-
beid for å sikre at vi fikk laget en arena der elevene opplever at både læring, 
kunnskapsanvendelse og refleksjon er fagoverskridende i disse to fagene. Siden 
Charlottenlund ungdomsskole hadde blitt universitetsskole3 , hadde vi en gyllen 
mulighet til å tilpasse planer og undervisning noe mer enn de dagligdagse ram-
mene ved en ungdomsskole hadde gitt oss mulighet til. Etter en søknadsprosess 
og en prosjektskisse, fikk vi grønt lys for å gjøre dette i en klasse på ett trinn. Det 
første vi så at vi ville gjøre var å parallellegge undervisningen i disse fagene, slik 
at vi kunne utnytte hverandres sterke sider og ressurser i undervisningstimer. 
Dette er ikke nødvendigvis en helt enkel operasjon, all den tid begge underviser 
i andre fag ved skolen, og ikke minst det at rammetimetallet i KRLE er vesentlig 
mindre enn i samfunnsfag (153 vs 249 timer på 8.-10. årstrinn). Med bakgrunn 
i blant annet dette ble vi raskt enige i at vi ikke ønsket å viske ut fagbegrepene 
KRLE og samfunnsfag, men beholde begge som egne fag i et felles temafag der 
vi så det hensiktsmessig å slå dette sammen. Planer for hva som skulle undervises 
felles, hvem som skulle ha hvilke deler av fagene og hvordan vi skulle sikre oss 
gode arenaer for elevene til å bruke kunnskapen sin ble viktige elementer i sam-
arbeidet. Parallelt med dette fikk vi også etablert et samarbeid med professor 
Yngve Skjæveland ved NTNU, og etter hvert også med professor Oddrun Marie 
Hovde Bråten ved samme universitet. Til slutt satt vi med et ferdig årsopplegg 
for 10. klassen vår, og satte i gang med stor iver og enda større forventninger.

2  Hvor denne utryggheten og opplevelsen av at læreren representerer fasiten kommer fra, er i seg selv 
et interessant spørsmål å ta tak i, men det skal vi ikke komme nærmere inn på her i denne artikkelen, 
utover å si at det selvsagt legger grunnlag for hvilken undervisningspraksis vi seinere har valgt å til-
nærme oss i klasserommet. 

3  Les om dette på https://www.ntnu.no/web/ntnu-universitetsskoler/ntnu-universitetsskoler
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INNHOLD OG PRAKSIS
Det nye faget som vi laget har fire hovedområder; Menneske og natur, Kultur-
møter og konflikter, Menneskerettigheter og menneskeverd og Demokrati og 
medborgerskap.  Disse hovedområdene ble klekket frem etter en nøye gjennom-
gang av Kunnskapsløftes fagplaner og kompetansemål. Hvert hovedområde 
dekker målformuleringer fra både samfunnsfag og KRLE fra 8.-10. årstrinn. I 
tillegg har disse fire hovedområdene en egen progresjon, og det ble tidlig klart 
for oss at vi måtte planlegge undervisningen med akkurat denne progresjonen i 
innholdet. Demokrati og medborgerskap bygger naturlig på kunnskap om men-
neskerettigheter og menneskeverd, som igjen bygger naturlig på kulturmøter og 
konflikter. Som altså igjen bygger på menneskets forhold til - og plass i - natu-
ren. En omfattende planlegging ga også noen utfordringer i form av at vi måtte 
finne ut av hva vi ville undervise tverrfaglig, og hva som skulle undervises innen 
sine egne fagdisipliner. All den tid vi var klare på å beholde fagdisiplinene på 
timeplanen, ville vi også selvsagt sørge for å gi elevene en best mulig faglig bal-
last til å reflektere og bruke kunnskapen de erverver i praksis. Timene i KRLE 
ble lagt parallelt med timer i samfunnsfag, og vi hadde dermed mulighet for å 
bruke to lærere samtidig i samme undervisningsgruppe, eller dele denne i to og 
undervise hvert vårt.4 Denne fleksibiliteten åpnet opp for muligheten for elevene 
å tilegne seg kunnskapen sin i lys av begge fagdisiplinene, og elevene fikk umid-
delbart oppleve hvilken relevans kunnskapen har innen fagdisiplinene gjennom 
faglærers unike mulighet til å kommentere fagstoff og undervisning i det andre 
faget umiddelbart og direkte i undervisningen. 

Etter hvert hovedemne måtte elevene gjennom en evalueringsprosess, der vi 
spurte dem om hva de opplevde som fruktbart, hva som hadde overføringsverdi 
og om det å se fagkunnskap gjennom to (u)like disiplinbriller ga motivasjon til 
å se en fagoverskridende relevans for fagstoffet. I starten fikk vi tydelige tilbake-
meldinger om at faget KRLE, slik elevene forventet at det skulle være, ble slukt 
opp av samfunnsfag. «Vi har jo ikke KRLE lenger!» og «Alt er jo bare sam-
funnsfag.» var kommentarer som dukket opp. Noe som faktisk ga oss en liten 
utfordring å tolke - for betydde det at vi hadde lyktes med å viske ut fagskott, 
eller betydde det av elevene opplevde at KRLE-kunnskap ikke kunne benyttes i 
den nye kunnskapsdanningen? Sannheten lå nok ett eller annet sted midt mel-
lom. Vi så derfor behovet for å forklare elevene at samfunnsfag har flere timer 
enn KRLE i uken, og at det derfor var naturlig å oppleve noe mer fokus på det 
samfunnsfaglige. Samtidig forklarte vi at den kunnskapen de satt igjen med fra 
det ene faget var forventet at de brukte for å skape ny kunnskap i det andre. Da 
ble ting litt klarere for dem. Særlig utfordret vi dem til å bruke etikk-delen av 
KRLE-faget til å reflektere over og skape seg kunnskap i samfunnsfag. Vi opp-

4  Klassen bestod av 50 elever som vanligvis var delt i to undervisningsgrupper, i et rom med skyvedør 
på midten.
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levde da at elevene i større grad viste evne til å 
se at kunnskap skapes ved å an gripe en opp-
gave fra flere ulike faglige vinkler, og at 
«KRLE- kunn skap» er nødvendig for å tilegne 
seg «samfunnsfags- kunn skap».

Figurene til høyre viser elev enes vurderin-
ger av det tverrfaglige aspektet etter to perio-
der med undervisning. Som man ser, er svarene 
svært sammenfallende med hverandre.

Vårt samarbeid med NTNU skapte rom for 
at vi kunne ha observasjoner i undervisnings-
situasjoner, og selvsagt også rom for faglige 
samtaler. Selv om prosjektets ide og innhold i 
stor grad kom fra skolen, har innspill, veiled-
ning og å skape faglig innhold sammen vært viktig i alle faser av prosjektet. Å 
forske på elevens utbytte av undervisning er ikke nødvendigvis enkelt. Særlig 
ikke i en hektisk lærerhverdag, hvor et vell av oppgaver fort drukner muligheten 
for å være ensporet. 

SÅ HVA HAR VI FUNNET?
Ett av målene med undervisningen er å sette elevene i stand til å løse fremtidens 
utfordringer, utfordringer som vi kanskje i dag ikke vier større interesse, eller 
som enda ikke oppleves som utfordringer. Hvilke redskap trengs for dette? På 
hvilken måte kan vi som lærere bidra til å gi elevene verktøyene som de kommer 
til å trenge, når vi ikke vet hvilke de kommer til å ha bruk for? Det norske sam-
funns idé om en allmennkunnskap og allmenndannelse er jo nettopp et bilde på 
at vi utstyrer barn og unge med et bredt spekter av verktøy, sånn i tilfelle det kan 
komme til nytte. Er da dette forenlig med dybdelæring og kunnskapsutvikling 
som krever mer spesialisering og større valg av metoder og innfallsvinkler? 

For hva skal en elev lære? Er dette noe som er klart for både lærer og elev i 
forkant av undervisningen? Kunnskapsløftets målformuleringer er myntet på alle-
rede utdannede og lærde lesere, ikke på en skoleelev midt i sitt utdanningsløp. Å 
bryte disse målene ned til håndterbare begrep for elever krever en del av faglærers 
fortolkningsevne, forståelse av faget og kunnskap om temaene som skal undervi-
ses. Det kan ikke forventes at elever skal kunne se faget gjennom de samme bril-
lene, og dermed er det en viktig oppgave for læreren å kunne få med elevene på 
hva målet med undervisningen er - også faglig. Vi mener at gjennom et faglig bredt 
samarbeid mellom lærerne i fagene KRLE og samfunnsfag, kan man finne felles 
opplæringsmål, skape et klima for kunnskapsutvikling i fagene og kreve at elev-
ene benytter sin kunnskap på tvers av de faglige rammer som ofte settes av kunn-

Opplever du at du ser 
en tydeligere sammen-
heng  mellom sam-
funnsfag og KRLE 
innenfor temaet 
 menneske  
og natur?

43 svar

Opplever du at du ser 
en tydeligere sammen-
heng  mellom sam-
funnsfag og KRLE 
innenfor temaet 
 Kulturmøter og  
konflikter?

47 svar
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skapsmålene i Kunnskapsløftet. I tråd med Ludvigsenutvalgets ønsker om «(...) at 
elevene bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen 
læring til å konstruere en varig forståelse.» (artikkelen i A-posten), opplever vi at 
innføringen av MOVe gjør nettopp dette. Gjennom MOVe opplever vi å lykkes 
med å gi elever verktøy som er fagoverskridende, og bidrar til dypdykk og detal-
jfokus. Dette trengs for å nettopp kunne se både bredden og dybden i kunnskapen 
sin. MOVe gir elevene muligheter til å se på tvers av fagene, forstå samfunnet, 
kulturen og demokratiet, samtidig som de får fordype seg i temaer uten å bli helt 
låst i esoteriske fagspor. Kunnskapen elevene erverver seg gjennom MOVe opple-
ves som nyttig, ikke-ekskluderende og fagoverskridende. 

Med denne bakgrunnen har vi bestemt oss for å utvide prosjektet til et treå-
rig aksjonsforskningsprosjekt der NTNU, Charlottenlund ungdomsskole og 
Trondheim kommune sammen skal se på verdien av ulike aksjoner knyttet til 
ønsket om å oppnå dybdelæringen den nye, overordnede delen av læreplanver-
ket så pent ber oss om. Demokrati og medborgerskap, helse og livsmestring og 
bærekraftig utvikling forutsetter at fremtidens samfunnsborgere er i stand til å 
løse komplekse spørsmål gjennom kompleks kunnskap. Vi mener MOVe er et 
redskap på veien til dette. 

Kilder:
Ludvigsen, S. (2016, 20.10.) «Dybdelæring er forutsetning for fremtidens skole”. 

Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/oa33j/
Dybdelaring-er-forutsetning-for-fremtidens-skole--Sten-Ludvigsen 

Statsministerens kontor (ikke tredd i kraft), Overordnet del - verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/
contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-
prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf 

Gunvor Wendel. Lektor med tilleggsutdanning. Underviser i 
samfunnsfag Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim 
E-post: gunvor.wendel@ou.trondheim.kommune.no 

Bjarte Mongstad. Adjunkt. Underviser i KRLE ved 
Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim 
E-post: bjarte.mongstad@ou.trondheim.kommune.no 
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TEMABASERT UNDERVISNING I RELIGION  
OG ETIKK I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN

CATHRINE TUFT

Høsten 2018 startet hele tredjeklassekullet ved Frogn videregående skole opp 
med temabasert undervisning i religion og etikk (RE). I denne teksten vil du 
kunne lese om hvordan og hvorfor gjennomføre temabasert undervisning og 
våre erfaringer. Teksten er skrevet av meg, Cathrine Tuft, men arbeidet som er 
lagt frem er utarbeidet av hele religionsteamet ved Frogn videregående skole. 
Denne teksten består av 3 deler – del 1, Hva er temabasert undervisning, del 2, 
Hvorfor temabasert undervisning og del 3, Introduksjon av de fem temaene 
med læreplanmål og innhold.

DEL 1 – HVA ER TEMABASERT UNDERVISNING 
Lærebøkene i religion og etikk (RE) er alle strukturert etter samme mal, bygd etter 
strukturen til læreplanen. Elevene blir introdusert for faget gjennom følgende inn-
delinger: «religionskunnskap og religionskritikk», «islam og en valgfri religion», 
«Kristendommen» og «Filosofi, etikk og livssynshumanisme». Min erfaring er at 
fleste lærere som underviser i RE strukturerer undervisningen på denne måten. 

Ved temabasert undervisning har vi valgt å dele inn skoleåret i fem tema, 
«religionskunnskap og repetisjon», «Gud, mennesket og frelse», «kunst og tekst», 
«kjønn og kjønnsroller», «religion og natur» og «fred og konflikt». Vi har klipt 
og limt i læreplanen, slik at hvert tema inneholder kunnskap om etiske grunnmodel-
ler, kristendommen, islam og valgfri religion samt en eller flere sentrale filosofer til 
temaet. Kunnskapen om verdensreligionene blir mer presis og utdypende for hvert 
tema vi tar for oss og vi får vist ulike perspektiver på religion i de ulike temaene. 

DEL 2 – HVORFOR TEMABASERT UNDERVISNING 
Læreplanen for krle- undervisningen i ungdomskolen gjennomgår grunnleggende 
kunnskap innenfor sentrale verdensreligioner, etikk og filosofi. Min erfaring har 
vært at elever husker og kan mye fra undervisningen på ungdomskolen, så snart 
de har fått mulighet til grundig repetisjon. Tidligere år har jeg opplevd at vi har 
brukt for mye tid på fagelementer som kun er gjengivende, repetitiv kunnskap. 
Det er få kompetansemål i læreplanen i RE som handler om å gjøre rede for og å 
presentere, de fleste læreplanmålene har verb som å analysere, å drøfte, å disku-
tere, å sammenligne og å tolke. Vi er da av den oppfattelse at tema basert under-
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visning hjelper elevene å anvende eksisterende kunnskap inn i et nytt tema, slik 
at de da nettopp evner å analysere, drøfte, diskutere, sammenligne og tolke. 

Den nye læreplanen RE og grunntankene i nye overordnende del åpner, slik 
vi oppfatter det, i stor grad for mer temabasert undervisning. Ved å undervise 
etter tema opplever vi at elevene i større grad evner å tilnærme seg etiske pro-
blemstillinger fra et mer kunnskapsrikt perspektiv og i mindre grad basert på 
synsing og generaliseringer. Elevene får i større grad mulighet til å gå i dybden, 
belyse sentrale problemstillinger fra flere perspektiver samt anvende flere av de 
sentrale verdensreligionene innenfor et tema. For eksempel i temaet «fred og 
konflikt», har elevene jobbet i dybden med Israel/Palestina-konflikten, med god 
grunnleggende kunnskap fra jødedommen og islam, samt god forståelse for 
etiske grunnmodeller, har elevene evnet å snakke om denne konflikten fra et 
kunnskapsrikt perspektiv. De har evnet å gå i dybden og se flere sider av kon-
flikten, dette har bidratt til relevant og nyansert tilnærming til konflikten og 
etter min erfaring, med et større engasjement.

I tidligere år, hvor jeg har undervist mer etter bokas struktur, har jeg opplevd 
at elevene i mindre grad klarer å bruke og forstå hensikten med de etiske grunn-
modellene og at filosofene oppleves noe oppramsende og avgrenset fra helheten. 
Ved å undervise temabasert blir elevene presentert for sentrale filosofer og etiske 
grunnmodeller tidlig på høsten. Vi velger filosofer som er relevant for temaet, 
slik at de får anvendt tenkningen til den aktuelle filosofen inn i temaet. 

En utfordring ved å undervise på den «tradisjonelle måten» er at vi kan stå i 
fare for å presentere religionene i kategorier og avgrensinger. Dette kan føre til 
forenklinger og i verste fall feil, jeg er av den oppfattelse av at temabasert under-
visning hjelper lærere og elever til å se på religion og religiøsitet som noe dyna-
misk, ikke noe som kan kategoriseres eller som har to streker under svaret. 

Vi har opplevd noen utfordringer ved å undervise temabasert, den største 
utfordringen er at undervisningen ikke følger bokas struktur samt et større 
behov for tilleggslitteratur. Elever med strukturelle utfordringer kan ha vansker 
med å følge et opplegg som ikke følger boka fra begynnelse til slutt. Dette har vi 
forsøkt å løse ved å utarbeide detaljerte periodeplaner for hvert tema, hvor de 
aktuelle sidene til boka er tydeliggjort. Hensikten og målet for perioden, arbeids-
måter, vurderinger, linker til tilleggslitteratur og de aktuelle læreplanmålene er 
også med i periodeplanen. For at temabasert undervisning skal være vellykket 
er gode periodeplaner en forutsetning og disse må være godt kjent for elevene. 

Det er en forutsetning at elevene har en relevant kunnskapsbase om de ulike 
religionene fra før av. For å sørge for at elevene har den grunnleggende kunn-
skapen, starter vi derfor med repetisjon av grunnleggende kunnskap. I noen få 
tilfeller hvor majoriteten i klassen ikke har oversikt over sentrale trekk i de 
respektive religionene, har vi da valgt å avslutte temabasert undervisning og 
heller gjennomføre undervisning som i størst mulig grad følger læreboka. 
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DEL 3, INTRODUKSJON AV DE FEM TEMAENE 
MED LÆREPLANMÅL OG INNHOLD

Temaene vi har valgt for våre elever er som nevnt tidligere: «religionskunnskap 
og repetisjon», «Gud, mennesket og frelse», «kunst og tekst», «kjønn og kjønns-
roller», «religion og natur» og «fred og konflikt». Under hvert av temaene pre-
sentert vil du se at det er mange læreplanmål, for å kunne gå i dybden på den 
måten vi gjør med temainndeling, fordrer dette at elevene blir introdusert for ny 
kunnskap som vi tar med oss videre. Flere av læreplanmålene går igjen i flere av 
temaene. Vi er av den oppfattelse av at det er dette som skaper en god dybdelæ-
ring og at kunnskapen til elevene får modnes og utvikles over tid. 

Religionskunnskap og repetisjon
Før elevene starter for alvor med temaene, starter vi med repetisjon fra ungdom-
skolen samt en introduksjon av religionsdefinisjoner. Følgende læreplanmål er 
aktuelle:

• gjøre rede for religioners geografiske og demografiske utbredelse
• presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfun-

net og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske sam-
funn

• diskutere ulike religionsdefinisjoner
• presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og for-

tellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle 
uttrykk

• drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid
• drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere 

over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring
• presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 

1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjel-
lige retningene

Her har vi stort sett erfart at elevene har mye grunnleggende kunnskap å bygge 
videre på. Vi har hatt god erfaring med å bruke de sju religionsdimensjonene til 
Ninian Smart, for å sette elevenes eksisterende kunnskap inn i en religionsviten-
skapelig kontekst. I denne perioden gjennomfører vi feltarbeid med elevene. Her 
besøker elevene religiøse organisasjoner/fenomener i nærmiljøet og presenterer 
disse ved bruk av religionsdefinisjoner. Parallelt med dette repeterer vi grunnleg-
gende kunnskap fra de verdensreligionene vi skal jobbe med, samt en introduk-
sjon til etikk og filosofi. Rundt høstferien avsluttes denne delen og vi starter opp 
med tema 1, Gud, mennesket og frelse.
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Tema 1, Gud, mennesket og frelse
I dette temaet er målet at elevene skal få taket på synet på Gud/-er og mennes-
ket. Vi arbeider med dette temaet i omtrent seks uker og følgende læreplanmål 
er relevante:

• gjøre rede for hva som er det sentrale i religioner og drøfte viktige trekk i 
religionenes etikk

• tolke noen av religioners sentrale tekster
• gjøre rede for ulike retninger i religioner
• beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religioner
• drøfte religionens syn på andre religioner og livssyn
• sammenligne religion med andre religioner og livssyn
• presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 

1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjel-
lige retningene

Hensikten med dette temaet er at elevene skal få en god og relevant forståelse 
for ulike gudssyn, veier til frelse og syn på mennesket i ulike religion og livssyn. 
I dette temaet starter vi med gudsforståelsen i de abramittiske religionene, intro-
duksjon til noen hellige tekster, noe tekstforståelse og vi eksemplifiserer og utdy-
per forskjeller mellom monoteistiske og polyteistiske religioner. Vi snakker om 
Gud og mennesket og introduserer fra mythos til logos hos de antikke grekerne. 
Elevene lærer om synet på mennesket og veien til frelse i de respektive religio-
nene. Her fokuserer vi på hver religions egenart, men vi ser også på relevant sam-
menligning. I denne delen tar vi også for oss humanisme og livssynshumanisme, 
agnostikere og ateister. 

Tema 2, kunst og tekst
I denne delen tar vi for oss følgende læreplanmål:

• presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og for-
tellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle 
uttrykk

• beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionene
• tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
• fortellingene som utgangspunkt for tro og religiøs tilhørighet
• gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens 

historie i og utenfor Europa
• gjøre rede for ulike retninger i religionen
• presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag

Til dette temaet har vi avsatt omtrent sju uker. Vi tar for oss hvordan tro og prak-
sis kommer til uttrykk i hellige bygg og andre sentrale og viktige kunstuttrykk. 
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Elevene lærer på en annen måte enn de kanskje ofte er vant til og vi opplever at 
anvendelse av kunst og kunstutrykk i undervisningen kan bidra til å skape enga-
sjement, forståelse og interesse for faget. Michelangelos Adams skapelse i taket 
på det sixtinske kapell anvender vi for å illustrere flere sentrale elementer, deri-
blant Pavens makt på Luthers tid og vi leser skapelsesberetningene fra Bibelen 
for å trekke inn relevant tekst til bildet (denne hellige teksten og dette bildet tar 
vi med oss over til neste tema, kjønn og kjønnsroller). Elevene evner å knytte mye 
kunnskap til et bilde, på denne måten ser de sammenhenger, likheter og ulikheter 
på en svært god måte. Etter en titt i taket på det sixtinske kapell fortsetter vi i 
resten av bygget og viser for eksempel hvordan dette bygget skiller seg fra mange 
av de protestantiske kirkene vi ser i vårt nabolag. Gjennom bilder av moskeer, 
hindutempler og kirker viser vi hvordan de troende praktiserer ulikt i sine respek-
tive hellige bygg og hvordan ulike retninger kommer til uttrykk i hellige bygg. Vi 
viser bilder av Ganesha, Shiva og andre hinduguder og elevene kommer da ofte 
selv frem til at hinduer og muslimer ser og opplever Gud/-er på helt forskjellige 
måter. Til den muntlige vurderingen som vi har i slutten av dette temaet, har jeg 
svært god erfaring med å kun la elevene trekke et bilde av et av kunstuttrykkene 
(bygg, bilder, veggmalerier, gudebilder, smykker) vi har jobba med i timen og 
elevene henviser da selv til sentrale hellige tekster, historiske hendelser, ulike 
praksiser i ulike retninger, viser til viktige likheter og ulikheter med andre religi-
oner og de kommer med egne perspektiver til kunstuttrykkene. All kunnskapen 
elevene tilegner seg i denne temadelen er relevant for de kommende temaene. 

Tema 3, kjønn og kjønnsroller
Et sentralt tema som går igjen i læreplanen er kjønn og kjønnsroller. Dette er 
ofte også et tema som engasjerer elevene. Vi har satt av omtrent seks uker til 
dette temaet. Følgende læreplanmål er relevante i denne delen. 

• drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller
• gjøre rede for ulike retninger i religionen
• sammenligne religioner og livssyn 
• presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken til 

i dag
• gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antik-

ken og en fra nyere tid
• presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og for-

tellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle 
uttrykk

I denne delen presenterer vi synet på kjønn og kjønnsroller i religionene vi jobber 
med, vi går i dybden hos den franske filosofen Simone De Beauvoir og hennes 
filosofiske tilnærming til kjønn og kjønnsroller. Her får vi gått i dybden på flere 
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sentrale og dagsaktuelle tema og sammenligningen blir en sentral del. I denne 
delen har vi blant annet belyst ekteskapets rolle i religionene vi jobber med, for 
eksempel hvordan det høyt holdte ekteskapet i hinduismen gjenspeiles i gudebil-
det, der de mest sentrale gudene står sammen med sin ektefelle. Et annet eksempel 
er kvinners såkalte urene perioder og menn og kvinners ulike roller i templer, 
kirker og moskeer (her henter elevene opp kunnskap fra temaet «Kunst og tekst»). 

Tema 4, Religion og natur
I dette temaet tilnærmer vi oss flere elementer innenfor natur og religion. Dette 
temaet jobber vi med i omtrent fem uker og vi tar for oss følgende læreplanmål;

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

• gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antik-
ken og en fra nyere tid

• gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof
• forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne 

og vurdere ulike typer etisk tenkning
• drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner
• føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål
• presentere hovedtrekk ved religions- og livssynsmangfoldet i lokalsamfun-

net og storsamfunnet i Norge, inkludert religion og livssyn i samiske sam-
funn

Den overordnende tilnærmingen i dette temaet er, hvordan forholder vi mennes-
ker oss til naturen? Her bruker elevene etiske grunnmodeller til å diskutere 
sentrale etiske problemstillinger innenfor klima og naturvern. Vi ser på hvordan 
urfolksreligioner og tradisjoner har sett og ser på naturen. Elevene lærer om 
panteisme og vi ser på forvalteransvaret i islam og kristendom. 

Med en mer tradisjonell tilnærming til faget har jeg opplevd at dagsaktuali-
sering ikke nødvendigvis har hatt en like tydelig del av undervingen som med 
temabasert, jeg opplever at vi i denne delen underviser på en måte som oppleves 
dagsaktuelt og relevant for elevene. Med dette temaet har jeg erfart at læreplan-
målet «drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjo-
ner» og kunnskap om religion og livssyn i samiske samfunn virkelig kommer til 
sin rett. I dette temaet får vi konsentrert oss om urbefolkning globalt, tradisjo-
nell samisk religion og samisk livssyn. 
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Tema 5, fred og konflikt
Det siste temaet vi tar for oss er fred og konflikt. Dette temaet arbeider vi med i 
omtrent åtte uker og vi tar vi for oss følgende kompetansemål:

• Drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere 
over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring

• gjøre rede for religioners geografiske og demografiske utbredelse
• føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål 
• forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne 

og vurdere ulike typer etisk tenkning
• Sammenlikne religioner og livssyn 
• Presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og for-

tellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle 
uttrykk

• gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk
• presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 

1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjel-
lige retningene

På denne tiden av året opplever vi at majoriteten av elevene har svært god 
bredde og dybdekunnskap, dette gjelder kunnskap om de religionene vi har 
jobba med, sentrale filosofer, etisk argumentasjon og etiske grunnmodeller. Vi er 
av den oppfattelse at for å virkelig kunne gå i dybden på noen av de mer prob-
lematiske og konfliktfylte perspektivene i religionsfaget, fordrer dette at elevene 
har god bredde og dybdekunnskap for å møte dette på en skikkelig måte. 
I denne delen har vi stilt oss spørsmålet: Hva er ondskap? Dette har vi forsøkt 
å svare på gjennom at elevene anvender sentrale etiske argumentasjonsmodeller 
i dagsaktuelle spørsmål. Vi tar for oss den tyske filosofen Hannah Arendt og 
forsøker å forstå hennes filosofi angående ondskap. I denne delen har vi tatt for 
oss en dagsaktuell konflikt hvor religion spiller en sentral rolle, sentrale religi-
onskritikere og religionens rolle i nasjonsbygging. Her har jeg belyst hvordan 
transhumanisme og moderne teknologi ofte står i konflikt med religiøs etikk og 
at vi nå befinner oss i en tidsalder hvor vi må ta stilling til etiske spørsmål vi ikke 
en gang visste at fantes bare for noen få år tilbake. I denne delen stiller vi oss 
også spørsmålet hvordan religion kan virke samlende og hvordan religion kan 
fungere fredsskapende. Gjennom temaer som religionsdialog og religion som 
fredsskaper, ser vi på Abraham som felles stamfar for de abramittiske religio-
nene og hvordan fellesskap, tilhørighet og identitetssøking kommer til uttrykk 
i religion.
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AVSLUTNING
Med temabasert undervisning opplever vi at elevene i mindre grad generaliserer 
og kategoriserer og at de i større grad mestrer å analysere, drøfte og sammen-
ligne religioner. Elevenes forståelse og kunnskap om etiske grunnmodeller, etiske 
problemstillinger og sentrale filosofer, er etter vår erfaring på et faglig høyere 
nivå enn tidligere. Vi ser at elevene er bedre forberedt til eksamen, da vi har 
jobbet med sammenligning og tematisering gjennom hele året. Den viktigste 
erfaringen med temabasert undervisning er at det har bidratt til å skape et større 
engasjement hos elevene. Jeg opplever at majoriteten av elevene synes religion 
og etikk er spennende, viktig, dagsaktuelt og relevant. Jeg har i denne teksten 
trukket frem noen høydepunkter til hvert tema, hvert tema er mer detaljert og 
omfatter flere perspektiver enn jeg har kunnet nevne her. 

Cathrine Tuft er lektor ved Frogn videregående skole 
i Akershus. Hun har master i religionsvitenskap ved 
Universitetet i Tromsø og nestleder i Religions-
lærerforeningen.  
E-post: Cathrine.Tuft@frogn.vgs.no 
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HVORDAN STARTE MED FILOSOFI? 
Et undervisningsopplegg for VG3 

HÅVARD HAUGLAND BAMLE

Det faglige innholdet i dette opplegget bygger på artikkelforfatterens master-
oppgave, og selve undervisningsopplegget oppstod i et samarbeid mellom to 
lærerstudenter ved UiA. Opplegget ble testet i en klasse på vg3 ved Kristi-
ansand Katedralskole Gimle. 

INNLEDNING
«Vi starter rett på. Nå skal jeg lære dere om filosofi. Men vent, før jeg kan 
lære dere filosofi så må jo jeg være her, og ... er jeg egentlig det? ...» Slik startet 
læreren første time med filosofi i en klasse på vg3. En kan gjøre mange vari-
anter av en slik oppstart: en oppstart hvor man huker tak i elevene og bringer 
dem rett over i filosofiske tankebaner: den sokratiske dialogen; den metodiske 
tvilen,  og så videre. Noen klasser vil hive seg på diskusjonen umiddelbart, 
mens andre ikke helt vil klare å engasjere seg for spørsmålet. Uansett reaksjon 
er dette en inngang til den vestlige filosofiens rådende prinsipp: still spørsmål 
ved alt!

Målet med det følgende undervisningsopplegget er at elevene skal lære om 
forskjellen på hverdagsfilosofisk undring og systematisk filosofi. Undervisnings-
opplegget kan dekkes på en time eller strekkes over mange timer. Min anbefa-
ling er å bruke en dobbeltime eller to enkelt timer a 45 minutter hver. Del 1 
setter elevene inn i den filosofiske tenkemåten som de fleste av dem kjenner fra 
KRLE-faget i grunnskolen og de fleste lærebøkene. Del 2 gir dem en bredere 
oversikt over hva det vil si å drive med filosofi og gir dem øvelse i å sortere 
spørsmålene sine i filosofiske kategorier. 

DEL 1 (1. TIME) 
La elevene diskutere åpningsspørsmålet mens du problematiserer påstandene 
deres. Noen synes kanskje det er et dumt spørsmål, men snart kommer det frem 
ulike måter å utfordre spørsmålet og begrunnelsene på. Når interessen for 
ytterligere «kverulering» dabber av er det anledning til å minne elevene på for-
tellingen om Sokrates. 

Sokrates stilte ikke spørsmål bare for å kverulere. Han stilte spørsmål for å 
få folk til å tenke. Filosofi på VGS blir i denne ånd presentert som en rekke 
spørsmål man skal tenke over. Elever har vanligvis en oppfattelse av at filosofi 
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dreier seg om en bestemt type spørsmål, og i lærebøkene står det ofte at i filo-
sofien har disse spørsmålene egenverdi; at spørsmålene ofte er like viktige eller 
viktigere enn svarene og at det ofte ikke er noe poeng å gi et bastant svar. Siden 
alle andre fag springer ut av filosofi er det for så vidt riktig at filosofien sitter 
igjen med de vanskelige spørsmålene som ingen andre fagfelt har tilstrekkelige 
metoder til å ta for seg, men det blir feil å lære bort at filosofi kun handler om 
«de spørsmålene vi ikke kan svare på». Det er nemlig ikke slik at filosofien 
stopper opp ved den sokratiske metoden. Filosofien stiller jo spørsmål for å 
finne svar. Sokrates så på seg selv som en jordmor som stilte spørsmål for å 
amme frem kritiske tenkere. Den sokratiske dialogen han praktiserte handlet 
ikke om spørsmål for spørsmålenes skyld, men skulle tjene folk til å oppnå den 
visdommen at ingen helt sikkert kan vite det de tror de vet. 

Etter den sokratiske spørrerunden er det på tide at elevene skal få presentere 
sine egne «filosofiske spørsmål». Hva er de opptatt av? La elevene tenke i 30 
sekunder og så komme med et filosofisk spørsmål hver. Det er foreløpig opp til 
elevene å definere hva et «filosofisk spørsmål» er, men de fleste elever i VGS har 
noen forkunnskaper som peiler dem inn på en bestemt kurs. Gjør det tydelig at 
spørsmålene ikke skal besvares denne timen, men at vi skriver dem opp for 
senere å finne ut hva slags type spørsmål det er. Skriv opp spørsmålene i et 
dokument på PC. Vi vil komme tilbake til disse spørsmålene senere. 

DEL 2 (2. TIME) 
Etter gjennomgangen av Sokrates og hvorfor-leken i Del 1 skal vi nå gi et over-
blikk over filosofiens landskap som fagfelt. Følgende har vi laget et støtteark, 
som er basert på en normal inndeling innenfor akademisk filosofi, og som er 
modifisert for å gjenspeile vanlige eksempler og fokuspunkter i nåværende lære-
bøker i VGS. Støttearket fungerer som et «kart» over filosofien, og gir et over-
blikk over filosofiens underkategorier, nøkkelbegreper, og noen sentrale eksem-
pler. Støttearket foreligger i to versjoner, en versjon for elevene, med begrenset 
antall eksempler (Appendix 1), og en versjon for lærere, med litt mer utfyllende 
informasjon (Appendix 2). 

For at støttearket skal være funksjonelt var det hensiktsmessig å sørge for at 
alt fikk plass på en side. Derfor er naturligvis ikke eksemplene dekkende for alle 
debattene som har pågått i filosofihistorien. Det er heller ikke målet med støt-
tearket. Målet er å vise filosofiens fem tradisjonelle kategorier, hvordan de rela-
terer til hverandre, og hvordan det å kunne skille dem bidrar til å lettere kunne 
besvare de vanskelige spørsmålene. Eksemplene er dessuten valgt for å hjelpe 
elevene med å plassere sentrale filosofer som de kanskje støter på i dette eller 
andre fag i VGS, og som de garantert vil støte på i sine universitets og høgsko-
lestudier. 
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I Del 2 av timen går vi gjennom støttearket sammen. Støttearket deles ut til 
elevene og gjøres tilgjengelig på skolens nettplattform (itslearning, Fronter, 
Canvas e.l.). Støttearket kan deles ut allerede i Del 1 eller elevene kan bli bedt 
om å gjøre seg litt kjent med det i forkant av timen. Det er mye stoff å behandle, 
men husk at de ikke trenger å kunne alt som står der: støttearket er et oversikts-
verktøy. 

Støttearket er delt i tre deler: Øverst ser vi en oversikt over de fem filosofiske 
hovedkategoriene, hvilket spørsmål de er basert på, og om de dreier seg om de 
fundamentale bestanddelene av virkeligheten eller om de dreier seg om 
menneskelige verdier. (Denne femdelingen av filosofien stammer fra Aristoteles, 
men ble konsolidert i opplysningstiden da «naturfilosofien» endelig ble adskilt 
fra de øvrige kategoriene, samtidig som kunstens mange ansikter endelig ble 
samlet under én kategori: estetikken.) Midt på arket står hver kategori eksem-
plifisert med en sentral debatt. I ontologien er det to debatter fordi denne kate-
gorien igjen er delt i to områder: metafysikken og mennesket. I parentes står 
minst en representant for hvert ståsted i den aktuelle debatten. Noen ganger er 
det en enkelt filosof som er mest fremtredende, mens andre ganger er det en 
«retning» eller «skole» som er mest fremtredende. Under politikk har vi valgt å 
ta med to filosofer på den ene siden av debatten for å understreke en ulikhet 
som har betydning for dagens politiske landskap i Norge. Under etikk har vi 
valgt å inkludere dydsetikken kun på støttearket for lærere. Det kan være nyt-
tig for elevene å lære om dydsetikken for å kunne sammenligne vestlig og østlig 
filosofi, men dette er utelatt fra elevenes støtteark for at det ikke skal bli over-
veldende. Nederst på arket står to setninger om «filosofiens mål». Det er i disse 
målene at filosofien kobles sammen til en enhet og helhet. 

Etter at støttearket er gjennomgått kan elevene beholde arket foran seg til 
hjelp. Nå skal de sortere en rekke filosofiske påstander og spørsmål inn under 
de fem kategoriene. Her bør læreren forberede noen spørsmål på forhånd. Tre 
eksempler holder. Læreren lager en liste med disse, og spørsmålene elevene stilte 
i starten av timen blir lagt til på denne lista. En bør beregne 2 minutter til å 
sortere hvert spørsmål, så her må læreren gjøre et utvalg, eller la elevene sitte i 
grupper på cirka fire og prøve å sortere lærerens forberedte påstander, pluss 
sine egne fire spørsmål. Til slutt rundes timen av med en gjennomgang av målet 
for timen. 

ELEVENES OG LÆRERENS UTBYTTE
Mange elever etterlyser oversikt over temaet filosofi. På den ene siden er filoso-
fien bare ett blant mange temaer i RLE-faget, samtidig virker det veldig ulikt de 
andre temaene. Et støtteark er et slags tankekart, og det er ikke meningen at 
elevene skal måtte pugge kartet. Noen vil kanskje synes at det vil hjelpe, mens 
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for andre gir kartet bare en ramme og et utgangspunkt for videre fordypning i 
enkelte filosofiske spørsmål. Fordypning blir klarere og dermed også enklere 
hvis man vet hvilken kategori spørsmålet befinner seg innenfor. 

Selv om det eneste vi gjør i Del 2 av dette opplegget er å «sortere» spørsmå-
lene, så er dette et nyttig verktøy for læreren: Hun kan se om elevene forbinder 
filosofi spesielt med en eller to av kategoriene, eller om de er mest opptatt av 
noen sider av fagfeltet. Dette kan være utgangspunkt for å velge hvor undervis-
ningens fokus skal ligge. 

Håvard Haugland Bamle har master i engelsk, bachelor i 
religion og etikk, grunnskolelærerutdanning og praktisk-
pedagogisk utdanning fra Universitetet i Agder. Han jobber 
ved Holviga Ungdomskole i Grimstad. 
E-post: hhbamle@gmail.com 
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Hvor skal grensen gå? 

ØNSKER DU Å BESTEMME ØYEFARGE PÅ 
BARNET DITT? I USA ER DET NÅ MULIG

AV ELISABETH GRÅBØL-UNDERSRUD,  
seniorrådgiver i Bioteknologirådet

«Choose Your Baby’s Eye Color» reklamerer et amerikanske firma med konto-
rer i Los Angeles, Mexico og India. Firmaet tilbyr assistert befruktning til par 
som ønsker å velge øyefargen på barnet de ønsker seg. 

Modellvakre barn pryder hjemmesiden til selskapet som tilbyr en rekke tjenes-
ter til deg som planlegger å få barn. Metoden som brukes er såkalt preimplan-
tasjonsdiagnostikk (PGD), som er en metode for genetisk undersøkelse av 
befruktede egg utenfor kroppen før egget settes inn i livmoren. Ved PGD kom-
bineres dermed assistert befruktning og genetisk testing. Fram til 2009 er det på 
verdensbasis født ca. 4000 barn ved hjelp av PGD.
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• Preimplantrasjonsdiagnostikk (PGD): Genetisk undersøkelse av et embryo før 
det settes inn i livmoren, for å undersøke om embryoet har arve anlegg for 
sykdom, eller for å undersøke kjønnskromosomene

• PGD kan være et egnet tilbud til familier hvor den ene eller begge foreldrene 
har arveanlegg som gir en bestemt alvorlig, arvelig sykdom, eller hvor en av 
foreldrene har kromosomendringer som gjør at barnet kan få alvorlig sykdom. 

• De befruktede eggene testes ikke for andre genetiske feil, bare for den 
sykdommen som er i familien. PGD gir derfor ingen garanti for å få et barn uten 
andre sykdommer. Mange sykdommer, medfødte misdannelser og utviklings-
avvik skyldes flere eller ukjente faktorer som det ikke kan testes for ved PGD.

• Sannsynligheten for å få barn når man benytter PGD, er 10–25 prosentved hvert 
forsøk, og sannsynligheten er den samme hver gang. PGD innebærer at paret 
må benytte seg av assistert befruktning selv om paret er befruktningsdyktig. 
Kvinnen må gjennom en hormonbehandling med påfølgende uthenting av 
eggceller. 

• PGD utføres i dag i utlandet fordi metoden ikke er etablert i Norge. De fleste 
norske par som har fått behandling, har reist enten til Sverige eller til Belgia. 
Hoveddelen av kostnadene dekkes av det offentlige, med unntak av en 
egenandel, som ved andre former for assistert befruktning.



Her hjemme brukes PGD for å teste for alvorlig sykdom. De befruktede eggene 
testes ikke for andre genetiske feil, bare for den sykdommen som er i familien. 
PGD tilbys ikke par som ønsker å teste befruktede egg for kromosomfeil på 
grunn av høy alder hos kvinnen (for eksempel Down syndrom). Men i stadig 
flere land kan foreldre nå ved hjelp av PGD teste for kjønn, ulike sykdommer og 
øyefarge. Hvis du ønsker deg ei jente, kan du velge det. I USA er det opp til den 
enkelte klinikk hva de tilbyr av testing, og prislappen ligger på rundt 100 000 
norske kroner og oppover. Flere klinikker tilbyr lån til dem som trenger økono-
misk hjelp. 

30 ÅR GAMMEL TEKNOLOGI
Å genteste embryoer er ikke nytt, det startet for nesten tretti år siden da verdens 
første «PGD-barn» ble født i 1990 i England. Et legeteam i London hentet ut en 
enkelt celle fra fire dager gamle embryoer og testet hvilket kjønn embryoene 
hadde. Paret som ville bli foreldre, ønsket å få ei jente for å unngå at barnet fikk 
en sykdom som bare rammer gutter.

Et par som ønsker PGD, må benytte seg av assistert befruktning. Det vil si at 
eggene som skal brukes, blir hentet ut av kvinnen og befruktet med sædceller i 
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laboratorieskåler. Siden embryoene skal gentestes, er det vanlig å befrukte 
eggene ved mikroinjeksjon. Det vil si at én sædcelle injiseres direkte inn i hver 
av eggcellene. 

Det er noe vanskeligere å oppnå vellykkede graviditeter med PGD enn med 
andre former for assistert befruktning, i hovedsak fordi det ofte er færre 
embryoer å velge mellom. Hvis man gjør PGD for en arvelig sykdom, kan det 
også hende at sykdommen man gjør PGD for, har redusert fruktbarheten til 
paret. Ved tradisjonell assistert befruktningsbehandling er suksessraten på rundt 
30 prosent for hver gang man tar ut egg, befrukter dem og setter ett (eller flere) 
av dem inn igjen. Det vil si at i gjennomsnitt vil nesten én av tre behandlinger 
hvor et embryo settes inn i en kvinne, føre til graviditet og fødsel. For PGD-be-
handlinger er suksessraten lavere, litt over 20 prosent per behandlingssyklus.

Internasjonal forskning på barn født etter PGD-behandling har så langt ikke 
påvist noen betydningsfull forskjell fra andre barn født etter assistert befrukt-
ning, hverken når det gjelder fødselsvekt, misdannelser eller psykososial utvik-
ling. Antall familier som er undersøkt i studiene, er imidlertid lite.

PGD skiller seg fra genredigering ved at det ikke settes inn eller fjernes gener 
i embryoet. PGD gjør det imidlertid mulig å velge embryoer som har de bestemte 
genene man ønsker fra foreldrene. 

SEKS ÅR GAMMEL GUTT ENDRET NORSK LOV
I Norge er PGD regulert i bioteknologiloven, og det er lov å teste embryoer for 
alvorlig sykdom, ikke for kjønn eller øyenfarge. Årlig er det rundt 25 par som 
får innvilget PGD fordi én eller begge er bærere av en alvorlig genetisk sykdom. 
Selv om paret selv opplever sykdommen i familien som alvorlig, er det ikke gitt 
at sykdommen vil innfri lovens krav til alvorlig sykdom. Sykdommens alvorlig-
hetsgrad vurderes av Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda) for 
hver enkelt søknad ut fra kriterier som redusert livslengde, smerter og belastnin-
ger som sykdommen fører med seg, og hvilke lindrende eller livsforlengende 
behandlingsmuligheter som finnes. Dersom det finnes tilfredsstillende behand-
ling, vil ikke søknaden innvilges. Det må også være høy sannsynlighet for at 
sykdommen inntreffer dersom genfeilen/kromosomfeilen er til stede.

PGD fikk mye oppmerksomhet i norske aviser i 2004 på grunn av den såkalte 
«Memhet-saken», en seks år gammel gutt med en alvorlig blodsykdom som 
trengte stamceller fra et friskt søsken med samme vevstype. Blodsykdommen 
Memhet led av forekommer veldig sjelden i Norge, men er desto vanligere i land 
rundt Middelhavet, Midtøsten, Sørøst-Asia og Afrika. Memhet hadde arvet 
genet som gir sykdom fra begge foreldrene, slik at han hadde den alvorligste 
formen for sykdom. Memhet hadde en eldre bror, men han kunne ikke donere 
stamceller siden han hadde en annen vevstype. Ved hjelp av PGD ønsket foreld-
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rene å gi Memhet et søsken med samme vevstype som kunne donere stamceller. 
Etter intense diskusjoner på Stortinget ble lovverket endret slik at det ble mulig 
å lage donorsøsken. Legene valgte ut et friskt embryo med samme vevstype som 
Memhet ved hjelp av PGD, men lillesøsteren døde i mors liv.

I dag har flere tusen barn kommet til verden etter PGD, de aller fleste i USA. 
Til nå har det hovedsakelig vært for å teste og unngå alvorlig sykdom. Men nå 
utvides grensene. 

HVILKE NORSKE PAR ØNSKER PGD?
Par som kommer til utredning for PGD ved en medisinsk-genetisk avdeling, har 
forskjellige historier og erfaringer. Det kan være at de vet at det er en arvelig syk-
dom i familien og ønsker å få et barn uten arveanlegg for denne sykdommen, har 
fått barn med en alvorlig, arvelig sykdom eller har hatt gjentatte spontanaborter 
som skyldes kromosomavvik. Å få barn ved hjelp av PGD krever planlegging 
siden befruktning og gentesting av de befruktede eggene må skje i laboratoriet.

En etisk utfordring som har oppstått i enkelte land, er par som ønsker PGD 
for å få et barn med en bestemt, arvelig funksjonsnedsettelse. Det mest kjente 
eksemplet er arvelig døvhet, hvor enkelte døve foreldre ønsker at barnet også 
skal være døvt. Denne typen behandling er imidlertid ikke tillatt i Norge.

VERDENS FØRSTE «KREFTFRIE» BARN
I 2009 ble verdens første såkalte «cancer-free baby» født. Faren til barnet hadde 
den farlige varianten av BRAC1-genet, som gir høy risiko for bryst- og egg-
stokkreft. Ved hjelp av PGD ble det valgt et embryo uten dette genet. Dette var 
første gang PGD ble brukt til å velge et embryo uten et gen som kan, men ikke 
sikkert, føre til alvorlig sykdom i voksen alder. Da engelske aviser døpte barnet 
«The world’s first cancer-free baby», startet en intens diskusjon, som fremdeles 
pågår: Hvor skal grensene for PGD gå? 

RASKT ØKENDE MARKED I KINA
Også i Kina er det i født flere såkalte kreftfrie barn, og både i Kina og i USA øker 
antallet PGD-tester kraftig. Forskningstidskriftet Nature skriver i artikkelen 
«Chinas push for better babies» fra 2017 at selv om tallene er usikre, ser det nå 
ut til at Kina har passert USA i antall fødte barn etter PGD. 

Markedet i Kina vokser raskt. I 2004 var det bare fire klinikker i Kina som 
hadde lisens for å utføre PGD. I 2016 hadde antallet økt til 40. I Kina er det bare 
lov å teste for sykdom, inkluderer alvorlige sykdommer som Huntingtons syk-
dom og Down syndrom, til mindre alvorlige tilstander som døvhet. 
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Hvorfor er PGD så populært i Kina? En av forklaringene ifølge Nature er at 
funksjonshemning er et stort stigma i Kina, og det finnes få støtteordninger. 
Nature peker på at den etiske diskusjonen rundt sorteringssamfunn og designer-
barn som finnes i Europa, er nesten fraværende i Kina. 

GENREDIGERING NESTE SKRITT?
CRISPR er en forholdsvis ny teknologi som gjør det mulig å endre gener i menneske-
embryoer. Dersom det i fremtiden blir tillatt å reparere genfeil i et embryo med 
genredigeringsverktøyet CRISPR, kan metoden bli et alternativ til PGD i tilfeller 
der det er liten sannsynlighet for å få friske embryoer ved assistert befruktning. 
Våren 2015 ble det for første gang vis at metoden kan endre gener i et menneske-
embryo. Det kinesiske forskerteamet forsikret da at det hele var en teknisk øvelse 
som ikke skulle resultere i noen barn.. Verden reagerte likevel med vantro på at 
noen i det hele tatt forsøkte. Høsten 2019 ble det født to tvillingjenter, Nana og 
Lulu, i Kina. De skal ha fått endret et gen som gjør at de er motstandsdyktige mot 
HIV-virus. I forsøk er det også vist at genet kan øke kog nitive evner hos mus.

Ved å endre på gener tidlig i utviklingsstadiet, mens man ennå er en kjønn-
scelle eller et nylig befruktet egg, får alle cellene i kroppen den genetiske end-
ringen. Endringene vil også gjelde kjønnscellene, og de vil dermed gå i arv til alle 
etterkommerne. 

Noen hevder at genredigering kan være etisk sett mer akseptabelt enn PGD 
fordi man ikke sorterer bort uønskede embryoer, men heller gir alle en sjanse 
ved å reparere den alvorlige feilen. På den annen side argumenteres det med at 
PGD er et tryggere og mer etisk forsvarlig alternativ fordi man ikke endrer på 
genene i embryoer. Mennesker har over 20 000 gener, og det er fremdeles mye 
vi ikke vet om det komplekse samspillet mellom ulike gener.

DEN ETISKE DEBATTEN OM PGD
Kunnskap og interesse om arvestoffet vårt øker, og tester for hud- og hårfarge er 
under utvikling. I promoteringsvideo for firmaet i USA ser lederen inn i kameraet 
og sier til potensielle kunder: «You want a girl? We’ll get you a girl». Selv om vi i 
Norge i dag kun bruker PDG til å velge bort embryoer med alvorlig sykdom, kan 
norske par reise til utlandet å benytte seg av PGD til andre formål hvis de ønsker.

Det kan være vanskelig å sette grensen for når PGD skal kunne brukes og 
når det ikke skal kunne brukes. Belastningen ved ulike sykdommer vil være stor, 
både for paret og for barnet. Et annet argument for å tillate PGD er at alterna-
tivene er etisk utfordrende – flere ville sannsynligvis valgt fosterdiagnostikk og 
eventuelt abort dersom det ikke fantes et tilbud om PGD. I tillegg kan man med 
PGD unngå en del graviditeter med ikke-levedyktige fostre.

ØNSKER DU Å BESTEMME ØYEFARGE PÅ BARNET DITT? I USA ER DET NÅ MULIG

38 RELIGION OG LIVSSYN – 2/2019



Det er også omdiskutert i hvilke tilfeller det skal tilbys PGD for sykdommer 
som først slår ut sent i livet. Enkelte andre land tillater at det gjøres PGD ved 
høy risiko for arvelig brystkreft, men slike søknader blir ikke innvilget i Norge. 
Ifølge bioteknologiloven tillates PGD kun ved stor sannsynlighet for å overføre 
«alvorlig sykdom», men ulike mennesker har ulik oppfatning av hva som er en 
alvorlig sykdom. I tillegg endres forståelsen av hvor alvorlig en sykdom er over 
tid, blant annet i takt med behandlingsmulighetene. Ett argument for en streng 
PGD-lovgivning er bekymring for den såkalte skråplaneffekten, altså at det å 
tillate PGD for enkelte alvorlige sykdommer på sikt kan føre til at man tillater 
behandlingen for stadig flere sykdommer og mindre alvorlige tilstander..

Enkelte mener at PGD kun bør tillates for sykdommer og tilstander som vil 
gi barnet et kort og smertefullt liv. Noen er også motstandere av alle former for 
PGD. De fleste av dem mener at et embryo har samme moralske verdi som et 
levende menneske, og at det er galt å velge hvem som kan bli født, og hvem som 
skal velges bort, på bakgrunn av genetiske egenskaper.

ØNSKER DU Å BESTEMME ØYEFARGE PÅ BARNET DITT? I USA ER DET NÅ MULIG

39

Gentesting av embryoer ved hjelp av Preinplantasjonsdiagnostikk (PGD). Etter befrukt-
ningen deler den befruktede cellen seg først i 2. Cellene forsetter å dele seg, slik at antallet 
dobles til 4, 8, 16, 32 og så videre. Frem til 16-cellerstadiet er alle cellene så godt som like. 
De har ikke begynt å spesialisere seg til ulike celletyper ennå. Derfor er det mulig å fjerne 
én av cellene uten at det fører til skade på det kommende barnet. Ved PGD gentester man 
1–2 celler fra embryoet når det har delt seg i 8 eller 16, vanligvis tre dager etter befruktning. 
(Illustrasjon: Sigrid Bratlie/Bioteknologirådet)



ER DET GODT FORELDRESKAP Å BESTEMME 
BARN MED EN SPESIELL ØYEFARGE? 

Utviklingen innen PGD går raskt i noen land, som Kina og USA, og man kan 
spørre seg om vi i Norge har nok kunnskap om muligheter og utfordringer som 
teknologien skaper. En ting er de norske fagmiljøene som sitter som har ansvar 
for tilbudet om PGD. Men folk flest og politikere flest har neppe samme innsikt, 
ettersom dette er et veldig spesialisert behandlingstilbud som bare kan benyttes 
av veldig få potensielle foreldre. For å unngå å bruke medisinske ressurser på 
behandlinger som ikke er medisinsk og etisk forsvarlig, viser utviklingen i 
Europa at vi må ha mer kunnskap.

Et annet dilemma er hvordan vi som samfunn skal håndtere det etiske dilem-
maet med PGD, som berører på den ene siden foreldrepar som er bærere av 
alvorlig sykdom, og på den andre siden foreldre som ønsker seg en gutt med blå 
øyne. I dag har vi et regelverk og en praksis som begrenser inngrepet til alvor-
lige, arvelige tilstander der det ikke finnes gode behandlinger. Men antall alvor-
lige tilstander som det kan være mulig å unngå ved PGD, vil trolig øke betydelig 
i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi som samfunn diskuterer hvor 
grensene skal gå. Er det i samsvar med godt foreldreskap å bestemme kjønn og 
andre ønskede trekk på kommende barn? 

Elisabeth Gråbøl-Undersrud er seniorrådgiver i 
Bioteknologirådet.  
E-post: elisabeth.grabol-undersrud@bioteknologiradet.no 
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TRUDDE EINSTEIN PÅ GUD?  
– OM EINSTEINS GUDSBILDE

LEIV STORESLETTEN

INNLEIING
Albert Einstein (1879-1955) er ein av dei største vitskapsmenn som nokon gong 
har levd. Han oppnådde ein stjernestatus som ingen annan vitskapsmann har 
oppnådd, verken før eller sidan. Og det med god grunn ! Einstein oppdaga og 
utvikla relativitetsteorien, ein teori som ikkje berre revolusjonerte den klassiske 
fysikken, men også revolusjonerte vårt syn på universet – på masse, tid og rom. 
Han var og ein av pionerane innan kvantefysikken, ein annan ny og revolusjo-
nerande fysikkteori som omhandlar det som skjer på atomnivå. 

I 2007 kom det ein ny og særs grundig biografi om Albert Einstein. Boka 
kom i norsk omsetjing på Cappelen Damm i 2010: Walter Isaacson: Einstein – 
Hans liv og univers. Denne biografien vier også eit kapittel til Einsteins gudsbi-
lete og tankar om religion. Dette foredraget byggjer fullt og heilt på denne bio-
grafien og alle sitat er henta frå denne. 

Det er vel kjent at Einstein var eit religiøst menneske. Han tala ofte om Gud, Vår-
herre eller «Den gamle», i samband med si forståing av naturen og universet. Men 
var dette berre overflatiske talemåtar eller låg det noko djupare bak ? La oss sjå 
nærmare på dette. 

JØDISK
Albert Einstein var fødd i 1879 i Ulm i Tyskland av jødiske foreldre. Trass i sin 
jødiske bakgrunn, var dei fullstendig irreligiøse. Dei følgde ikkje jødiske skikkar 
og gjekk ikkje i synagogen, og faren kalla jødiske ritual for ‘gammal overtru’. 
Då Albert var seks år gammal og skulle byrja på skulen, brydde ikkje foreldra 
seg om at det ikkje fanst ein jødisk skule i nærleiken. Han gjekk i staden på den 
store katolske skolen i nabolaget. Som einaste jøde mellom 70 elevar i sin klasse, 
følgde han den vanlege opplæringa i katolsk tru og han sette stor pris på denne 
undervisninga. Ja, han vart så flink i religionsfaget at han hjelpte andre elevar 
med lekser i faget.

Då han fylte ni år, byrja han på ein skule som var kjend for si vektlegging av 
matematikk og naturvitskap så vel som gresk og latin. Dessutan hadde skulen ein 
lærar som kunne gje han og andre jødiske barn undervisning i den jødiske tru. 

Trass i foreldra si irreligiøse haldning, utvikla Einstein ei lidenskapleg be geist-
ring for judaismen.
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«Han var så glødende i sine følelser at han på egen hånd overholdt jødiske reli-
giøse påbud i detaljer», fortalde systera seinare. Han åt ikkje svinekjøt og heldt alle 
jødiske matføreskrifter og den tradisjonelle sabbaten, noko som ikkje var enkelt 
når resten av familien nesten hadde forakt for slike påbod. Det blir fortalt at han 
laga sine eigne salmar til Guds ære, som han song for seg sjølv når han gjekk heim 
frå skulen.

OPPRØRET
Seinare gjorde Einstein opprør mot sin nesten ekstatiske religiøse fase. Dei neste 
tretti åra sa han lite om saka. Men då han kom i femti års alderen, byrja han 
gjennom artiklar, intervju og brev å gje klarare uttrykk for si gudstru. Dette var 
ei noko upersonleg, deistisk oppfatning av Gud. Som for dei fleste menneske 
vart trua på noko større enn ein sjølv noko som prega han djupt, ja, i hans 
innerste sjel. Dette kan illustrerast ved følgjande historie frå eit middags-selskap 
i Berlin, der ein gjest gav uttrykk for si tru på astrologi. Einstein lo og kalla det 
rein overtru. Ein annan gjest tok då ordet og tala like nedsetjande om religiøs 
tru. Tru på Gud var like mykje overtru, sa han. Verten prøvde å stagga han ved 
å peika på at Einstein var religiøs. 

«Det er ikke mulig!», sa den skeptiske gjesten og snudde seg til for å spørja 
om han verkeleg var religiøs. 

«Ja, De kan kalle meg religiøs, svara Einstein roleg. «Hvis man med våre 
begrensede midler forsøker å trenge inn i naturens hemmeligheter, så vil man 
finne at det bak alle de lovene og forbindelsene man kan oppdage, er noe under-
fundig, uhåndterlig og uforklarlig. Ærefrykt for denne kraften bak alt vi kan 
fatte, er min religion. I så måte er jeg religiøs».

JESUS
Like etter femti års dagen sin gav Einstein eit openhjertig intervju om si tru og 
religiøse tankegang. Han vart mellom anna spurd om i kva grad han var påverka 
av kristendommen. «Som barn fikk jeg undervisning både i Bibelen og Talmud. 
Jeg er jøde, men jeg er betatt av nasareerens lysende skikkelse». «Aksepterer De 
Jesu historiske eksistens», blei han spurd. «Ubestridelig! Ingen kan lese evange-
liene uten å føle Jesu virkelige nærvær. Hans personlighet pulserer i hvert ord. 
Ingen myte er fylt av et slikt liv».

Han vart også spurd om han trudde på Gud. «Jeg er ikke ateist. Spørsmålet 
er for stort for våre begrensede sinn. Vi befinner oss i samme posisjon som et lite 
barn som kommer inn i et enormt bibliotek fullt av bøker på mange språk. Bar-
net vet at noen må ha skrevet disse bøkene. Det vet ikke hvordan. Det forstår 
ikke språkene de er skrevet på. Barnet aner en gåtefull orden disse bøkene er 
oppstilt på, men vet ikke hva den består i. Det synes jeg er den holdning selv det 
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mest intelligente menneske bør innta overfor Gud. Vi ser at universet er forun-
derlig ordnet og overholder visse lover, men forstår bare dunkelt disse lovene.»

MOTSTANDER AV ATEISMEN
Gjennom heile livet avviste han konsekvent skuldinga om at han var ateist. 

«Det er folk som sier at det ikke finnes noen Gud», sa han til ein ven. «Det 
som virkelig gjør meg sint, er de som siterer meg til støtte for slike oppfatnin-
ger». Til skilnad frå andre berømte vitskapsmenn som Sigmund Freud og Ber-
trand Russel, følte Einstein aldri trong til å snakka nedsetjande om dei som 
trudde på Gud; i staden snakka han gjerne nedsetjande om ateistar.

«Det som skiller meg fra de fleste såkalte ateister, er en følelse av den største 
ydmykhet overfor de uoppnåelige hemmelighetene bak harmonien i kosmos», 
forklarte han (i brev til Joseph Lewis i 1953). Einstein var faktisk tilbøyeleg til 
å vera meir kritisk mot gudsfornektarane – som han syntest å mangla audmykt 
eller kjensle av ærefrykt – enn han var mot truande.

«De fanatiske ateistene», forklarte han i et brev, «er som slaver som fortsatt 
kjenner vekten av sine lenker, som de har kastet av seg etter hard kamp. De er 
skapninger som – i sin forakt for tradisjonell religion som ‘opium for folket’ – ikke 
kan høre sfærens musikk».

DETERMINIST
Då Einstein så vart spurd om han delte den jødiske tru, svarte han at han var 
determinist. Han trudde ikkje på menneskets frie vilje. Dette er eit brot med 
jødedommen. «Jeg er inspirert av Spinozas panteisme, men jeg beundrer hans 
bidrag til moderne tenkning enda mer fordi han er den første filosofen som 
betrakter sjelen og kroppen som ett og ikke som to adskilte ting». Ein annan 
gong han vart spurd om han trudde på Gud, svarte han: «Jeg tror på Spinozas 
Gud, som åpenbarer seg i den lovbestemte harmoni i alt som eksisterer, men 
ikke på en Gud som beskjeftiger seg med menneskehetens skjebne og gjerninger». 

Dette svaret vekte reaksjonar. Ein del religiøse jødar nemnde for eksempel at 
Spinoza i si tid var blitt utstøytt frå den jødiske menigheten i Amsterdam fordi 
han trudde dette, og han var også blitt fordømt av den katolske kyrkja. 

BØN
Ei lita jente i sjette klasse på ein søndagsskule i New York stilte spørsmålet 

på ein litt annan måte: «Ber vitenskapsmenn?».
Einstein tok henne på alvor og svarte: «Vitenskaplig forskning bygger på den 

tanke at alt som finner sted, er bestemt av naturlovene, og dette gjelder også for 
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menneskers gjerninger. Av den grunn vil en vitenskapsmann neppe være tilbøy-
elig til å tro at begivenheter kunne la seg påvirke av bønn, dvs. av et ønske rettet 
mot et overnaturlig vesen». Men det betydde ikkje at det ikkje fanst ein allmek-
tig Gud, ei ånd større enn vår eiga. 

Og han forklarte den vesle jenta: «Selv en som seriøst beskjeftiger seg med 
vitenskapelig arbeid, blir overbevist om at en ånd manifesterer seg i universets 
lover – en ånd som er enormt overlegen menneskets, og en som vi med våre 
beskjedne evner må føle oss ydmyke overfor».

VITSKAPSMANNEN
Korleis var så forholdet mellom hans religiøse tru og hans vitskaplege virke? 
Einstein tru prega og inspirerte hans vitskaplege arbeid, snarare enn å stå i strid 
med det. 

«Den kosmiske religiøse følelsen», hevda han, «er den sterkeste og edleste 
drivkraft for vitenskaplig forskning.» I ein stor tale han heldt på ein konferanse 
i New York hevda han at «Vitenskap kan bare skapes av dem som er fullstendig 
gjennomtrengt av streben etter sannhet og erkjennelse. Kilden til denne følelsen 
har imidlertid sitt utspring i religionens sfære.» 

Talen vart førstesidestoff og hans fyndige konklusjon vart berømt: «Situasjo-
nen kan uttrykkes med et bilde: Vitenskap uten religion er halt, religion uten viten-
skap er blind.» 

SLUTTKOMMENTAR
Kva vert så konklusjonen, trudde Einstein på Gud ? Ja, Einstein trudde på Gud, 
men hans gudsomgrep var klart forskjellig frå det kristne, og det jødiske. Han er 
vel nærmast det vi kallar deist. Men han var også inspirert av Spinozas panteisme.

Deisme er ein filosofi som hevdar at det finst ein gud som har skapt alt, som 
er handlande og personlig, men han styrer ikkje verda og openberrar seg ikkje.

Einstein var overtydd om at det finst ein Gud bak universet, ein intelligens 
– ein arkitekt som har skapt vårt vedunderlege og skarpsindig gjennomtenkte 
univers.

– Ein Gud som manifesterer seg i universets lover – ei Ånd som er enormt 
overlegen menneskets ånd.

Leiv Storesletten er dr. philos., professor emeritus, Institutt 
for matematiske fag, Universitetet i Agder 
E-post: leiv.storesletten@uia.no
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Bokmelding

TANKEVEKKENDE UNGE STEMMER

AV PAUL LEER-SALVESEN

Sveinung Sandberg red: 
Unge muslimske stemmer – Om tro og ekstremisme
Universitetsforlaget 2018

Unge mennesker har vært underrepresentert i religionsforskningen. Religionsso-
siologer som Irene Trysnes, Ida Marie Høeg og Pål Kjetil Botvar har kommet 
med viktige bidrag. Religionsforskeren Levi Geir Eidhamar har intervjuet mus-
limsk ungdom om etiske og teologiske spørsmål. Boken Unge muslimske stem-
mer representerer likevel noe nytt. Prosjektet har utgangspunkt i et miljø ved 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi og tar mål av seg til å skildre unge 
muslimers hverdagsreligiøsitet. Det er del av forskningsprosjektet «Radikalise-
ring og motstand» som har vært finansiert av Norges forskningsråd. Professor 
Sveinung Sandberg har ledet arbeidet sammen med Jan Christoffer Andersen, 
Tiffany Linn Utvær Gasser, Marius Linge, Idil Abdi Abdulle Mohamed, Samah 
Ali Sjokr og Sébastien Tutenges. Det er spennende at gruppen har dannet et 
forfatterkollektiv som fremstår med én stemme i boken i stedet for å lage en 
antologi. Jeg synes dette er vellykket, og formen gjør boken velegnet som ressurs 
for videregående skole.

Denne boken går inn i en tradisjon der forfatterne interesserer seg for «lived 
religion», ikke bare for læreoppfatninger om teologi og etikk, men like mye 
ulike praksisformer: De prøver å få frem hvordan de unge samtaler om religion, 
og hvordan de presenterer seg i forhold til mer ekstreme uttrykk av radikalise-
ring eller mer liberale og sekulære uttrykk. 90 unge mellom 18 og 22 er inter-
vjuet. Fremstillingen er tematisk: Hverdagstro, ritualer og plikter, kunnskap, 
trosretninger, dommedag, islam og politikk, hverdagsmotstand, veier til ekstre-
misme. Under hvert av disse temaene blir en av informantene grundig presen-
tert. Det siste er en styrke og gjør at boken byr på muligheter for gjenkjennelse 
for ulike elever i videregående skole og studenter: Her kan unge mennesker 
under utdanning få kunnskap om hvordan hovedstrømmen av muslimsk ung-
dom lever med sin tro og sine tradisjoner i hverdagen i Norge nå. 

Forfatterne sier det slik: «Meningen er at leseren skal følge «hovedstrøm-
men» i det religiøse verdensbildet og få innsikt i sentrale forestillinger og fortel-
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linger. Dette er viktigere for oss enn årsakene til at enkeltpersoner sier det ene 
eller det andre. Med andre ord vil vi avdekke det repertoaret av historier unge 
muslimer i Norge bruker når de navigerer i sin religiøse tro. I et slikt prosjekt er 
fortellingene – ikke fortelleren – i sentrum.»

Det er et stort spenn vi presenteres for. Noen av de 90 informantene betegner 
seg som konservative, andre som mer liberale, noen har bakgrunn fra ekstreme 
miljøer. Felles for alle er at de ikke støtter ekstreme bevegelser og bruk av vold. 
Det siste kommer tydelig frem i intervjuene og stemmer overens med forfatter-
nes formulerte intensjon på side 21: «På denne måten vil vi si noe om hvordan 
ungdommer kan trekkes mot ekstreme fortolkninger av islam – og hvorfor de 
ikke gjør det. Ekstremisme oppstår og bekjempes daglig i muslimske miljøer. Vi 
mener at kampen mellom forskjellige hverdagslige fortolkninger av islam er en 
avgjørende del av dette.»

Skolen tar mål av seg til å forebygge ekstremisme og radikalisering. Politiet 
gjør det, fengslene, ungdomsarbeidere av ulike slag. Alt dette er vesentlig og 
nødvendig, men i denne boken lærer jeg at den viktigste kampen kjempes og 
vinnes hele tiden i de miljøene der unge muslimer lever sin hverdagsreligiøsitet. 

«Hva gjør de kristne når de tror?» het en bok av den tyske teologen Traugott 
Giessen. I 1986 virket dette som en radikal inngang, så annerledes enn den tra-
disjonelle opptatthet av dogmatikk og teologiske oppfatninger. I dag har både 
teologi og religionsvitenskap endret seg og er vel så interesserte i hvordan folk 
flest praktiserer sin religion som i hvilke læreoppfatninger de slutter seg til. 
Unge muslimske stemmer er et vellykket tilskudd til den nye forskertradisjonen 
om «lived religion», og jeg tror kollegaer i videregående skole kan finne verdi-
fulle bidrag til undervisningen her.

Paul Leer-Salvesen er forfatter av faglitteratur og 
skjønnlitteratur og professor ved Universitetet i Agder.  
E-post: paul.leer-salvesen@uia.no 

TANKEVEKKENDE UNGE STEMMER
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Bokmelding

Generasjon prestasjon eller  
Generasjon stagnasjon?

AV KNUT DÆHLI

Ole Jacob Madsen
Generasjon Prestasjon
Universitetsforlaget 2018

En tidsriktig bok med relevante innspill til fagfornyelsen, men mest interessant 
som et stykke kultur- og idéhistorie.

Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk 
Institutt ved Universitetet i Oslo, utforsker i denne boken to sentrale spørsmål: 
hvordan Norges ungdom har det rent objektivt, og hvordan de subjektivt opp-
lever livet sitt. Gjennom granskning av disse to spørsmålene fremtrer nemlig et 
ved første øyekast merkelig paradoks. Objektivt har det aldri vært så stor mate-
riell velstand eller flere valgmuligheter for ungdom i Norge enn i dag. Til tross 
for dette har særlig de siste årene vært preget av en rekke medieoppslag og ny 
forskning som hevder at stadig flere ungdommer sliter psykisk i Norge. Det er 
snakk om for mange krav, urealistiske forventninger, selvforbedringens tyranni, 
overbelastning. Handler dette om at ungdommen ikke klarer å senke egne krav, 
eller foregår det mer rapportering og kartlegging av psykiske plager enn tidli-
gere? Påfører større reell valgfrihet mer angst for nåtidens ungdom? Hvordan 
forklare disse paradoksene?

Madsen besvarer hovedparadokset med å undersøke hvordan ungdommen 
egentlig har det fra flere innfallsvinkler. Over to kapitler gjennomgår han rele-
vante modernitetskritikere slik som Nietzsche, Marx, Durkheim, Weber og 
Freud, med flere. Her går han idehistorisk til verks og skisserer modernitetens 
og senmodernitetens patologier, slik som fremmedgjøring, instrumentalisering 
av selvet, økt kompleksitet, og tap av tradisjoner og fellesskap. Deretter under-
søker han forskning og statistikk som omhandler selvmord og seksual debut i 
Norge sammenlignet med andre land, som indikerer at de unge har det «for-
holdsvis bra» og at selvmordsraten blant unge har gått ned sammenlignet med 
for eksempel slutten av 1980-tallet. Her bedriver Madsen også viktig opplys-
ningsarbeid, når han eksempelvis påpeker at unge under 20 som begår selvmord 
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utgjør en minoritet. Tall fra 2016 viser 37 registrerte selvmord blant unge under 
20 år, som utgjør 5,7 prosent av totalen. Majoriteten av dem som tok sitt eget 
liv befant seg i aldersgruppen 30 til 59 år5.

Selv om flesteparten av de unge har det objektivt ganske bra, ser man en 
økning i rapporterte depressive symptomer blant særlig unge jenter de siste 
årene. Madsen kommenterer en del forskning som påpeker korrelasjon mellom 
den dramatiske økningen i bruk av digitale medier siden 2015. Ifølge flere 
undersøkelser betyr dette nye digitale livet for ungdommen minst 3 timer eller 
mer foran en skjerm daglig, og stadig større deler av det sosiale livet utspiller seg 
over internett, især på sosiale medier. Gutter bruker mesteparten av tiden på 
online dataspill, mens jentene bruker tiden hovedsakelig på sosiale medier. Noen 
forskere mener at jo flere timer man bruker foran skjerm eller på sosiale medier 
spesielt, desto større blir faren for depresjon eller selvmordstanker. I spørreun-
dersøkelser bekrefter ungdom selv at særlig de store sosiale medieplattformene 
påvirket deres velvære og psykiske helse negativt, med Instagram6 som den desi-
dert verste, etterfulgt av henholdsvis Snapchat, Facebook og Twitter. Madsen 
problematiserer imidlertid en del av denne forskningens metodikk, og fremhe-
ver at forskningslitteraturen samlet sett heller tilsier at en middelvei mellom 
overforbruk og totalt avhold fra for eksempel sosiale medier gir best utslag i 
forbindelse med psykisk helse og velvære. Han påpeker også at her trengs det 
mye mer forskning før man kan komme til sikre konklusjoner.

De siste kapitlene i boken omhandler mediefremstillinger av begreper som 
«generasjon prestasjon,» flink pike-syndrom» og «prestasjonssamfunnet». Sist 
dedikerer Madsen et kapittel til selvoppfyllende profetier, hvor forfatteren pro-
blematiserer hvordan de ovennevnte begrepene kan bidra til å forsterke 
utviklingstrekkene til det de forsøker å beskrive. Avslutningsvis påpeker Mad-
sen at mennesket er et interaktivt vesen som konstant påvirkes av og interagerer 
med sine omgivelser, inkludert vitenskapelige klassifikasjoner som psykisk helse.

Konklusjonskapittelet er den mest interessante delen av boken for lærere. 
Her kommer Madsen inn på fagfornyelsen, særlig i forbindelse med folkehelse 
og livsmestring, og stiller seg noe kritisk til innføringen av dette i skolen. Mad-
sen understreker at livsmestring «er antagelig noe de mest ressurssterke elevene 
vil evne og nyttiggjøre seg av, i motsetning til de minst ressurssterke, (..) der 
disse får enda en grunn til ikke å ha noen andre å skylde på for sitt uføre enn seg 
selv.» Videre skriver han at «Livsmestringsinitiativet i skoleverket er i det hele 
tatt utmeislet innenfor rammene av individualisering og ansvarliggjøring, som 
nettopp er blitt pekt på som samfunnsvariabler som skaper problemer for 

5  Madsen, O.J. (2018) Generasjon Prestasjon, s. 83.
6  Ibid. s. 103.
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mange. Om den planlagte skoleringen vil sette elevene i stand til å endre på dem, 
er heller tvilsomt.»7

Kapittelet fungerer derfor som nok en viktig opplysningsdel og problemati-
sering av bokens hovedfokus. Selv om de oftest ressurssterke elevene, som tilsy-
nelatende sliter mer psykisk de siste årene enn før, har fått og fortsatt får mye 
oppmerksomhet i vårt samfunn, utgjør disse ikke flertallet av elevene som fak-
tisk faller utenfor og ikke fullfører skolegangen. De tradisjonelle sosioøkono-
miske årsaksforklaringene trumfer fortsatt statistikken over hvem som har 
størst sannsynlighet for å slite mest. Stikkordene her er dårlig råd, rus, familie-
problemer, overgrep, alkohol, utenforskap og mobbing.

Madsen påpeker derfor at ulik samfunnsmedisin må til samtidig for å hjelpe 
de to mest utsatte gruppene ungdom som sliter i vår tid, nemlig: 

(i) den tradisjonelle ressurssvake gruppen ungdommer som sliter hovedsake-
lig på grunn av sosioøkonomiske årsaker, 

(ii) og den voksende gruppen av mer ressurssterk ungdom som sliter med 
kravene til den nye individualismen. 

Sistnevnte gruppe trenger hjelp til å senke kravene til seg selv og forventnin-
gene til livet. Den førstnevnte gruppen derimot trenger mer oppfølging og støtte 
til å faktisk søke hjelp, ettersom de langt sjeldnere oppsøker profesjonell hjelp, 
i motsetning til den andre gruppen.

Generasjon Prestasjon er verdt å lese særlig for lærere med interesse for sam-
funnspsykologi, modernitetskritikk, og debatten om hvorvidt psykologi burde 
utgjøre en større del av læreplanen. 

Forfatterens oppsummering av boken fungerer godt som en avslutning på 
denne anmeldelsen:

I sum kan vi derfor slutte slik: «har det ikke alltid vært hardt å være ung?» 
Selvsagt. «Er vi mer oppmerksomme på hvordan unge har det i dag sammenlig-
net med tidligere?» Utvilsomt. «Opplever dagens ungdom en type prestasjons-
press som er unikt?» Avgjort. «Tror ikke enhver generasjon at den neste blir den 
siste?» Opplagt. «Men kan alle hypotesene være sanne samtidig da?» Faktisk.8 

Knut Dæhli er utdannet religionshistoriker ved UIO. Han 
jobber som lektor ved Oslo handelsgymnasium og i Religion 
og etikk-seksjonen av NDLA.  
E-post: k.dehli@gmail.com 

7  Ibid. s. 201.
8  Ibid. s. 188.
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RELIGIONSFAGENE I FAGFORNYELSEN –  
NYTT INNHOLD OG NYE PERSPEKTIVER

PROGRAM:

Fredag 18. oktober:

Tid Sted Hva

10.00-10.20

Kaffe/te/frukt
Mulig å sette fra seg 
bagasjen på et eget 
rom

Velkomstkaffe og registrering.
Oppstart og velkommen ved Liv 
Gundersen, fungerende leder i 
Religionslærerforeningen i Norge

10.30-11.45 LH15: Stort aud 1 Marianne Bøe:              
Feminisme og islam

12.00-13.00 Mariakirken, 
Bryggen i Bergen

Omvisning i Mariakirken ved Gunnar 
Danbolt

13.15-13.45 Lunsjrommet på 
Metis Lunsj: baguetter, kaffe/te

14.00-15.30 Kulturhistorisk 
museum

Omvisning i kirkekunst-samlingen 
Kulturhistorisk museum                                           
ved Professor Justin Kroesen

15.45-16.00 Kaffe/te/frukt Kaffepause

16.00-17.30 Aud 3 Eva Mila Lindhardt: 
Mat, identitet og RE-/KRLE-faget

18.00 Grand hotell 
Terminus Innsjekk på hotellet

18.30 Grand hotell 
Terminus

Mulighet for felles middag i restauranten 
på Grand hotell Terminus. Deltakerne 
betaler selv
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Lørdag 19. oktober:

Tid Sted Hva

9.00-9.30 Kaffe/te/frukt Morgenkaffe og prat med gode kolleger

9.30-11.00 Aud 3
Yvonne Wang og Mette Lyngstad: 
Under samme paraply –  
fortelling som dialog 

11.00-11.15 Kaffe/te/frukt Kaffepause

11.15-12.45 Aud 3 Henrik Syse:  
Hvor kristent skal Norge være?

12.45-13.30 Lunsjrommet på 
Metis Lunsj: baguetter, kaffe/te

13.30-15.00 Aud 3

Samarbeidsrådet for tros- og 
livssynssamfunn ved generalsekretær  
Ingrid Rosedorff Joys: 
Å leve med tro og livssyn

15.15-16.45 Aud 3 Sissel Undheim:  
Popkultur og RE/KRLE-faget 

17.15 Etter ønske Mulighet for felles middag i sentrum for 
dem som vil. Deltakerne betaler selv.

Seminardagenes forelesninger dekker flere av kompetansemålene i religionsfag-
ene både i ungdomsskole og videregående skole og viktige perspektiver fra fag-
fornyelsen.

Overnatting:
Vi har reservert en del rom på Grand Hotel Terminus frem til 18. september. Hotel-
let ligger i gåavstand til Metis vgs. og er lett å komme til med buss eller jernbane. 
Bestill selv på bookingkontoret, De Bergenske:
epost: booking@debergenske.no, bookingnr. 4233417, 
telefon: +47 55 21 25 50; www.debergenske.no.

Middager: Dette betaler man selv – men vi koordinerer slik at folk kan treffes 
og spise sammen både fredag og lørdag. Oppgi hvilke dager du ønsker å være 
med på fellesmiddag ved påmelding. 
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Reise: Dette arrangerer deltakerne selv.

Påmelding pågår fortløpende og innen 1. oktober. 
Bruk denne e-posten: religionoglivssyn@gmail.com 

Pris: 
Kr. 500,- for medlemmer. Dette dekker lunsj, kaffe/te og frukt under kursdagene 
fredag og lørdag, inngang og omvisning i Mariakirken, inngang og omvisning i 
kirkekunstsamlingen på Kulturhistorisk museum, samt noe reisekostnader for 
forelesere. Merk at alt vårt arbeid blir gjort som dugnadsarbeid!
Utgifter til reise, overnatting og middag dekker altså deltakerne selv.

For ikke-medlemmer blir prisen 800,- kr. Da får man medlemskap for 2019 i 
Religionslærerforeningen.

Betal til Religionslærerforeningens konto: 7877 08 63243 v/ Liv Gundersen, 
eller med Vipps: 534246, Religionslærerforeningen. 
Bruker man Vipps, må man legge til 5 kr. 
Vi regnes som bedrift og trekkes en avgift for hver innbetaling. 
Oppgi Seminar Bergen ved betaling.

Forbehold om noen endringer i programmet. 
Del invitasjonen med religionslærer-kolleger og send videre!

Vi takker Metis videregående skole for velvilje – og ønsker velkommen vårt første 
arrangement i Bergen og til spennende seminardager!

Beste hilsen 

fra styret i Religionslærerforeningen i Norge:
Liv Gundersen, Benedicte Strand og Cathrine Tuft

og fra den lokale komitéen ved Metis videregående skole:
Eva Hadler Borge og Christian Lomsdalen
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