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Leder: Trosopplæring

og utvikling

Butikkkjeden Nille er kanskje ikke det vanligste studieobjektet for studier innen
ritualer, men det å legge merke til hvordan vareutvalget og reklamekampanjene
endrer seg i løpet av året, gir et innblikk i utviklingen av nye høytider og ritualiseringer. Kommersielt drevet eller ikke: Halloween og Valentindagen er eksempler
på dager som nå markeres og som innebærer distinkt ritualisering i både kostymer, handlingstyper, forberedelser, gaver, fastlagte replikker og symboler. Ved
skolestart er det nye pennaler, sekker og matbokser som tar størst plass – og de
siste årene har det også her blitt gjort forsøk på å utvide repertoaret av rituelle
objekter og handlinger ved å innføre den tyske tradisjonen med kremmerhus
med godteri og småting første skoledag. Og Nille er ikke den eneste pådriveren til større ritualisering av skolestart. Om en leser gudstjenesteoversikten i
avisen i andre halvdel av august er det mange «Helt førsteklasses»-gudstjenester og «Velkommen til skolestartsgudstjenester» å se. I disse gudstjenestene
ritualiseres overgangen til å bli skolebarn med for eksempel bønner og gaver
(bøker). «Helt førsteklasses» er et opplegg som er utviklet som del av trosopplæringsreformen. Det er foreslått som breddetiltak med samlinger i forkant av
gudstjenesten.
I en fersk artikkel skriver de danske forskerne Kirstine Helboe Johansen og
Marie Vejrup Nielsen om utvikling av ritualisering innenfor den danske folkekirke.
De påpeker at vi i stort sett alle nye aktiviteter siden midten av 1990-tallet finner
ritualiseringer og praksisformer som aktiverer kroppen: familiegudstjenester
med fellesspisning, skolestartgudstjenester, stille- og meditasjonsgudstjenester,
pilegrimsvandring, babysang, halloweengudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste,
valentingsgudstjeneste og fasteveiledning. I artikkelen ser de nærmere på prosesjoner i en halloweengudstjeneste der en går gjennom kjellermørke til kirkerom,
og innenfor babysang der en syngende går til lysgloben og tenner lys. De mener
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at den utviklingen de kan se av nye typer prosesjoner er religionsdidaktisk viktig.
Den rituelle fornyelsen skaper mulighet for mer umiddelbar, ikke-skolert, erfaring av kirke og kristendom, skriver de. For når deltakerne selv går i prosesjon,
får de en erfaring av seg selv som deltaker i dette religiøse universet. Samtidig
kan opplevelsens intensitet, og den meningen som skapes, sannsynligvis variere
sterkt mellom deltakerne. De mener at det tidstypiske med at religionen nå er
mer åpen, kreativ og innovativ, samtidig som det er mindre teologisk makt
ovenfra, gjør at det også innenfor kirka finnes frihet til å utforske nye uttrykk og
ta opp igjen gamle uttrykk som prosesjoner og pilegrimsvandringer – i endret
form. (Artikkelen heter «Nye processioner som udtryk for gamle religionsmønstre», trykt i Religionsvidenskabeligt tidsskrift nr 1: 2017)
Johansen og Nielsen skriver om den danske folkekirken, men mye bør være
gjenkjennelig utenfor Danmarks grenser. I dette nummeret av Prismet tematiseres gudstjenesteendringer og utfordringer når gudstjenester skal feires i
tilknytning til nye trosopplæringstiltak. Tematikken i nummeret for øvrig er
ikke utviklingen innenfor ritualiseringer, men hvordan menigheter i Den norske
kirke utvikles eller endres av trosopplæringsreformen.
Det nærmer seg femten år siden trosopplæringsreformen innenfor Den
norske kirke ble vedtatt. Med drøyt 300 årlige millioner over statsbudsjettet
og flere-og-tjue-tusen frivillige som bidrar, resulterte det i at en kvart million
barn og unge var i kontakt med kirken i forbindelse med trosopplæringstiltak i
2016. Rundt 400 årsverk blir finansiert av reformen, og ytterligere mange kirkelig ansatte jobber mer med trosopplæring enn tidligere. En så stor reform som
dette, gjør naturligvis noe med organisasjonen den skjer innenfor. Det skjer en
utvikling innen religionspedagogisk praksis og tenkning, i hvilke erfaringer det
legges til rette for at barn og unge får, i samarbeid og arbeidsoppgaver for de kirkelig ansatte, det opprettes nye aktiviteter og de «gamle» aktivitetene endres
og preges av reformen. De siste årene har også flere utdanningsinstitusjoner
opprettet kortere utdanninger innen menighetspedagogikk, og det begynner
etter hvert å bli en god del forskningspubliseringer om trosopplæring.
Endringer, og trosopplæringens betydning for utviklingen i menigheter, er
altså tema for de fleste av artiklene i dette nummeret av Prismet. Her stilles ulike
spørsmål:
• Hvordan fungerer det? Hvordan fungerer samarbeidet mellom frivillige og
andre ansatte, gudstjenester som preges av trosopplæringstiltak, oppslutning og planarbeid?
• Hvilken utvikling kan en egentlig se i menighetene? Hvordan påvirker ulike
aspekter ved trosopplæringsreformen menighetens utvikling og på hvilken
måte? I den første artikkelen drøftes dette også ut fra teologisk funderte
kriterier for hva menigheter er og bør være.
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• Hva nå? Hvilke utfordringer ser vi for framtida, gitt at Norge blir et mer
flerreligiøst samfunn og at trosopplæringen per nå langt fra når alle døpte?
Disse artiklene er skrevet av Erling Birkedal, Hans Austnaberg og Heid LegangerKrogstad, og de bygger på en empirisk undersøkelse i ulike menigheter. Siden
artiklene er skrevet med utgangspunkt i et felles empirisk materiale og likheter i analysemetode, er den innledende delen om materiale og metode nokså lik
i de forskjellige artiklene. Som leser er det derfor ikke sikkert at en vil lese alle
metodeavsnittene grundig når en først har lest ett – om en ikke er veldig glad i
å lese om forskningsmetode og utvalg. Forskningsprosjektet er for øvrig støttet
av Kirkerådet.
I tillegg til disse artiklene, inneholder dette nummeret en praksisartikkel der
Svanhild Moen Refvik skriver om sin menighets erfaring med å etablere et godt
samarbeid med de lokale skolene. Vi har også to bokmeldinger: Margit Bente
Steensnæs anmelder boka «Fellesskap og organisering» og Olav Hovdelien
anmelder boka «Religion, Education and Human Rights. Theoretical and
Empirical Perspectives».
Gunnfrid Ljones Øierud
Redaktør -
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Trusopplæringa sitt potensial
i utvikling av menigheten
Av H a n s A u s tn a b e rg o g Er lin g Bir kedal
Korleis kan trusopplæringa vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja?
Dette er hovudspørsmålet i artikkelen. Det empiriske materialet er etablert gjennom
intervju med tilsette og soknerådsleiarar i seks menigheter. Analysen er strukturert etter
fem ekklesiologiske dimensjonar over kva ein menighet bør vera og gjera. Hovudfunn
er at trusopplæringa har ført til eit større «me» i forståinga av kven som høyrer til
menigheten, vekt på det teologiske innhaldet i tiltaka, men òg ein ambivalens i å relatera trusopplæringa til andre delar av arbeidet i menigheten. Ei utfordring for trusopplæringa er å bli meir fokusert på kva som er menigheten sitt oppdrag som sendt til verda,
og vilje til stadig å vera i utvikling.
Nøkkelord:

Trusopplæring,

menighetsutvikling,

stabssamarbeid,

kateket/

menighetspedagog, prest
Hans Austnaberg, 1956, professor i praktisk teologi VID vitenskapelige høgskole,
Haugtussavegen 6, 4344 Bryne, hans.austnaberg@vid.no
Erling Birkedal, 1954, forskar og prosjektleiar, Det teologiske menighetsfakultet,
Likollen 39, 1481 Hagan, erling.birkedal@mf.no

Introduksjon
Allereie etter forsøks- og utviklingsfasen av trusopplæringsreforma (2004–08)
observerte Hegstad, Selbekk og Aagedal at trusopplæringa i fleire av menighetene dei undersøkte, blei sett på som ein del av ein større menighetsutviklande
prosess, ei moglegheit til å stimulera til endringar i den lokale kulturen i kyrkja.
Dei hevdar at reforma kan «forstås som et utgangspunkt for og en impuls til
det en kan kalle menighetsutvikling» (Hegstad, Aagedal, og Selbekk 2008:159).
Vår forsking er ei empirisk undersøking av eit utsnitt av trusopplæringa. Med
trusopplæring forstår me, i tråd med nasjonal plan (Kirkerådet 2010:4), Den
norske kyrkja si oppfølging av døypte medlemmer mellom 0–18 år, synonymt
med dåpsopplæring. Problemstillinga er å undersøkja korleis trusopplæringa kan
vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja. Menighetsutvikling
kan forståast på ulike måtar. Det kan vera eit systematisk og målretta arbeid
frå leiarar i menigheten for å nå dei måla ein ønskjer, eller det kan vera ei skildring av den utviklinga som faktisk skjer i menigheten (Birkedal 2015:157). Me
har ikkje undersøkt korleis tiltak fungerer i praksis, og har heller ikkje materiale
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på korleis barn og foreldre opplever trusopplæringa som menighetene står for.
Det må derfor presiserast at det empiriske svaret på problemstillinga byggjer på
informantane sine tankar, oppfatningar, ønsker og tidlegare erfaringar. Me tar
derfor utgangspunkt i den første forståinga ovanfor og har i forskinga vår lagt
fylgjande definisjon til grunn: Menighetsutvikling er «et målrettet arbeid for å
sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være og gjøre det
den er kalt til å gjøre.» (Hegstad 2011:12).
Opplegget vidare i artikkelen er, etter ein presentasjon av materiale og
metode, å gi ei teologisk forståing av menighet og menighetsutvikling som
grunnlag for den vidare analysen av materialet med ei kortfatta påfølgande oppsummerande drøfting, for til slutt å svara på problemstillinga.

Materiale

og metode

Denne artikkelen er ein del av eit større forskingsprosjekt.1 Me valde ut seks
menigheter til den empiriske undersøkinga, og det var særleg to kriterier som var avgjerande. Det første var at menighetene hadde fått pengar frå
Kirkerådet/trusopplæringsreforma, og slik var forplikta til å utvikla lokal plan
for trusopplæring. Me forventa at dei i denne fasen var særleg merksame på
utvikling og heilskap, sidan òg verktøyet for utvikling av lokal plan legg opp til
at menighetene skal sjå trusopplæringa saman med andre delar av verksemda i
menigheten (jf Kirkerådet 2010:45). Det andre kriteriet var at menighetene hadde
erfaring med prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV).2 Gjennom
deltaking i dette hadde personane som var direkte involverte i MUV-prosjektet
fått kjennskap til feltet menighetsutvikling og korleis ein kan arbeida med dette,
i tillegg til noko erfaring med planarbeid og heilskapstenking. Me hadde ei førforståing og forventning om at desse menighetene skulle ha eit spesielt fokus
på menighetsutvikling i prosessen med utvikling av lokal plan for trusopplæring. Det interessante var å sjå om det stemte. Viss ikkje desse menighetene
såg trusopplæringa som menighetsutvikling, var det lite sannsynleg at andre
menigheter, som ikkje tidlegare hadde arbeidd med systematisk menighetsutvikling, såg det slik.
Ein kan spørja seg om det er fornuftig å velja ut menigheter som allereie
har arbeidd med menighetsutvikling. Det kan innvendast at dei undersøkte
menighetene då har spesielle føresetnader for å tenkja på trusopplæringa som
menighetsutvikling, noko som me i undersøkinga vil finna ut av. Gjer me oss
då skuldige i ein sirkelargumentasjon, noko som kan redusera validiteten i
våre funn? Det interessante er at vi finn at trusopplæringa har blitt påverka av
1 Me er tre forskarar som har jobba saman i prosjektet og har skrive artiklar ut frå det same materialet. Sjå Austnaberg 2017, Birkedal 2017, Birkedal og Austnaberg 2017, Birkedal, Leganger-Krogstad og Aust¬naberg 2017,
Leganger-Krogstad 2017.
2 Sjå http://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/muv, [24. august 2016].
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menighetsutviklingsprosjektet i forskjellig grad frå menighet til menighet. Det
tolkar me slik at eit menighetsutviklingsprosjekt ikkje nødvendigvis skaper spesielle føresetnader for heilskapstenking hos dei som arbeider med trusopplæring
i menighetene. Mange forskjellige faktorar vil spela inn på dette. Mellom anna
er utskifting av personar i stabane ei utfordring, ikkje berre for trusopplæringa,
men òg i forhold til vidareføring av ei tenking om menighetsutvikling. Andre
forskingsprosjekt med menigheter som ikkje tidlegare har erfaring med spesifikke menighetsutviklingsprosjekt, vil kunna utfylla våre funn.
Tre av menighetene ligg i eitt bispedømme på Austlandet og tre på Vestlandet,
nokre i tettstader, andre bynære. For å dokumentera meir spesifikke referansar
til materialet brukar me «v» og «ø» når me viser til landsdel og bokstavane
A-F for einskildmenigheter. Aust og vest kan brukast som eit analytisk skilje der
materialet viser forskjellar som kan knytast til sosiogeografiske tilhøve, men
andre tilhøve kan visa seg å vera like viktige, slik som interne forhold i menigheten og kva personar som er i stab og råd. I så fall blir ikkje aust/vest aktuelle
variablar. Alle menighetene hadde kateket/menighetspedagog og/eller trusopplæringsmedarbeidar, på heil- eller deltid, men sjølv om alle først nå hadde fått
pengar til utvikling av lokal plan, var dei komne ulikt i arbeidet med trusopplæringa. Menighetene i vest var komne eit år lengre i prosessen med sin lokale
plan. Alle menighetene var i arbeidsprosessen med lokal plan begge gongene me
intervjua dei.
Prosjektet har hatt ei tidsramme på tre år (2014–2016). Me har i to omgangar intervjua sokneprest, kateket/menighetspedagog og leiar for soknerådet, til
saman 35 intervju med vel 20 forskjellige personar.3 Den første intervjurunden
skjedde i november 2014 og den andre runden omtrent eitt år seinare. Tanken
var å sjå kva utvikling som hadde skjedd mellom intervjua. Det mest omfattande
empiriske materialet kjem frå kvalitative forskingsintervju, på bakgrunn av ein
intervjuguide med opne spørsmål.4 Kvart intervju varte i ca. ein time, og det blei
gjort lydopptak. Me har ikkje laga ei ord-for-ord transkribering av intervjua,
sidan fokuset vårt var på innhald og tema og ikkje på ein analyse av utsegner og
ordbruk (Hammersley and Atkinson 2007:149–150), men me har laga oppsummeringar til intervjua me gjorde.5 Materialet inneheld òg intervju med mentor
for fire av menighetene. I tillegg til intervjumaterialet har me hatt tilgang på
anna dokumentasjon frå menighetene, som referat frå trusopplæringsutval,
utkast til lokale trusopplæringsplanar og tilbakemelding frå bispedømmekonto3 I to av intervjua var undervisningsmedarbeidarane saman (gruppeintervju).
4 Døme på temafelt for intervjuguiden var informantane si umiddelbare forståing av trusopplæring, planprosessen, innhald og arbeidsformer i trusopplæringa, barn og unge sin plass i menigheten, forholdet til gudstenesta,
rollane og samarbeidet til tilsette, frivillige og sokneråd, og spørsmål som gjekk på korleis dei ville nå alle
døypte, om informasjonsarbeid, trusopplæring og folkekyrkje, og heilskapstenking i menigheten.
5 Likevel vel me å setja informantane sine utsegner i hermeteikn, sjølv om me ikkje kan garantera at dette var den
nøyaktige ordlyden. Utsegnene fylgjer målforma elles i artikkelen.

Av Hans Austnaberg

og
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ret i vest på planutkast, men dette har mest fungert som utfyllande informasjon
og dokumentasjon i høve til det som er kome fram i intervjua.
Den største utfordringa ved kvalitative forskingsintervju er at intervjuar
er ein del av sjølve forskingssituasjonen. Intervjuforma kan best karakteriserast som eit samspel eller ein skapande dialog mellom forskar og den som blir
intervjua, der begge er aktive i situasjonen. Me hadde ein viss kjennskap til
menighetene og kjente fleire av personane me intervjua. At me kom som forskarar og ekspertar kan òg ha påverka intervjusituasjonen, og me opplevde til tider
at dei me intervjua, sende spørsmåla tilbake til oss og bad om råd i forhold til
konkrete situasjonar. I møte med denne såkalla «forskareffekten» har me vore
bevisste på eigne verdiar og interesser, og samtidig erkjenner me at det er uråd
å «samla» ikkje-tolka informasjon gjennom eit intervju. Det me særleg har
hatt eit kritisk blikk på, er om informantane kan ha tatt ein del saker for gitt,
og dermed ikkje sagt det, eller har svara for å tilfredsstilla det dei trudde me var
ute etter.6
Trusopplæring skjer lokalt, og den lokale forankringa er ein verdi som er
understreka i sentrale dokument (Kirkerådet 2010: kapittel 7–9). Me ser i analysen av materialet korleis den lokale konteksten påverkar både planarbeidet og
tenkinga om trusopplæring i det heile. Då kan ein spørja om det finst nokon
overføringsverdi av ei studie som denne? Målet med ei kvalitativ undersøking
er ikkje å generalisera ut frå forskingsresultata, men å presentera einskildfunn
så nøyaktig som mogleg. Heller enn generalisering er det fruktbart å snakka om
identifikasjon og resonans, og at problemstillingar som blir reiste og innsikter
som blir vunne, kan gå ut over det særeigne i konteksten og vekkja gjenlyd for
andre i liknande situasjonar (Swinton and Mowat 2016:44–45).
I denne artikkelen har dei kvalitative forskingsintervjua vore mest nyttige
for å forstå prosessane som skjedde i menighetene. Me har gjort eit nærstudium av referat frå einskildintervju, og materialet er blitt systematisk lese og
kondensert gjennom ein kvalitativ meiningsanalyse.7 Me har anonymisert
menighetene, og til tider har me brukt personlege pronomen bevisst villeiande
for å gjera det vanskelegare å spora utsegner direkte tilbake til informantane.

Ekklesiologiske

d im e n s j o n a r

Det vil alltid skje ei utvikling i ein organisasjon eller ein menighet. Denne kan
vera planmessig og styrt mot bestemte mål, eller den kan vera meir tilfeldig.
Ingen organisasjonar er statiske over tid. Ein lokalmenighet er ein sosial stor6 Hammersley og Atkinson understreker at materiale frå intervju må sjåast på som sosiale fenomen, blitt til i og
influert av spesifikke kontekstar. Likevel kan dei brukast som informasjonskjelder om hendingar og visa informantane sine perspektiv og praksisar (Hammersley and Atkinson 2007:120).
7 Arbeidsmåten svarer til det Steinar Kvale kallar «meaning condensation» (lesa gjennom materialet fleire gonger for å finna naturlege meiningssamanhengar og sentral bodskap) og «ad hoc meaning generation» (leita
etter mønster og tema, kontrastar, samanlikningar, hyppighet av utsegner etc.). Kvale 1996:193-194, 203-204.
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leik i samfunnet, men den er samstundes særeigen i den forstand at trua på
den treeine Gud, slik ho kjem til uttrykk i Bibelen og den kristne tradisjonen, er
sentral i sjølvforståinga. Det har betydning for kva utvikling som er ønskeleg i
ein kristen menighet, ikkje på detaljplanet, men på eit overordna nivå.
Det finst mange definisjonar på praktisk teologi, og ein av dei er gitt av dei
engelske forskarane John Swinton og Harrieth Mowat: «Practical Theology is
critical, theological reflection on the practices of the Church as they interact with
the practices of the world, with a view to ensuring and enabling faithful participation in God’s redemptive practices in, to and for the world.» (Swinton and
Mowat 2016:7). Ein slik definisjon forstår lokalmenigheten i lys av Guds handling i og med verda, ifølge Harald Hegstad. Han kritiserer samstundes Swinton
og Mowat sin definisjon for ikkje å ta tilstrekkeleg høgd òg for Guds skapande
gjerning i verda, ikkje berre Guds frelsande gjerning (Hegstad 2012:12). I eit
teologisk perspektiv må altså utvikling i menigheter vurderast i lys av korleis
menigheten sin identitet og praksisar kan seiast å vera deltakande i det Gud gjer
i verda, både på skapingsplanet og frelseplanet.
For å undersøka korleis trusopplæringa kan vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja på ein kritisk og konstruktiv måte, kan det vera nyttig
å presentera eit teologisk fundert perspektiv for kva identitet og praksisar som
bør vera til stades i ein kristen menighet. Den teologiske og ekklesiologiske tenkinga i prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» har vore styrande for
korleis me har forstått menighetsutvikling i vår forsking på trusopplæring, og
har fungert som ein basisteori for forskingsprosjektet. Derfor har me valt å presentera dei fem såkalla ekklesiologiske dimensjonane ved det å vera menighet
som eit analyseperspektiv. Dimensjonane er normative i den forstand at dei seier
noko om kva alle menigheter bør vera opptatt av, men leiarane i den einskilde
menighet må på det grunnlaget gjera sine eigne val. Derfor blir dimensjonane
her hovudsakeleg presenterte i spørsmålsform: 1) Ved tru: Kva betyr trua på den
treeinige Gud for livet i menigheten? Ser folk i menigheten seg sjølv og sitt kvardagsliv i lys av evangeliet og den bibelske forteljinga? Er dei lydhøyre for kva
Gud kallar dei til å vera og å gjera? Kva rolle spelar bibellesing og bøn? 2) I verda:
Korleis kjem det til uttrykk i menigheten sitt liv at han er sendt til dei rundt seg,
i lokalsamfunnet og til verda utanfor soknegrensene? I kva grad er menigheten medviten om ansvaret sitt for å visa omsorg for menneske og ansvar som
forvaltarar av Gud sitt skaparverk? Kva forskjell gjer menigheten i lokalsamfunnet? 3) I fellesskap: Kva pregar menigheten som fellesskap, til forskjell frå andre
menneskelege fellesskap? Er menigheten ein arena og verestad for alle døypte
medlemmer, òg dei som søkjer kyrkja sine ulike tenester og riter? I kva grad blir
menneske bekrefta på å høyra til fellesskapet og i kva grad blir dei utfordra til
å koma nærare trua sine kjelder? Blir den einskilde verdsett og respektert med
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sin unike livserfaring og livssituasjon? 4) Med deltaking: Å høyra til menigheten er ikkje avhengig av graden av aktivitet. Får den einskilde moglegheit til å
delta ut frå sine livserfaringar og føresetnader? Blir ulike former for deltaking
verdsett? 5) I rørsle: Er menigheten medviten om si historie og eigenart, kva
som er styrker og mindre sterke sider? I kva grad viser menigheten evne til å
ta omsyn til endringar i lokalsamfunnet? Forstår folk i menigheten den konteksten dei er ein del av? Er menigheten ein endringsagent i verda og er han
sjølv i endring, ved å vera open for Guds leiing og lytta til bibelordet og gode
råd frå medlemmer og medarbeidarar, og viser dei vilje til å ta risiko og å endra
det som kan og bør endrast? Samla sett seier dimensjonane noko om heilskap.
Dimensjonane er å forstå som ulike sider ved det å vera menighet, men det er
berre ved å sjå dei som ein heilskap at ein får eit bilde av kva ein menighet bør
vera og gjera. Heilskapstenking blir derfor eit viktig fokus når ein snakkar om
menighetsutvikling. (Hegstad 2012:19; Hegstad 2011)
Dette er ein måte å skildra kva som bør vera viktig i ein kristen menighet, og
det er fullt mogleg å kritisera dette perspektivet både for ikkje å vera omfattande
eller breitt nok og samtidig å fokusera på element som andre vil meina ikkje er
så viktige. Me meiner at dei ekklesiologiske dimensjonane er godt eigna til å
reflektera over retning i menighetsarbeidet og sjå dei store linjene. Utfordringa
er at dei kan koma til kort når det kjem til detaljplanet med kvardagens mange
små og større saker, og det er ikkje gitt at dimensjonane omfattar alle sider ved
materialet. Fokuset vårt i artikkelen ligg særleg på det meir overordna planet,
og derfor meiner me at desse dimensjonane samla gir eit viktig teoriperspektiv.
Andre teoretiske «briller» vil kunna vektleggja andre sider.
I gjennomgangen av det empiriske materialet vil me til denne artikkelen leita
etter utsegner som, slik me tolkar dei, relaterer til dei forskjellige dimensjonane
og uttrykkjer ei tenking om heilskap. Intervjuguiden var strukturert for å dekka
heile forskingsprosjektet, medan desse fem dimensjonane og heilskap er våre
tolkingsperspektiv for å undersøkja korleis trusopplæringa kan ha eit potensial i
å utvikla menighetene i Den norske kyrkja.

Analyse

av det empiriske materialet

I det fylgjande er materialet tematisk samanstilt, ut frå viktige funn som kan
gi hjelp til å svara på problemstillinga for artikkelen. Me strukturerer empirien
etter dei fem ekklesiologiske dimensjonane, og med eit sjette punkt om korleis
heilskapstenking kjem til syne.

V e d tru
På spørsmålet om kva innhald informantane ser som spesielt viktig i trusopplæringa, er det fleire som er opptekne av den åndelege dimensjonen. Eit par av
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prestane nemner at trusopplæringa må hjelpa barna og familiane deira til ein
enkel truspraksis, at trua må sitja meir i beina og kroppen; gi hjelp til ein måte å
leva på. «Men me har av og til gått på aktivitetskarusellen; det er lettare å gjera
enn å vera.» (øC)8 Soknerådsleiar og kateket (øA) legg vekt på formidling av
bibelforteljingar og det å byggja ein relasjon til kyrkja, slik at barn og unge veit
kor dei høyrer heime. Fleire meiner det er viktig å hjelpa folk til å takla livet i lys
av gudstrua, få ei tru som ber i kvardagen, at dei kan bli trygge i den kristne trua.
Eitt av spørsmåla me stilte informantane, var kva dei ønskte skulle ha skjedd
i menigheten fem år fram i tid. Dei fleste svara gjekk på tiltak, at desse omfatta
alle alderstrinn og at dei hadde god oppslutnad, men det var òg ein del fokus på
det åndelege innhaldet i tiltaka. Ein kateket ønskte at både dei og barna skulle
vera prega av bøn og gudsrelasjon. «Dette må starta i staben,» sa kateketen,
«viss me ikkje er bevisste på det, så kjem det ikkje i tiltaka heller.» Kateketen
sa vidare at «dette er ikkje eit problem overfor breidda. Når folk søkjer kyrkja,
er det fordi me er noko anna enn andre institusjonar. Då må me stå opp for
verdiane våre.» (øC) Utsegna kan tyda på at bøn og gudsrelasjon ikkje er framtredande i stabssamanheng; i alle fall ser det ut som kateketen meiner det.  Ein
annan av trusopplæringsmedarbeidarane ønskte at trusopplæringa skulle vera
med å utvikla barn og unge sine liv med Gud; hjelpa dei til å få personleg tru og
liv (vF). Ein prest funderer på korleis dei kan få til å invitera foreldre til samlingar om trua. Foreldra køyrer ofte barn på tiltak, og så sit dei og ventar og høyrer
på. Han ønskjer å utfordra foreldra, men veit ikkje heilt korleis (vE). Han er òg
bevisst på at målet med involvering av dei «ikkje så aktive» i menigheten må
vera å hjelpa dei over i trusfellesskapet,9 noko òg soknerådsleiar i øC meiner
er viktig. Ein annan av prestane har lagt merke til auka deltaking i nattverden:
«Fleire blir med på nattverd når det er dåp eller trusopplæringstiltak, spesielt
når det er ein vandring i kyrkja, då folk ikkje ser så nøye kva dei er med på» (øC).
Trusopplæringa si tilknyting til gudstenesta og kyrkjerommet har vore
eit særmerke heilt frå forsøksfasen av reforma (Hegstad, Aagedal, og Selbekk
2008:126). I dei undersøkte menighetene har barn og unge og trusopplæringstiltak ein naturleg og integrert plass i gudstenesta, og det er gjennomgåande stor
semje om dette. Hegstad peikar på gudstenesta som «hjerteslaget» i menigheten sitt liv (Hegstad 2011:13). Ein av prestane er ganske sterk i si understreking:
«Trusopplæringa må henga saman med gudstenestelivet, elles heng ho i lufta.
8 Utsegna kan tolkast i lys av at trusopplæringa først og fremst fokuserer på å “gjera”. Det er lagt opp til tiltak og
aktivitetar, og det finst utsegner i materialet om at trusopplæringsmedarbeidarane mest er opptatt av å gjennomføra praktiske tiltak.
9 I eit forsøk på å gi ein peikepinn på grad av oppslutnad og deltaking mellom medlemmene i Den norske kyrkja
har det vore vanleg å snakka om «trusfellesskap» og «folkekyrkje». Ein stor del av medlemmene i kyrkja sluttar opp om kyrkjelege handlingar som dåp, konfirmasjon og gravferd (folkekyrkjedelen), medan færre deltar
regelmessig i gudstenester (trusfellesskapet) (Hegstad 2012:20).
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Det trengst både for trusopplæringa og for gudstenesta» (vD). Han ser på trusopplæringa som den viktigaste gudstenestereforma i menigheten og har eit
ønske om at trusopplæringa skal reformera gudstenesta. Ein annan av prestane
uttrykkjer bekymring for ein mogleg infantilisering av kyrkja. I samband med
trusopplæringstiltak blir gjerne dei enkle tinga («Gud er glad i deg») forkynt, og
vaksne har behov for meir (vF). Kanskje utsegna hans like gjerne er ei utfordring
til forkynnarane? Barn og unge treng òg sann og ærleg forkynning om viktige
livstema, slik at den kristne trua kan bidra til livsmeistring. Ein annan prest
seier at det først vil bli kontroversielt dersom trusopplæringa overtar gudstenestene, slik at alle blir spesialgudstenester (øA). Fleire skulle ønskt at det vanlege
gudstenesteuttrykket òg hadde blitt endra, slik at det var ein naturleg plass for
barn og unge på alle gudstenestene i menigheten (vD, vE).
Dei som har ansvar for trusopplæringa i vE, ser det som ein fare at tiltaka
skal bli underhaldning, utan eit godt innhald. Dei er samde om at det ikkje skal
vera slik, men det å fylgja opp tiltaka med godt innhald er ikkje alltid like lett i
praksis. «Godt» innhald her synest å peika på åndeleg substans. Ein av soknerådsleiarane seier at dei etter kvart er blitt meir bevisste på innhaldet i tiltaka,
ikkje berre at det skal skje noko (øA).
Det er eit par døme i materialet på at det å fylgja systematikken i lokal plan for
trusopplæring blir opplevd som hemmande. Ein av trusopplæringsmedarbeidarane fortel at han til tider opplever planen som eit fengsel fordi han ikkje sjølv
får velja bibeltekstar og songar. Menighetspedagogen responderer på ein måte
me vil karakterisera som «mild irettesetjing», og understreker at det må vera
ein progresjon i opplæringa, slik at det ikkje blir unødig gjentaking i fleire tiltak
(vF). Dette viser at det må vera ei bevisst leiing for å bevara det systematiske og
samanhangande innhaldet i planen.
I ein av menighetene registrerer me ei viss usemje om ein skal satsa på lågterskeltilbod eller tiltak med meir tyngde. Ein kan her snakka om utvikling som
breidde (kvantitativt) eller utvikling som djupn (kvalitativt). Kateketen opplever likevel at ei slik spenning i trusopplæringsutvalet ikkje er noko trugsmål,
men kan vera nyttig sidan det gir sjanse til å drøfta desse tinga vidare (øB). Ein
annan kateket er frustrert over forholdet mellom det statistisk målbare og den
meir usynlege utviklinga, og seier: «Forståing av menighet er avgjerande, kva
menighet vil me utvikla?» Spørsmålet er om fokuset skal vera på trusfellesskapet eller folkekyrkjedelen, og kateketen ønskjer meir drøfting av desse tinga i
staben (øC).
Det teologiske innhaldet i trusopplæringa blir vektlagt av informantane, og
det synest å vera ei ståande utfordring å gi tiltaka eit innhald som har trua på
Gud som fokus. Materialet viser variasjon i synspunkt. Nokre ønskjer meir vekt
på ein personleg gudsrelasjon, medan andre har ei breiare tilnærming. Ulik til-
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nærming til dette blir helsa velkommen av nokre informantar, men det blir òg
etterlyst grundigare drøfting av innhaldet i trusopplæringa, som heng saman
med kva delar av menigheten ein ønskjer å utvikla.

I verda
«At kirken er sendt til verden, gir et viktig perspektiv på alt vi holder på med,»
seier Hegstad. «Vi kan simpelthen ikke bare være opptatt av oss selv og vårt
eget menighetsliv, vi må ha vår oppmerksomhet rettet utover, mot den verden
vi er sendt til» (Hegstad 2011: 14). Når me ser etter dette perspektivet i materialet, finn me mest utsegner om å vera utåtvende ved betre kommunikasjon
og informasjon i eige lokalsamfunn. Ein av kateketane meiner menigheten har
låg kunnskap om kommunikasjon, og seier: «Me treng ein eigen informasjonsstrategi!» (øC).10 I invitasjon til tiltak brukar menighetene mange forskjellige
kanalar: Personleg kontakt, brev, facebook og andre sosiale medier, kyrkjelydsblad, heimesider og sms (vF). Den beste informasjonen – og reklamen for tiltak
– er når barna trivest og snakkar til andre barn om dette (vE), og at det står gode
medarbeidarar bak tiltaka, som folk har tillit til (vD). Ein soknerådsleiar peikar
på viktigheten av kyrkjelydsbladet, som òg er ein slags bygdeblad med informasjon om andre aktiviteter i nærmiljøet. «Men språket der kan nok vera litt
uforståeleg for nokre,» medgir han (vF). Bevisstheten om ikkje å bruka internt
språk når ein ønskjer å informera breitt, ser fleire som eit viktig tema (øA). I ein
av vest-menighetene er presten opptatt av kva språk ein bruker i omtale av barn.
«Me må snakka om at døypte barn og unge høyrer til Jesus og ikkje er objekt
for omvending,» seier han (vD). Han trur denne «omvendingsretorikken» går
på språk meir enn tenking, men kva språk ein bruker, er ikkje utan betydning.
Alt som blir gjort for å byggja gode relasjonar i lokalmiljøet, byggjer omdømmet
til kyrkja. «Når ein høyrer kva kyrkja gjer, vil det vera fleire som tenkjer at ‘her
ønskjer eg at barnet mitt skal vera med’,» seier ein av prestane (øB).
Me tolkar informantane sine utsegner ovanfor til hovudsakeleg å dreia seg om
kommunikasjon med kyrkja sine eigne medlemmar. Informantane er representantar frå stab og sokneråd, og dei jobbar for at flest mogleg av dei døypte barna
skal delta i trusopplæringa. Når det gjeld utsegna om gode relasjonar i nærmiljøet, synest dette å gjelda lokalsamfunnet meir generelt. Materialet viser at
dimensjonen «i verda» berre er svakt til stades i materialet vårt. Her er mange
spørsmål som ikkje får svar: Kva tenkjer informantane om å nå ut med informasjon om menigheten og trusopplæringa til andre enn kyrkja sine medlemmer?
Korleis kjem det fram at menigheten er sendt for å gjera ein forskjell i nærmiljøet? Kva med eit sterkare fokus på å forkynna evangeliet i ord og gjerning for
10 Ei undersøking viser at når dei undervisningstilsette blir spurte om kva behov dei har for vidareutdanning,
rangerer dei PR og informasjon høgast (Horsfjord et al. 2015:78).
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dei udøypte i lokalsamfunnet? Korleis blir trusopplæringa utfordra av – og sjølv
utfordrar – det fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunnet? Kva med impulsar frå
den verdsvide kyrkja, og kva med misjon og diakoni i nærmiljøet og globalt?11

I fe l l e ssk ap
Med fellesskap tenkjer me her både på alle døypte medlemmer og på dei som
faktisk er til stades i ulike trusopplæringstiltak. Informantane er samstemte i at
trusopplæringa gjeld alle døypte. Dersom dei intervjua skulle samanlikna trusopplæringa med ein bil, valde mange ein stor bil eller ein buss med god plass til
mange. Den første tanken dei fekk når me sa ordet «trusopplæring», gjekk òg
mykje i retning av noko for alle døypte, breiddetiltak. «Me kan ikkje døypa 100
og berre ha ambisjon om å prega tru for 30 av desse,» seier ein av prestane (vD).
Me tolkar dette slik at trusopplæringsplanen sitt fokus på alle døypte (Kirkerådet
2010:4) har festa seg hos informantane. Ein kateket uttalar seg slik: «Det er blitt
eit større «me» – det er ikkje berre dei som er fødde inn i og har vakse opp i
kyrkja som høyrer til» (øA). Samstundes vedgår kateketen at dei burde nok ha
fokus på og samtala meir om at trusopplæringa er for alle. Ein annan kateket
understreker at ein skal relatera til alle døypte og nå så mange som mogleg, men
antyder vidare at dei skulle vera godt nøgde om dei jamt over kunne få meir enn
20 % oppslutnad i tiltaka. Det verkar som plassen i kyrkja ikkje tillét meir enn
at 25–30 % av dei døypte kjem (øC). Materialet viser til andre tiltak med mykje
høgare oppslutnad, men òg til samtalar om kor få det kan vera i eit tiltak før
avlysing, og det blir gjennomgåande opplevd som ei utfordring å få barn og unge
til å delta, særleg på lite innarbeida tiltak. Årsaker kan vera konkurranse med
andre om barn og unge si tid, men òg at trusopplæringa ikkje blir opplevd viktig
nok for mange, sjølv om dei ikkje er imot kyrkja (øA). Me ser her ein bevisstheit
om at idealet er alle døypte, men me kan stilla spørsmål ved om dei har tatt dette
på alvor i praksis. Det er òg verd å merka at informantane i stor grad har fokus
på at fellesskapet skal vera ope for alle, men det er mindre tale om korleis dette
fellesskapet skal vera, eller kvalitetane ved fellesskapet.
Trusopplæringstiltak som ein del av gudstenesta har opna opp kyrkja for
fleire menneske, og fordi det er fleire gudstenester som er ein del av tidsavgrensa tiltak, er det fleire «kyrkje-uvante» nå enn før (øC). Fleire antyder at
trusopplæringa har endra gudstenestedeltakinga. Nå er det færre av dei faste
gudstenestegjengarane kvar sundag og fleire av dei som fylgjer med barna sine
på ulike gudstenester (øA, vF). Dette kan ha samanheng med at det er nokre av
dei faste som held seg borte frå ein del av gudstenestene, kanskje fordi det er
blitt meir uro på gudstenester med sterkt innslag av mindre barn. Ein kateket
11 Menighetene sine lokale planar for trusopplæring har alle eit punkt om misjon og diakoni, sidan desse dimensjonane i ei heilskapleg trusopplæring må kommenterast i planen (Kirkerådet 2010:45). Likevel er det verd å
merka seg at så lite av konkrete utsegner i intervjua relaterer seg til denne dimensjonen.
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antyder dette då ho seier: «Eg veit at andre synest det har vore litt for mykje
involvering med barn, men eg har ikkje orka å ta den kampen.» (øA) Kanskje
årsakene til eit endra gudstenestemønster like gjerne er at gudstenestedeltakinga generelt er i endring?12
Trusopplæringa fører til at heimane blir involverte i større grad enn før. I
fleire menigheter finn me ei bevisst familietenking. Det viser seg at trusopplæringa involverer foreldre som ein ikkje nådde på same måte før. I karneval for
sjuåringane blei heile familien involverte (øC). «Ein ny generasjon er i ferd med
å koma inn på huset,» seier ein av soknerådsleiarane (vF). Dette kan skje ved
at foreldre fylgjer barna sine eller ved at foreldre blir inviterte med i oppgåver i
fellesskapet.
Informantane understreker sterkt at alle døypte høyrer til i fellesskapet i
menigheten. Likevel verkar det som fleire er nøgde med at berre 25 % av dei
døypte er med i trusopplæringstiltak, og gjennomgåande er det ei utfordring å få
barn og unge til å delta. Gudstenestefellesskapet er blitt utvida gjennom trusopplæringa, men samstundes er det nokre som ikkje kjem så regelmessig, kanskje
fordi det er blitt meir uro når barna blir involverte. Informantane tenkjer ikkje at
trusopplæringa berre gjeld barna. Gjennom barna si deltaking blir òg fellesskapet utvida til å omfatta barna sine familiar.

M e d d e l t ak i ng
Det er mogleg å vera deltakar på mange måtar i ein menighet. Nokre er nokså
passive, medan andre kan kallast aktivitetskristne (Høeg and Gresaker 2015:22).
Hegstad understreker at «tilhørigheten til menighetsfellesskapet ikke avhenger
av graden av aktivitet» (Hegstad 2011:21). «Eg synest det er fint å spørja foreldre
som ikkje nødvendigvis er aktive i menigheten frå før og har positive erfaringar med dette. […] Det å spørja dei, kan òg vera ein bekreftelse for dei,» seier
ein av trusopplæringsmedarbeidarane (vE). Andre er bevisste på å trekkja foreldra inn i konfirmantundervisninga (øA). «Me har gode døme på at meir perifere
medlemmer blir inviterte med i oppgåver,» seier ein soknerådsleiar (vE), og
han held fram: «Dei begynner heilt bak, og så beveger dei seg framover. Eg
trur alle har ei spire av tru, og det er ikkje vår sak å bedømma om den held. Det
finst ein søken, men òg ein redsel.» Det blir likevel opplevd som ei utfordring å
få foreldre til å stilla på tiltak, og i samband med ønsket og behovet for frivillig
innsats, vurderer ein av kateketane å setja det opp som eit krav for foreldre som
melder på eit barn, å delta i ei praktisk oppgåve (øC). Andre meiner dette vil ha
negative konsekvensar, sidan kyrkja må basera deltaking på barn og foreldre sin
12 Dette spørsmålet stiller me oss på bakgrunn av et generelt kjennskap til gudstenestelivet i Den norske kyrkja.
Almenne samfunnstrekk som større mobilitet, at fleire reiser på eigne hytter i helgene og lågare grad av forplikting kan like gjerne vera ein årsak til at nokre av dei som tidlegare deltok jamnleg i gudstenesta nå deltar
sjeldnare.
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frie vilje. Ein viktig strategi overfor foreldra er det nokre kallar å «løfta opp»
foreldregruppa, særleg for dei minste barna. Grunnen er ei overtyding om at den
viktigaste trusopplæringa skjer i heimen. Ein av prestane utfordrar i dåpssamtalen foreldra på at det er dei som legg premissa for trusopplæringa (øB). Mange
foreldre er for usikre til å gjera noko trusopplæring heime, tenkjer ein av kateketane, og derfor må dei hjelpast til å gjera dei små, avgjerande tinga, slik som
bordvers og kveldssong (øB). Ein av trusopplæringsmedarbeidarane er bevisst på
at ho sender med barna heim bibelvers og songar frå tiltak (vF).
Det blir opplevd utfordrande å få til ein integrasjon mellom, på den eine sida,
trusopplæringa med tidsavgrensa tiltak og, på den andre sida, det kontinuerlege
barne- og ungdomsarbeidet. Ein av sokneprestane kallar dette «den store prøvesteinen». Han understreker at leiarane i kor, speidar, sundagsskole etc. bør få
oppleva at trusopplæringa er ein ressurs òg for dei, og ikkje konkurrerande. Ein
må jobba for eit samverke, og han meiner det skal lite til før dette går gale (øA).
Me har antydningar i materialet på at leiarar i det kontinuerlege arbeidet meiner
det er urettferdig at dei friske pengane berre skal gå til tidsavgrensa tiltak (øA).
Samtidig er særleg ein av prestane opptatt av at trusopplæringsmedarbeidarane
driv med det dei skal og ikkje blir oppslukte av kontinuerleg arbeid (vD). Fordi dei
som driv det kontinuerlege arbeidet, har rykte på seg på å vera gode på barne- og
ungdomsarbeid, vil nokre helst halda på det gamle. Informantane ser samtidig
at trusopplæringa omfattar mange som ikkje kjem på kontinuerlege tiltak. Ein
av prestane seier: «Dette er den einaste kontakten mange barn og unge får med
menigheten. Mange av barna som kjem på breiddetiltak, ser me aldri meir.»
(vE) Det blir opplevd som ei utfordring å få barn og unge med vidare frå tidsavgrensa til kontinuerlege tiltak. Ein prest har ein interessant refleksjon når det
gjeld effekten av trusopplæringa over tid. Han bruker konfirmantane som døme
og seier at når dei unge kjem til konfirmasjonsførebuinga, er dei kjende fordi dei
har vore med i tiltak tidlegare. Dei kjem ikkje til noko som er heilt nytt for dei. I
menigheten er dei tydelege på å invitera til kontinuerlege tilbod når eit tidsavgrensa tiltak er over. På den måten knyter dei tiltaka til kvarandre (vF).
Dei som er tilsette i menigheten, har nøkkelrollar i verksemda. «Omfanget
av trusopplæringa og heilskapssynet på læring utfordrar staben til tverrfagleg samarbeid, […]», står det i den nasjonale planen (Kirkerådet 2010:34).
Samarbeidet gjeld både planarbeidet og planlegging og gjennomføring av tiltak,
det gjeld internt i staben, men òg mellom stab, frivillige medarbeidarar/heimen
og sokneråd. Materialet vårt viser at samarbeid er på agendaen i menighetene,
og fleire uttrykkjer glede over godt samarbeid både internt i staben og mellom
sokneråd, stab og frivillige. Likevel skaper det frustrasjon og utfordringar i
samarbeidet at nokre i staben lett melder seg ut og tilsynelatande manglar entusiasme for trusopplæringa. Trusopplæringsmedarbeidar ber ofte eit tungt ansvar
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for planarbeidet, og det er ikkje alltid dei andre er reelt involverte. «Alle støttar
trusopplæringa, men spørsmålet er å engasjera seg i det,» seier ein trusopplæringsmedarbeidar (vE). Soknerådsformannen i same menigheten meiner jamvel
at soknerådet må påleggjast å vera med på trusopplæringa, som han meiner er
lokomotivet i menigheten. Det han seier, peikar ikkje først og fremst på soknerådet sitt lovpålagte ansvar for å godkjenna lokal plan; det går heller på eit ønske
om at dei er reelt engasjerte i trusopplæringa.13
Trusopplæringa har mange tidsavgrensa tiltak, og fleire informantar er opptekne av å leggja til rette for deltaking frå ein større del av medlemmene enn dei
som er mest aktive frå før. Det å bli spurt om konkrete oppgåver, kan vera ei stadfesting av å høyra til og bli rekna med. Informantane peikar på at foreldra si rolle
i trusopplæringa er avgjerande, og derfor sender dei med materiell til heimane
eller gir hjelp til trusopplæring i familien på annan måte. Gjennomgåande blir
det likevel opplevd som ei utfordring å få foreldre til å vera med på trusopplæringstiltak.
Samarbeid tilsette imellom og mellom tilsette og frivillige opplever informantane som viktig, men vedgår at det kan skapa frustrasjon. Det er i nokre
menigheter tilløp til rivalisering mellom trusopplæringa og det kontinuerlege
barne- og ungdomsarbeidet. Nokre i staben (trusopplæringsmedarbeidarar)
kjenner på at dei ber på for mykje ansvar for trusopplæringa.

I rør s l e
«Et nødvendig utgangspunkt for god menighetsutvikling er å søke å forstå den
kontekst man er en del av på en så allsidig måte som mulig,» hevdar Hegstad
(Hegstad 2011:26). I nasjonal plan heiter det at «Trusopplæringa i kyrkjelyden må utviklast ut frå lokale behov og føresetnader» (Kirkerådet 2010:4).
Medarbeidarane i menighetene er bevisste på denne utfordringa. I eitt av planutkasta les me at det er avgjerande at folk i menigheten kjenner lokalmiljøet sitt
og si tid for å kunna leggja til rette for ei fornya og relevant trusopplæring. Det
inneber å henta inn statistikk og annan relevant informasjon (øC). Lokalmiljøa
inneber forskjellige utfordringar for menighetene, til dømes fordi det religiøse
landskapet er så ulikt. Ei anna utfordring for den lokale forankringa av tiltaka
er at trusopplæringsmedarbeidarane i fleire av menighetene ikkje sjølve bur i
menigheten (øA, vD, vF). Dermed kjenner dei ikkje dei potensielle frivillige medarbeidarane og dei er berre nokre gonger involverte i gudstenestene.
For at tiltaka skal få brei oppslutnad må dei vera forankra i det som rører seg
hos folk flest, meiner ein av kateketane (øC), og det blir etterlyst vilje til å utvikla
seg i takt med ungdommane si utvikling (vE). Dersom tiltaka blir lagt til rette
slik at dei svarer til eit behov hos familiane, vil dei få oppslutnad i konkurranse
13 Dette er eit omfattande temafelt, og me viser til meir utførlege drøftingar i Birkedal, 2017 og Austnaberg 2017.
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med andre positive aktivitetar, trur ein av prestane (øA).
Materialet inneheld ein del om lokal forankring av trusopplæringa og det å spela
på lag med konteksten, men gjennomgåande er det ikkje mykje fokus på det
å vera i rørsle. Kanskje har dette samanheng med lite merksemd på perspektivet «i verda» og kan tyda på at menighetene har meir enn nok med sine eigne
aktivitetar?

H e i l s kap
I den nasjonale trusopplæringsplanen Gud gir – vi deler er det mykje snakk om ei
heilskapleg trusopplæring (Kirkerådet 2010:18, 27, 41). I materialet vårt finn me
tale om heilskap i forskjellige betydningar: Heilskap i forhold til det einskilde
barn, i planarbeidet, i samarbeidet mellom stab, råd og frivillige, i forhold til det
kontinuerlege barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og i forhold til annan
kristen aktivitet i soknet. Det viser seg likevel at det til dels har vore ei utfordring
å få trusopplæringa til å bli ein del av heilskapstenkinga i menigheten og ikkje
bli verande som eit prosjekt på sida av verksemda elles. «Trusopplæringa må
ikkje bli «ein organisasjon i organisasjonen», det vil vera å mislukkast totalt,»
seier ein soknerådsleiar (øA). Ein annan soknerådsleiar reflekterer over kor vanskeleg det er for eit sokneråd å få oversikt over heilskapen; det krev eit enormt
arbeid for ein frivillig. Han ser det som ei utfordring at det ikkje er nokon som
har heilskapsoversikt sidan det i ein menighet er ulike arbeidslag (vE). Ein av
prestane gir uttrykk for usikkerheit om kva trusopplæringa kan få av betydning
når han seier: «så det står igjen å sjå kva trusopplæringa bidrar med til heilskapen.» (øA) Me anar ei litt avventande, spørjande haldning til moglegheita for å
tenkja heilskapleg.
Ikkje minst arbeidet med lokal plan utfordrar til heilskapstenking. Sjølve
utforminga av planen har medført behov for felles møtepunkt, og forskjellige innsteg hos aktørane medfører gjerne at ein samla sett får eit større og
meir variert blikk på trusopplæringa. Det er eit pålegg i nasjonal plan at den
lokale planen skal innehalda strategiar for korleis ulike delar av menigheten skal
inkluderast i tenkinga om ei heilskapleg trusopplæring. Det er omtalt som 11
dimensjonar, og dei er lista opp som verktøy for utvikling av den lokale planen
(Kirkerådet 2010:27, 45). Utkasta til lokale planar frå alle menighetene har då
sjølvsagt desse dimensjonane med, men det er store variasjonar i kor fyldig dei
er utforma og i kva grad det er samanheng mellom dimensjonane og dei konkrete
tiltaka. Vest-menighetene, som alle har fått kommentarar frå bispedømmekontoret på sine utkast til planar, har òg gjennomgåande fått kommentarar til
denne delen av planen. Materialet synest å antyda at arbeidet med dimensjonane i nokre av menighetene har blitt oppfatta som eit slags «pliktløp», som
måtte vera ein del av planen. Det er usikkert kor stor rolle denne delen i praksis
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har spela for heilskapstenkinga. «Det er ikkje lett å forstå kva dette handlar
om,» seier ein av prestane (vD). «Det blir metaspråk om strategisk tenking. For
praktikarane blir dette «vås». Det er krevjande å tenkja slik, og eg trur det har
begrensa verdi.» Viss arbeidet med dimensjonane berre blir gjort for planen sin
del, vil effekten av refleksjonane vera liten, slik ein av soknerådsleiarane uttrykkjer det: «Det nyttar ikkje med ein god perm med mange gode prosedyrar, viss
ein ikkje har dei rette folka.» (vE)
Ei utfordring fleire av informantane nemner, er at det verkar som mange
ikkje heilt forstår kva trusopplæring er. Det gjeld både soknerådet, foreldre, dei
meir faste i menigheten og elles i soknet (øC, vD). Ein av menighetspedagogane
seier at ho skal ha mange eksemplar av den nasjonale planen med seg til møtet
med soknerådet, og ho skal spørja dei konkret kor mange som har lese planen
(vF). Foreldra har vanskar med å skilja trusopplæringa frå det barna får i skolen,
og med konkurranse om fritidsaktivitetar er tydeleg kommunikasjon om trusopplæringa nødvendig for at dei skal prioritera dette (øC mentor). Manglande
kjennskap til trusopplæringa er eit hinder for eigarskap til denne. Ein måte å
skapa eigarskap på, er gjennom frivillig medverknad (øC). Ein føresetnad for å
lukkast er å ha eit eigarforhold til planen, seier ein av soknerådsleiarane (øA), og
det kan ein få ved å vera involvert i utviklinga av planen.
Det er interessant å leggja merke til korleis fleire av informantane framhevar trusopplæringa som menighetsutvikling.14 Ein av menighetene kalla inn
til eit stormøte om trusopplæringa i ein tidleg fase etter tildeling av pengar,
der stab, sokneråd og leiarar i alle delar av menigheten var inviterte. I innkallinga hadde dei skrive at bevisst og god trusopplæring vil gi menighetsutvikling,
og dei bad om hjelp til å finna ut korleis dei kunne utvikla trusopplæringa og
korleis dei kunne bli ennå betre til det (vF). Ein soknerådsleiar seier det slik:
«Trusopplæring er noko av det viktigaste ein har gjort i Den norske kyrkja dei
siste 30 åra.» (vD) Presten i same menigheten seier at han er overtydd om at
trusopplæringskulturen vil vera deira menighetsutvikling. Han utdjupar ikkje
kva han meiner med «kulturen», men det er nærliggjande å tenkja på det som
er hovudfokus i trusopplæringa: Arbeid med barn og unge, der alle døypte systematisk blir inviterte til tidsavgrensa tiltak. Ein annan av prestane seier at
trusopplæringa skal integrerast i heile menigheten og at den slik vil vera med å
prega alt menighetsarbeid (øB). Ein tredje seier at han bruker mykje tid og ressursar på trusopplæringa, og held fram: «Dette er noko av det viktigaste eg
14 Det kan ikkje utelukkast at utvalet av menigheter kan ha hatt betydning for svara informantane gir. Alle menighetene var eller hadde vore deltakarar i menighetsutviklingsprosjekt, og vårt kjennskap til fleire av dei me
intervjua kan òg ha påverka resultata. Dei visste at me var opptekne av menighetsutvikling og kan ha gitt oss
svar ut frå det dei tenkte me ønskte. Me har såleis her eit døme på ein mogleg «forskareffekt». Opplevinga vår
er likevel at desse utsegnene først og fremst synest å ha sin bakgrunn i ei oppdaging av kor avgjerande trusopplæringa er for kyrkja. Berre nye studiar av trusopplæringa sitt potensial for menighetsutvikling kan gi eit
fyldigare svar på mogleg påverknad.
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er med på. Denne menigheten er opptatt av menighetsutvikling, og dette er jo
menighetsutvikling.» (vE). Han seier vidare at han ikkje er sikker på at folk
forstår at trusopplæringa handlar om framtida for folkekyrkja. Fleire andre
poengterer noko av det same, og me synest å spora ein viss desperasjon i utsegnene deira: «Trusopplæringa er einaste sjanse for å halda kunnskapsnivået om
kristendommen oppe.» (øB) «Viss me ikkje lukkast med trusopplæringa, låser
me kyrkja. Me må lukkast!» (vF) «Eg har berre blitt sikrare på at trusopplæringa var nødvendig.» (vD)
Materialet vårt viser òg at idealet og verkelegheita ikkje alltid stemmer
overeins. «Ideelt sett burde trusopplæringa vera eit drivhjul, men me er ikkje
heilt der,» seier trusopplæringsmedarbeidarene i vE. Kanskje utsegna likevel
tyder på at dei er på veg dit? Ein av kateketane konstaterer: «Det er nok mest
slik at trusopplæringa er for barn og unge, ikkje at trusopplæring er noko som
gjeld heile menigheten, slik at me alle deltar og blir ein lærande menighet.» (øA)
Menighetene har fått hjelp til å tenkja heilskapleg gjennom arbeidet med
lokal plan for trusopplæring. Likevel er det slik at trusopplæringa lett kan bli
ein aktivitet for seg sjølv, som ikkje er integrert i verksemda elles i menigheten. Fleire informantar uttrykkjer ei sterk forventning om at trusopplæringa kan
bidra positivt til utvikling av menigheten og ser denne satsinga som avgjerande
for folkekyrkja si framtid. Når det gjeld praksis i menighetene, ser informantane
at det ennå er eit stykke veg å gå før trusopplæringa kan ha ei slik rolle.

O p p s u mm e r a n d e

drøfting

Eit hovudfunn i materialet er at informantane synest samstemte i forståinga
av kven som høyrer til menigheten. At trusopplæringa femner alle døypte barn
og ungdom mellom 0 og 18 år er ikkje noko nytt. Det har vore understreka i
formålet for trusopplæringa heilt frå starten (Kirkerådet 2010:4). Denne understrekinga ser ut til å ha festa seg på ein slik måte at informantane inkluderer og
reknar med alle medlemmene i kyrkja i menighetstenkinga. Dette er ikkje sjølvsagt ut frå tradisjonelle skiljelinjer mellom trusfellesskapet og folkekyrkjedelen
av medlemmene (Hegstad 2012:20), eller aktivitetskristne, kulturkristne og distanserte medlemmer, som er ein annan måte å beskriva folkekyrkja på (Høeg
and Gresaker 2015:21–23). Det er ikkje snakk om å bedømma grad av kristen tru
eller praksis til dei som deltar. Alle blir bekrefta som fullverdige medlemmer.
Likevel finst det ein del utsegner i materialet vårt som problematiserer dette.
Ei av desse er at fleire informantar har som mål å hjelpa barn/unge og familiane
deira til å bli meir regelmessige deltakarar i trusfellesskapet, eller det ein informant kallar «omvendingsretorikk» i omtale av døypte barn. Informanten trur
slik omtale går på språk, men ein kan stilla spørsmål ved kva som ligg bak ein
slik språkbruk, og i alle fall er språket med og formar tenkinga. Kan det forståast
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slik at trusfellesskapet er ein reiskap for å nå den folkekyrkjelege breidde, noko
som er ei legitim oppgåve? Viss ein ikkje har eit trusfellesskap, har ein heller
inga kyrkje som samlast om ord og sakrament. Eller kan det tolkast slik at deltakarar i trusfellesskapet ser på medlemmene i folkekyrkjedelen av medlemmene
som «misjonsmark», og med det underkjenner at døypte medlemmer er ein del
av menigheten? (Hegstad 2012:21). Eller kan ein tolka ønsket om at fleire skal bli
meir regelmessige deltakarar i trusfellesskapet som uttrykk for uro over at ein
så stor del av kyrkja sine medlemmer ikkje tar del i det fellesskapet dei er døypte
inn i? (Hegstad 2009:101)
Det er nokre informantar som undrar seg over at foreldre og ungdom ikkje
opplever trusopplæringa viktig nok til å prioritera henne, noko som i gjennomsnitt fører til at det berre er 25-30 % av dei døypte som i praksis deltar på tiltaka.
Dette kan ha fleire årsaker: Nokre tenkjer at skolen gir tilstrekkeleg opplæring
gjennom religionsundervisninga. Andre kjenner ikkje dei sentrale leiarane i
tiltaka og er usikre på om dei kan stola på desse. Mange medlemmer i kyrkja
manglar tydeleg informasjon om kva trusopplæring er, og ei moglegheit er
sjølvsagt at dei ikkje er interesserte eller ser verdien av denne opplæringa. Høeg
og Gresaker hevdar at gruppa dei kallar kulturkristne, som utgjer 60–70 prosent
av medlemmene, ikkje er avvisande til å senda barna sine på organiserte kristne
aktivitetar (Høeg and Gresaker 2015:22). Det skulle altså vera stort potensial for
at fleire enn 25-30 % av dei døypte barna deltar på tiltaka i trusopplæringa.
Samanfattande uttrykkjer informantane at det gjennom trusopplæringa blir eit
større «me» som høyrer til i menigheten, og det er i seg sjølv menighetsutvikling: fellesskapet er blitt meir omfattande.
Eit viktig funn i materialet er at informantane sterkt understreker at trusopplæringa må hjelpa barn og unge til å bli trygge i den kristne trua og få ei tru
som ber i kvardagen, slik at dei kan takla livet i lys av gudstrua. Dette svarer til
intensjonane i den nasjonale planen, med aspekta «tru og tradisjon i kyrkja»,
«kristen tru i praksis» og «livstolking og livsmeistring» (Kirkerådet 2010:15).
Likevel gir ein del informantar uttrykk for at det er vanskeleg å halda på dette
fokuset. Det verkar lettare å laga ein «happening». Nokre meiner dei er blitt
flinkare til å vera bevisste på det kristne innhaldet. Det tyder på at arbeidet med
lokal plan i seg sjølv kan vera ein reiskap for bevisstgjering av medarbeidarane.
I den grad trusopplæringa klarer denne vektleggjinga av det kristne innhaldet,
ligg det til rette for at ein utviklar ein viktig dimensjon ved det å vera menighet.
Elisabeth Tveito Johnsen argumenterer i ein artikkel for at det som ikkje er
særeigne kyrkjelege praksisar, bør vera ein konstituerande del av innhaldet i
trusopplæringstiltaka. Ho kritiserer teologien i trusopplæringa for å ha vore ein
autoritativ diskurs, ein totalpakke som ein anten kan godta eller avvisa. Johnsen
viser på ein overtydande måte korleis særleg den såkalla gjennomføringsfasen i
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reforma har vektlagt Bibel, bøn og gudsteneste, og tydeleggjer korleis verktøyet
for utvikling av lokale planar sikrar at det teologiske innhaldet blir synleggjort i
planane. Dette meiner ho kan ha ført til at trusopplæringa blir skilt frå det barn
og unge elles driv med. Hennar bidrag er «å åpne for at teologi ikke er et system
som skal overføres, men biter og deler som kan brukes, blandes, omformes og
stadig reformuleres». (Johnsen 2015:143). At våre informantar så sterkt understrekar trua på Gud som viktig i trusopplæringa, treng ikkje bety at dei ikkje òg
ser andre element som ein del av tiltaka. Det verkar likevel som informantane,
ut frå det dei uttrykkjer i intervjua, meiner at det er det spesifikt teologiske innhaldet som er konstituerande, og dei prøver å verkeleggjera dette i praksis så
godt som mogleg. Her synest det traderte teologiske innhaldet i Bibelen og den
kristne tradisjonen å spela ei avgjerande rolle.
Det ser ut til å vera ein ambivalens i materialet når det gjeld tilhøvet mellom
trusopplæringa og andre delar av verksemda i menigheten. Særleg kjem dette til
syne i det som kan seiast å vera dei mest overlappande kontaktflatene, forholdet til anna barne- og ungdomsarbeid og til gudstenesta. Spenninga som finst
mellom tidsavgrensa og kontinuerlege tiltak er tidlegare dokumentert. I rapporten om profesjonalisering og frivillighet er det særleg representantar for dei
frivillige organisasjonane som peikar på dette (Aagedal, Haakedal, og Kinserdal
2014:54, 61). I vårt materiale finn me denne spenninga mellom dei som arbeider
i same menigheten. I hovudsak er alle informantane samde om at gudstenesta
òg skal femna trusopplæringstiltak, men det er likevel ei spenning mellom forskjellige brukargrupper i gudstenesta.
Det er òg tankevekkande at det finst stemmer både i sokneråd og mellom prestane som seier at det er vanskeleg å ha eit auge for og oversikt over heilskapen i
menigheten. Kanskje det kan tyda på at ein menighet er ein såpass uoversiktleg
organisasjon at det trengst ei ennå tydelegare leiing enn tilfellet er i dag for at
ei utvikling i ønska retning kan bli målretta. Samla sett tolkar me dimensjonen
«med deltaking» som til dels spenningsfull. For at trusopplæringa kan bli ein
ennå viktigare faktor i utvikling av menigheten trengs det ei klarare styring av
alle verksemder i menigheten mot felles mål.
Kva skal me så svara på det innleiande spørsmålet vårt: Korleis kan trusopplæringa vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja?15 Ut frå det
teologiske perspektivet me har lagt til grunn i artikkelen, ser me at trusopplæringa har eit potensiale for utvikling av menigheten som heilskap. Det er likevel
ein fare for at trusopplæringa kan bli isolert til ein aktivitet, og at fokus blir
for mykje innover. Det er fleire av dei ekklesiologiske dimensjonane trusopplæringa ikkje synest å bidra til å utvikla. Me ser eit potensiale for meir heilskapleg
15 Det viste seg at det ikkje var mogleg å sjå noko spesiell utvikling frå intervju 1 til intervju 2, slik me hadde sett
føre oss i utgangspunktet. Kanskje det kan tyda på at arbeidet med lokal plan ikkje har ført til påviselege endringar i dei intervjua sine oppfatningar?
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menighetsutvikling ved å vera mindre opptatt av eiga utvikling og meir fokusert
på kva som er menigheten sitt oppdrag som sendt til verda («i verda»). Her kan
trusopplæringa la seg utfordra av det fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunnet,
impulsar frå den verdsvide kyrkja og av dei udøypte i nærmiljøet. Vilje til endring
og stadig å vera i utvikling for å tena barn og unge på betre måtar («i rørsle»),
både i den lokale konteksten og i vidare sirklar, kan òg bidra til både ei betre trusopplæring og til utvikling av menigheten som heilskap. Trusopplæringa har
alt påverka menighetene og kjem til å gjera det vidare. Utfordringa er, slik me
ser det, at trusopplæringa blir ein integrert del av eit målretta arbeid for å setja
menigheten betre i stand til å vera det den er kalla til å vera og gjera det den er
kalla til å gjera.
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Planarbeid i trosopplæring
som ressurs for menigheten?
Av E rl i n g B i rke d a l o g H an s Austn aber g
Alle menigheter i Den norske kirke må utvikle sin egen lokale plan for trosopplæring.
Artikkelen utforsker arbeidsprosessen med lokal plan i seks menigheter og undersøker
sammenhengen mellom dette planarbeidet og utviklingsarbeid i menigheten generelt.
Vi bruker Van Gelders skjelning mellom tekniske og kulturelle endringer, samt Senges
fem disipliner for lærende organisasjoner som teoretiske perspektiv. Menighetene lærer
ulike holdninger og ferdigheter gjennom planarbeidet. Det gir didaktisk innsikt og økt
kompetanse hos ansatte og frivillige. Utvikling av en plan og gjennomføring av kjerneaktiviteter i menighetens trosopplæring er mer enn en systematisk, teknisk arbeidsprosess. Utviklingsarbeidet innebærer også kulturelle utfordringer, der en må bearbeide
ulike ideer, visjoner og verdier.
Nøkkelord: Trosopplæring, Den norske kirke, utvikling av lokal plan for trosopplæring, lærende menighet
Erling Birkedal, 1954, forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet,
Likollen 39, 1481 Hagan, erling.birkedal@mf.no
Hans Austnaberg, 1956, professor i praktisk teologi, VID vitenskapelige høgskole,
Haugtussavegen 6, 4344 Bryne, hans.austnaberg@vid.no

Alle menigheter i Den norske kirke har gjennom trosopplæringsreformen fått
ansvar for å utvikle en lokal plan for trosopplæringen. Det skjer på grunnlag av
den nasjonale planen, Gud gir – vi deler.1 Menigheten har fått en frist på 2–3 år
etter at de har fått økonomiske midler fra reformen til å levere sin plan.2
I denne artikkelen vil vi se på prosessen med å utvikle lokal trosopplæringsplan. Vi ser etter hvordan de ulike menigheter jobber og hvem som gjør hva.
Vi forsøker å identifisere hva informantene opplever som gode erfaringer i en
slik arbeidsprosess, og peker på utfordringer som finnes. Formålet er å forstå
hvordan slike utviklingsprosesser fungerer for en lokal menighet, med tanke
på å lære av denne. Problemstillingen vi vil drøfte og forsøke å svare på, er: Hva
kan menigheten lære av arbeid med lokal trosopplæringsplan med tanke på systematisk
utviklingsarbeid i menigheten generelt? Det er selve prosessen med å utvikle planen
1 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_trosopplaering_bokmaal.pdf [20.06.2017]
2 Se generell informasjon om reformen her: https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/om-trosopplaring-i-den-norske-kirke/ [23. november 2016]
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som er i fokus, ikke innholdet i planen som sådan. Når vi spør etter hvordan den
lokale planen kan bidra til «systematisk utviklingsarbeid i menigheten generelt»,
tenker vi på ulike grader av overføringsverdi denne arbeidsprosessen har for
menigheten generelt, i tillegg til selve trosopplæringen. Det kan være til planarbeid for en avgrenset del av virksomheten, eller det kan være annet systematisk
og målrettet arbeid for utvikling av menigheten som helhet.3 Vi søker å identifisere hva som er gode rammer og som bidrar til fremdrift i arbeidet med en
planprosess, samtidig som vi ser etter det som er vanskelig og oppleves som
hinder for å komme frem til en plan.
Det har de siste årene vært flere forskningsbidrag som gir innsikt i trosopplæringsreformen generelt og også i planarbeidet. Vi tenker her ikke minst
på KIFOs rapporter. Det gjelder særlig undersøkelsen av lokale planer fra 2012
(Fuglseth, Haakedal, & Schmidt, 2012) og rapporten fra 2015, om trosopplæring
som arbeidsform i menighetene (Botvar, Brottveit, Hoel, Haakedal, & Schmidt,
2015).4 Vårt bidrag i forhold til denne forskningen er at vi spesielt utforsker samspillet mellom planarbeidet og den betydning dette arbeidet har på menighetene
generelt. Vi har derfor også informanter som har et helhetlig ansvar for utvikling av menigheten.
Etter en kort presentasjon av metode og type materiale redegjør vi for hovedteori som blir brukt. Analysen av materialet presenteres før dette drøftes i lys
av omtalt teori og annen relevant litteratur. I siste del svarer vi på problemstillingen, og som et utblikk antyder vi mulige tiltak for at arbeid med en lokal
trosopplæringsplan i størst mulig grad kan være et bidrag til utvikling av menigheten som helhet.

Materiale

og metode

Denne artikkelen er én av flere artikler i et større forskningsprosjekt som varte
i tre år (2014–16). Prosjektet inkluderer empirisk materiale fra seks menigheter, tre i et bispedømme på Vestlandet og tre i et bispedømme på Østlandet.5
Dette gjør at det er relativt ulik kontekst for disse to grupper av menigheter. Alle
menighetene hadde økonomisk støtte til å gjennomføre trosopplæringsreformen, og var forpliktet til å utvikle lokal plan for trosopplæring. Alle menighetene
3 Vi går ut fra at menighetene er opptatt av helheten, ved at de også har vært med i prosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (MUV). Se: http://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/muv [14. desember
2016]. Gjennom dokumenter og kjennskap til MUV-prosjektet i de aktuelle menighetene har vi som forskere
noe innsikt i helheten i den enkelte menighet.
4 Se flere KIFO-rapporter om trosopplæringen her: http://kifo.no/index.cfm?id=266301 [14. desember 2016].
Vi viser også til Horsfjord m.fl. 2015 og Holmqvist og Afdal 2015. De siste har analysert og drøftet planer for
konfirmasjonsundervisningen i Norge og Finland. De finner blant annet at de norske planer i større grad har
fokus på sosialisering, mens de finske i større grad er kunnskapsfokusert.
5 Vi er tre forskere som har jobbet sammen i prosjektet og har skrevet artikler ut fra det samme materialet. Se
Birkedal, Leganger-Krogstad ogAustnaberg 2017, Austnaberg og Birkedal 2017, Austnaberg 2017, Birkedal
2017, Leganger-Krogstad 2017.
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hadde kateket/ menighetspedagog og/eller trosopplæringsmedarbeider, på heleller deltid.
Den mest omfattende delen av materialet er kvalitative forskningsintervju på grunnlag av en intervjuguide med åpne spørsmål. Intervjuene skjedde
i to omganger med de samme informantene, høsten 2014 og høsten/vinteren
2015–16. Alle menighetene var i denne perioden i arbeidsprosess med den lokale
trosopplæringsplanen. Vi har intervjuet sokneprest, kateket/menighetspedagog
og leder av menighetsrådet to ganger, til sammen 35 intervju med litt over 20
personer. Hvert intervju varte i ca. en time, med lydopptak. Inkludert i materialet er intervju av mentor for fire av menighetene. Det er ikke gjort detaljert
transkribering av intervjuene siden fokus var på innhold og tema og ikke på
en analyse av utsagn og ordbruk (Hammersley & Atkinson 2007:149-150), men
det er laget oppsummeringer av hvert intervju.6 I noen tilfeller der det vises til
konkrete utsagn og meninger, gis det en referanse til den aktuelle menighet – i
kodet form. Vi bruker «ø» når vi viser til menighetene på Østlandet og «v» når
det gjelder Vestlandet.7 Dette gjør det lettere å se sammenhenger der det er relevant å drøfte problemstillinger i relasjon til en lokal kontekst.
I tillegg til intervjumaterialet har vi hatt tilgang på en rekke dokumenter. Det
er skriv, brev, presentasjoner på innføringskurs fra bispedømmene, referat fra
trosopplæringsutvalg i menighetene og utkast til lokale trosopplæringsplaner.
Vi har ikke gjennomført en systematisk dokumentanalyse av alle de skriftlige
dokumentene, men har lest disse for å få utfyllende informasjon og dokumentasjon i forhold til intervjuene.
En utfordring ved kvalitative forskingsintervju er at intervjuer er en del
av selve forskningssituasjonen. Som forskere med nærhet til feltet og tidvis
kjennskap til menigheter og personer har vi søkt å være bevisst den såkalte
«forskningseffekten». Informantene kan ofte forutsette kunnskap, gi oss den
informasjon de tror vi ønsker oss, og invitere til samtale og meningsutveksling.
Vi har søkt å være bevisste på egne verdier og interesser og samtidig innsett at
det er umulig å samle ikke-tolket informasjon gjennom intervju. Vi har heller
ikke mulighet til å dokumentere den faktiske prosessen i menigheten, da vi i
analysen bygger på informantenes utsagn om prosessen, som naturligvis også
innebærer deres tolkning av denne. Den kunnskapen som ble skapt i intervjuet,
har vi i analysen vurdert ut fra det som skjedde i situasjonen, og tolket informantenes uttalelser på den bakgrunnen. I intervjusituasjonen var vi oppmerksomme
på informantenes innspill i form av øyekontakt/kroppsspråk og at måten vi stilte
6 Vi har satt informantenes uttalelser i hermetegn, selv om vi ikke kan garantere at dette var den nøyaktige ordlyden. Uttalelsene følger målformen som brukes ellers i artikkelen.
7 Vi betegner de tre menighetene på Østlandet som henholdsvis øA, øB og øC, og de tre på Vestlandet for vD, vE
og vF. De tre kategoriene av informanter betegner vi som henholdsvis prest, kat./m.ped (kateket eller menighetspedagog) og MR (leder av menighetsrådet).
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spørsmål og oppfølgingsspørsmål på kunne ha betydning (se Swinton og Mowat
2006:59–61).
I analysen av materialet har det vist seg at de kvalitative forskingsintervjuene har vært mest nyttige for å forstå prosessene i menighetene. Vi har gjort et
nærstudium av referat fra det enkelte intervju, og materialet er blitt systematisk
lest og kondensert gjennom en kvalitativ meningsanalyse. Vi har anonymisert
menighetene, og til tider har vi brukt personlige pronomen bevisst villedende for
å gjøre det vanskelig å spore utsagn direkte tilbake til informantene.

Teori
Vi antar at arbeidet med lokal plan for trosopplæring er noe mer enn bare et
avgrenset fagdidaktisk arbeid der det gjelder å legge til rette en plan for en
faglig undervisning. Hele forskningsprosjektet som denne artikkelen er en del
av, forsøker å forstå arbeid med trosopplæring som en integrert virksomhet i
menigheten som helhet, og kan derfor ikke analyseres uten denne konteksten. Vi
vil undersøke om det er en gjensidig avhengighet mellom trosopplæringen som
avgrenset virksomhet og menigheten som helhet, og om planarbeidet endrer
menigheten som sådan, forstått både som organisasjon og som kultur. I denne
sammenheng finner vi det meningsfullt å skjelne mellom ulike nivå på endringer, slik Craig van Gelder gjør. Han deler vanskelighetsgrad eller kompleksitet i
endring inn i to grader. Første grad, eller tekniske endringer, er mer direkte og
umiddelbare og krever mindre holdningsendringer. Slike tekniske endringer er
mindre kompliserte enn annen grad, kulturelle endringer. Kulturelle endringer
forstår vi som et vidt begrep, som går på endring av mentalitet og holdninger.
Van Gelder hevder videre at de tekniske endringene skaper mindre motstand,
da de er mer umiddelbare og forståelige og vanligvis virker lite truende for de
involverte personer, mens de kulturelle endringer kan være mer kompliserte og
gi tilsvarende større motstand. (Van Gelder 2007:168). Disse sammenhengene
kan illustreres slik det framgår av figur (se neste side)
Når man skal endre grunnleggende holdninger/kultur og skape noe nytt («nyskapelse» i figur 1) vil det mest sannsynlig skape stor grad av motstand. Det vil
igjen tilsi at det tar lengre tid og må arbeides med ulike metoder. Tilsvarende
vil mindre, tekniske endringer være lettere å forstå og vil dermed også skape
mindre grad av usikkerhet og motstand. I vår sammenheng kan tekniske endringer bety videreutvikling av en lokal plan og beskrivelse av ulike tiltak som
allerede er praksis i menigheten. Det kan også være bruk av nye metoder i informasjon og nye metoder i gjennomføring av tiltak i trosopplæringen. Kulturelle
endringer kan være å etablere noe nytt, som også vil innebære nye relasjoner og
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Figur 1: Figuren viser sammenhengen mellom grad av kompleksitet og grad av motstand I endringsprosesser. Horisontalt: grad av kompleksitet, med størst grad av kompleksitet til høyre. Vertikalt: grad av
motstand, med høyest motstand øverst.

nye rutiner for samarbeid. Det kan være samvirke mellom tiltak i trosopplæringen og menigheten ellers, som for eksempel i gudstjenesten.
Når vi ser på arbeid med lokal plan som et element i utvikling av menigheten som helhet, er det relevant å se på menigheten som en lærende organisasjon.
Her vil vi dra nytte av Peter M. Senges bok The fifth discipline, som er en klassiker
på dette feltet (Senge 1992).8 Begrepet lærende organisasjoner, som han bruker, er
utviklet innenfor organisasjonsteori og anvendt først på organisasjoner innenfor næringslivet, deretter på skole og så også på kirke. Han hevder at lærende
organisasjoner eller virksomheter preges av fem «regler» (disciplines) som alle
er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon gjennom systemtenkning.
De fem «reglene» er:
• Personlig mestring (personal mastery). For at organisasjonen skal lære, må
det skje individuell og personlig læring blant organisasjonens medlemmer.
Organisasjonen må utnytte den kreative kraft som ligger i at individene har
en visjon og gjerne vil utvikle seg og mestre nye ting. Et fremmende klima
gir gode vekstvilkår.
• Mentale modeller (mental models). Ny innsikt tas ikke i bruk hvis den er i strid
med inngrodde forestillinger om hvordan verden er, bilder som begrenser
oss til å velge kjente måter å tenke og handle på. Endring av disse mentale
bildene er en forutsetning for endring.
• Felles visjon (shared vision). Medlemmene opplever eierforhold til en organisasjon de er med i om de deler en felles visjon for arbeidet. Å utvikle felles
8 Se bredere presentasjon av Senge i Leganger-Krogstad 2012:69-70
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forestillinger om hvordan en mener framtiden bør se ut, er en forutsetning
for lojalitet og motivasjon.
• Systemtenkning (system thinking). Dette innebærer en tenkemåte og et språk
for å beskrive og forstå krefter og relasjoner som former systematferden.
Denne regelen hjelper deltakerne til å se hvordan systemet kan forandres
mer effektivt, og å handle mer i pakt med verden omkring, f.eks. den kulturelle og økonomiske verden.
• Gruppelæring (team learning). Et målrettet fellesskap vet å bygge på enkeltmedlemmenes talenter slik at samhandlingen skaper et bedre produkt.
Gruppen lærer.
Senge hevder at alle fem «reglene» må være oppfylt samtidig for å skape en
lærende organisasjon, og vi anser at både personlig mestring, mentale modeller,
felles visjon, systemtenkning og gruppelæring er relevante for å forstå menigheten
som en lærende organisasjon.
Vi er oppmerksomme på at menigheter i Den norske kirke er komplekse organisasjoner. De består både av ansatte, frivillige hjelpere og ulike typer deltakere
(som kirkegjengere og andre deltakere i kirkens aktiviteter og arrangementer).
Det er en komplisert struktur med hensyn til økonomi og arbeidsgiverforhold.
I likhet med Botvar mfl. mener vi at det ikke er opplagt at en typisk menighet kan karakteriseres som et «praksisfellesskap» i den «snevre» betydningen
av begrepet. Vi tenker da at den nyanseringen de gjør ved å innføre begrepet
«praksisnettverk» er nyttig (Botvar m.fl. 2015:18-19). Det vil i praksis være mer
eller mindre løse nettverk i menigheter, både ansatte imellom, mellom ansatte
og frivillige, og også på tvers av menigheter.
I analysen av trosopplæringsplaner vil vi også ha et sideblikk til læreplanteori. Vi forholder oss her til den amerikanske læreplanteoretikeren John Goodlad
som har beskrevet hvordan læreplanen fremtrer på ulike nivåer i utdanningssystemet. Han opererer med fem ulike læreplannivåer, eller fem ansikter (Özerk
2006:265). De fem nivåene er:
• Ideenes læreplan. Dette viser til de faglige, utdanningspolitiske og samfunnspolitiske idestrømninger som ligger til grunn for en læreplan som
dokument. Det er et resultat av en forutgående debatt i ulike miljøer i samfunnet.
• Den formelle læreplanen er selve dokumentet som er skrevet. Det er både et
pedagogisk og et utdanningspolitisk dokument.
• Den oppfattede læreplan er den versjonen som oppfattes av de ulike aktørene
som er forpliktet til å bruke planen for sitt utøvende yrke. Disse aktørenes
oppfatning farges av deres erfaringsbakgrunn, verdier, menneskesyn, samfunnssyn og kunnskapssyn.
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• Den operasjonelle læreplan er den iverksatte versjonen av læreplanen.
• Den erfarte læreplan er det som oppleves og læres av elevene som en konsekvens av opplæringen.
Vi bruker denne nivåinndelingen i analysen blant annet for å forstå hvilke type
plan eller nivå våre informanter omtaler. I stor grad dreier det seg om ideenes
læreplan, når en omtaler visjoner og ønsker. I noen tilfeller omtales og analyseres den formelle læreplanen, i form av utkast til skriftlig lokal plan. Vi har ikke
innhentet empirisk materiale for å analysere den oppfattede, operasjonelle eller
erfarte lokale læreplan, men får i enkelte intervju noen uttalelser som refererer
til den oppfattede læreplan når det vises til ulik forståelse av den lokale planen.
Den oppfattede nasjonale læreplan blir berørt når vi spør etter deres forståelse
av trosopplæring generelt.

Analyse

av empirisk materiale

Hva kjennetegner arbeidet med lokal trosopplæringsplan i de aktuelle menighetene? Hvilken betydning har dette arbeidet for utviklingsprosesser i menigheten
som helhet? For å besvare disse spørsmålene vil vi først se på de mer formelle
sidene ved planarbeidet, som rammebetingelser, kompetanse, ansvarsforhold,
og deretter går vi mer inn på ulike sider ved selve planprosessen, som ulike samarbeidsrelasjoner og barns delaktighet.

R am m e be t i n gelser
Det lokale planarbeidet har bestemte rammer som i seg selv er en drivkraft i
arbeidsprosessen. Det helt grunnleggende er at den enkelte menighet har fått
tildelt økonomiske ressurser for å utvikle lokal plan for trosopplæring og å gjennomføre trosopplæringstiltak. Det har ført til tilsetting av nye medarbeidere i
menighetene, og for de fleste informant-menighetene betyr det en hel stilling
som menighetspedagog eller trosopplæringsmedarbeider.
For noen av våre informantmenigheter har det vært en relativt lang prosess
med planutvikling. Enkelte startet dette arbeidet da menighetene fikk tildelt
midler til forsøksvirksomhet for 8–10 år siden. Disse menighetene hadde et planutkast og hadde innarbeidet mange tiltak før de sammen med andre menigheter
i prostiet fikk krav om å utvikle sin trosopplæringsplan i tidsrommet 2014–16.
I vårt materiale viser det seg at noen av disse menighetene, som har hatt planutkast før denne siste tildelingsfasen (bl.a. øA og vE), ventet en tid etter siste
tildeling med å sette i gang fornyelse av planen. Det gjorde at det siste planarbeidet da skjedde over relativt kort tid. I én menighet (øA) innebar det noen
utfordringer i involvering og deltakelse av andre medarbeidere, spesielt når det
i deler av denne tiden var vakanse i en av nøkkelstillingene – kateketstillingen.9
9 Avslutning av planprosessen i de menighetene vi har undersøkt, er noe ulik, ved at menighetene i vest leverte
sine planer våren 2016, mens fristen for menighetene i øst var et år senere.
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Arbeidet med lokal plan har en gitt ramme når det gjelder form og innhold.
Den nasjonale planen, Gud gir – vi deler, legger klare premisser og har en tydelig
disposisjon for lokal plan (Kirkerådet 2010: 45). En av kateketene sier at han i
utgangspunktet var usikker på planarbeidet. Etter en viss erfaring sier denne
at «planarbeidet går lettere enn man først trodde» (øC, kat), og viser da til
at menigheten har fått god nytte av å se på en modell fra en annen menighet
som hadde vært igjennom samme prosessen, i tillegg til disposisjonen i nasjonal plan.
Planene skulle godkjennes av biskop/bispedømmet, og det ble lagt opp til
en bestemt fremdriftsplan med tydelige frister for innlevering. Flere av informantene bekreftet at disse rammene i seg selv bidro til å sikre fremdrift i
planarbeidet. Innføringskurs, oppfølging og tilrettelegging fra bispedømmekontorene var også et ledd i denne prosessen. Mentortjenesten, at én ekstern
person følger utviklingsarbeidet, omtaler også informanter som en positiv støtte
i arbeidsprosessen.
Vi ser altså at de ytre rammer som gjelder for planarbeidet, samlet bidrar til
fremdrift og gjennomføring av selve planarbeidet.

Pl a n k o mp e t an s e o g an svar for p lansk riving
Trosopplæringsreformen har rekruttert mange medarbeidere, med en variasjon av kompetanse, også i de menighetene vi har undersøkt. I noen tilfelle er
det rekruttert personer med god erfaring og kompetanse i planarbeid (bl.a. fra
skolen). Informanter forteller at en didaktisk kompetanse og tidligere erfaring
med annet planarbeid er en ressurs inn i menighetens planarbeid på den måten
at disse personene har en systematisk måte å arbeide på som passer godt inn i
det lokale planarbeidet (bl.a øB og øC).
Det har for enkelte menigheter tatt en viss tid å finne frem til gode arbeidsrutiner for selve planprosessen. Enkelte steder var det en utfordring å avklare
ansvarsfordeling i arbeidet med lokal plan, og da spesielt i store menigheter
der det er flere medarbeidere involvert. Det var også i noen menigheter uklart
hvordan nyansatte i reformen skulle forholde seg til de som arbeidet med undervisning fra før. Det er tilfeller der tidligere ansatt menighetspedagog/kateket ikke
var med i trosopplærings-utvalget, men bare nytilsatt medarbeider (f.eks. vF
og vE). Her ble trosopplæringsarbeidet i utgangspunktet betraktet som en relativt selvstendig enhet i menighetens virksomhet. Tenkningen var da at tidligere
kateket holder på med sitt, slik det var før reformen, mens nytilsatt trosopplæringsmedarbeider får oppgaven med planskriving og nye tiltak som settes i gang.
Dette ser ut til å ha vært en pragmatisk løsning for å fordele arbeidsoppgaver, og
ikke prinsipielt gjennomtenkt.
Også i andre menigheter er det flere som forteller om at det kunne ta tid og
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krefter å finne frem til et godt samspill, der medarbeidere utfylte hverandre og
stolte på hverandre (bl.a. øB og øC). I øB var det først tenkt at trosopplæringsmedarbeider som var ansatt på «reformpenger», skulle være «arbeidsleder»
og planskriver, men senere ble det avklart at kateket hadde ansvaret. Det
avgjørende var erkjennelse av hvem som var mest egnet til jobben, og ikke en
prinsipiell tenkning om rollefordeling. Andre uttrykte tydeligere at de tenkte
på forholdet mellom kateket og trosopplæringsmedarbeider som mellom sokneprest og kapellan: «det er én som har fagansvar, selv om denne ikke har
personalansvar.»10 Etter hvert ble det i disse menighetene gjennomført ukentlige arbeidsøkter for skriving på planen (øB og øC). I én menighet (øA) ble
manglende rolleforståelse og ulik planforståelse en del av en konflikt medarbeidere imellom. Det var for noen forvirrende at ikke den personen som blir tilsatt
med nye trosopplæringsmidler, også skulle få ansvar for å være sekretær for
arbeidet med planen. Tildeling av ekstra ressurser og egen rapportering på nye
midler la også føringer for tenkningen her.
I ett av prostiene var det først tenkt at de som ble tilsatt med nye midler
til trosopplæringen, skulle ha et relativt tett samarbeid på prostinivå. Før prostiet fikk tildelt midler, hadde de jobbet med å få en viss standard av tiltak som
var likt for alle menighetene i prostiet. Tanken var at det skulle være en koordinering av tiltak på prostinivå, og at det skulle støtte opp om arbeidet i den
enkelte menighet. Ved tildeling av midler var imidlertid bispedømmet relativt
kritisk til denne modellen. De anbefalte at den enkelte menighet skulle arbeide
med grunnlagstenkning og ulike dimensjoner i trosopplæringen hver for seg, før
en konkluderte med konkrete tiltak. Det var altså en prinsipiell begrunnelse for
bispedømmets kritiske holdning til en slik prosti-plan:
Modellen med et team i prostiet kan være hensiktsmessig, men en utfordring/fare kan
være at dette kan gå på bekostning av lokal forankring. Dersom menighetene opplever
at det er et team som jobber med trosopplæring i prostiet, litt på siden av menighetens
virksomhet, kan det føre til at tverrfaglighet og frivillighet ikke blir lokalt forankret, og at
forståelsen av reformen ikke blir lokal nok.11

Etter denne avklaringen arbeidet menighetene videre hver for seg med planene,
og fikk da til større grad av tverrfaglig samarbeid.
Menighetenes tidligere deltakelse i et menighetsutviklingsprosjekt innebar
også et visst planarbeid. Det vises til erfaringer fra dette i noen av menighetene,
ved at det har en viss overføringsverdi til arbeid med trosopplæringsplanen. Det
gjelder både planarbeid som arbeidsform, og også erfaringen med å se trosopplæring som en del av helheten i menigheten. En av informantene sier det slik:
10 Se mer om dette i artikkelen Austnaberg 2017
11 Tilbakemelding/brev fra bispedømmets rådgivere på ressursdokumentet, juli 2013.
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«Arbeid med menighetsutvikling ryddet plass slik at det var lettere å komme i
gang. En hadde begynt tankearbeidet på forhånd. Vi hadde fått diskutert og hatt
møter. Vi fikk gjort mye, men kanskje ikke akkurat det vi hadde tenkt.» (vD,
MR). For andre menigheter virker det ikke som om deltakelse i et menighetsutviklingsprosjekt har hatt direkte betydning for planprosessen i trosopplæringen
(f.eks. vF). En av grunnene til dette var at det i flere menigheter var ulike personer som jobbet med disse to prosessene, uten god kontakt med hverandre.
Vi ser altså at det ikke er noen selvfølge at trosopplæringsreformen og lokalt
planarbeid blir godt integrert i menigheten som helhet fra starten. Samtidig som
det er stimulerende med nye økonomiske tilskudd med nytilsatte personer, er
det en fare for at disse også blir sett på som selvstendige og delvis på siden av
andre medarbeidere. Dette ser vi tydelig i den modellen som først var tenkt i et
av prostiene.

S a m s p i l l me l l o m p l a n u t v a lg , stab og m enig h etsråd
Menighetsrådet har ansvar for å vedta lokal plan før den oversendes bispedømmet for godkjenning. Trosopplæringsutvalget eller planutvalget er et organ for
drøfting før planen fremmes for menighetsrådet. Samspillet mellom ansatte,
trosopplæringsutvalg og menighetsråd har vært varierende i menighetene vi har
undersøkt. I noen tilfelle har ansatt medarbeider (f.eks. vD, m.ped) i stor grad
gjort planarbeidet selv, og lagt frem delutkast til drøfting i utvalget. I andre tilfeller har selve planarbeidet vært mer teamarbeid, slik det etter hvert utviklet
seg i øB. Informanter forteller om at det i en hektisk hverdag er krevende å få
avsatt tid til systematisk planarbeid. Det som «bare må gjøres», blir prioritert,
mens planarbeid krever ro og tankekraft og går ikke av seg selv.
Det er gjennomgående en forståelse hos alle medarbeidere at menighetsrådet
har ansvaret, men det er ulik praksis med hensyn til menighetsrådets involvering. Enkelte menighetsråd opplever dette som en stor og krevende oppgave,
spesielt når en får et relativt omfattende forslag til behandling. Det kan oppleves
for stort og krevende å sette seg inn i og håndtere hele trosopplæringsplanen.
Enkelte peker da på et behov for å få tilrettelagt noen avgrensede problemstillinger for drøfting (øC, MR). En annen menighetsrådsleder sier at det er vanskelig
å få rådet til å snakke om de store sakene: «Det blir ikke store samtaler om
strategi i menighetsrådet. Det blir mest snakk om praktiske ting» (vF, MR).
Menighetsrådslederen i den samme vest-menigheten forteller at det meste
arbeidet i praksis skjer ved de ansatte, ikke i utvalget: «Det skjer mest i staben.
Trosopplæringsutvalget blir mest sandpåstrøere. … Vi har på mange måter overlatt ansvaret for trosopplæring til staben, men ønsker å være orientert». (vF,
MR) En annen av vest-menighetene viser til systematisk arbeid i rådet: «Vi
prøver systematisk å gå gjennom dimensjonene. Vi har en dimensjon som tema
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på hvert menighetsråd. En halv time på hver»12 (vE, MR). En menighetspedagog
i den tredje av vest-menighetene er noe frustrert over samspillet med menighetsrådet når han sier: «Jeg ønsket at rådet skulle se planen før vi sender den
til bispedømmerådet. Til nå har ikke menighetsrådet blitt involvert, men det har
vært med en fra rådet i trosopplæringsutvalget.» (vD, m.ped).
Vi ser at det er krevende å få til et godt samspill mellom ansatte og råd. Det er
en utfordring å få til en god tilrettelegging slik at rådet vet hva en skal ta stilling
til, og det er krevende for et råd med tillitsvalgte å få en oversikt over helheten.

U t fo r d r e n d e å s k r i v e g e n e rell d el i p lanen
Selve disposisjonen og veiledningen for skriving av en lokal plan, gitt i sentral
plan, Gud gir – vi deler, synes å være en god mal for menighetene. Planen kan
grovt sett deles i to deler, en generell del og en spesiell del. I den generelle delen
skal menighetene beskrive noe om menigheten generelt (grunnlagstenkning)
og ulike sider ved trosopplæringen i relasjon til andre deler av menighetens
virksomhet, kalt dimensjoner. Det kan f.eks. være samarbeid med hjemmet,
tilrettelegging for de med spesielle behov eller involvering av frivillige. I den
spesielle delen omtales konkrete tiltak på ulike alderstrinn, med innhold og
målgruppe. Utkast til lokale planer viser at det er lettere å beskrive de konkrete
tiltakene enn grunnlagstenkning og dimensjoner i planene. I omtale av menigheten beskrives ganske utfyllende objektive fakta om menigheten, mens det er
mindre beskrivelse av særpreg for menigheten som har innvirkning på trosopplæringen. Det synes å være krevende å «se seg selv utenfra». Dette er noe som
også påpekes av bispedømmets rådgivere til flere av menighetene (bl.a. vD og
vE) i deres kommentarer til planutkast.
Informantene forteller om relevante samtaler og arbeidsprosesser i menighetene knyttet til de ulike dimensjoner i planen. Men vi ser av planutkastene
at det er en utfordring å skrive dette inn i planen på en måte som blir mer enn
beskrivelse av status og gode intensjoner. Vi erfarer at det er krevende for de
ansvarlige å skrive konkret og peke på neste skritt i utviklingen og samtidig
beskrive sammenhengen mellom den aktuelle dimensjonen og tiltak, slik de
sentrale retningslinjer legger opp til.

O m f a n g – o g h v a s o m e r i n n e n fo r og utenfor tim ereg nsk ap et
Den nasjonale planen sier at menigheten bør ha en systematisk og sammenhengende trosopplæring med «et veiledende omfang på 315 timer» for alle
døpte i tidsrommet 0–18 år. De planutkastene som ble utarbeidet, hadde jevnt
over et lavere timetall. Det er spesielt mellomfasen (6–12 år) som viser seg å ha
12 «Dimensjoner» refererer her til ulike deler i disposisjonen for lokal trosopplæringsplan.
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det minste timetall, sett i forhold til den nasjonale norm for denne aldersfasen.13
Debatten om hva som kan regnes som timer i planen, er et tema som preger
samtalen i alle menigheter. Den nasjonale planen sier at det er de tiltak som tilbys
alle døpte i de aktuelle årskullene som skal regnes med i timetallet. Annet kirkelig arbeid eller aktiviteter for barn og unge, som søndagsskole, kor, speider mm.,
skal ikke regnes med her. Denne skjelningen mellom det tradisjonelle kirkelige
arbeidet for barn og de nye tiltakene i reformen skaper for noen en opplevelse av
at trosopplæringen er noe spesielt. Det kan oppleves som urimelig at tradisjonelt arbeid for barn og unge i kirken og/eller kirkelige organisasjoner ikke skal
regnes som trosopplæring. Dette kommer klart til uttrykk ved at frivillige medarbeidere i søndagsskolen synes det er merkelig at de ikke skal være en del av
trosopplæringen (bl.a. øA). Disse tenker at de har samme formål. Samtidig er det
også et ønske om at det tradisjonelle arbeidet for barn og unge kunne ha nytte av
de tildelte ressursene (økonomi og personell) som trosopplæringsreformen har
tilført menigheten.14 Det samme gjelder samarbeid mellom kirke og barnehage
og skole, som flere peker på som viktige kontaktpunkter mellom kirke og barn.
Grunnen til at det er ulik forståelse av hva som er trosopplæring, synes å
henge sammen med økonomien som forvaltes og rapporteres i reformen. De som
er ansatt med midler i reformen, og menighetens administrasjon, forholder seg
til en egen forvaltning og følger de rutiner som gjelder fra bispedømmet. De som
er frivillige medarbeidere i menigheten, har ikke i samme grad innsikt i reformens indre struktur, men forholder seg primært til innholdet i arbeidet. Dette
skaper i noen tilfelle ulik forståelse, forventninger og gnisninger.

U tfo r d r i n g t i l e t abl e r t e a rbeid slag i lok alm ilj øet
Vi ser en viss skepsis når «alle steiner» skal snus, slik en av informantene i
vest sier: «Det er en del som er redde for å miste det en har, dersom det skal
samordnes mer.» (vD, MR). Dette viser til den tradisjonelle arbeidsdeling som
i dette lokalsamfunnet har vært mellom menigheten og frivillige organisasjoner/bedehus. Utsagnet tyder på at trosopplæringen utfordrer den tradisjonelle
arbeidsdelingen lokalt, og hva det vil si å være menighet.
Dette merkes spesielt i vest-menighetene med en omfattende kirkelig virksomhet også utenom menighetens ansvar, knyttet til ulike bedehus og
organisasjoner. Planarbeidet har vært en anledning til å forsøke å få til et bedre
samarbeid og samvirke mellom ulike aktører i samme lokalmiljø. Informanter
forteller at en nå «snakker sammen», noe en ikke alltid har gjort. Med trosopplæringen skjer det noe nytt (vD, m.ped): «Noe skjer, særlig med de to
representantene fra bedehusene som er med i trosopplæringsutvalget. Det var
13 Gud gir – Vi deler, s. 19 omtaler 315 timer, og s. 20 står 145 timer for alderen 6–12 år. vD hadde 50t og vE
hadde 66t i sine planutkast på denne aldersgruppen.
14 Se mer om dette i artikkelen «Frivillighet i trosopplæringen», Birkedal 2017
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forundring da trosopplæringsmedarbeideren sa at han ville vite når det var
Yngres, slik at de kunne drive PR for det på trosopplæringstiltak.» I dette tilfelle
har trosopplæringen vært med på å skape et nytt og positivt samarbeidsklima
lokalt, samtidig som det også er utfordringer. «Det viktigste har vært å ha ufarliggjort samarbeidet, det å kunne snakke sammen.» (vD, m.ped) Vi har ikke
registrert tilsvarende utfordringer i menigheter på Østlandet.
Denne spenningen mellom trosopplæringen og de frivillige organisasjoner
synes å oppstå når den tradisjonelle arbeidsfordelingen mellom menighet og
organisasjon forstyrres. Menigheten iverksetter flere tiltak som overlapper med
det organisasjonene gjør, både i målgruppe og innhold. Det virker utfordrende
og truende for noen. Grunnen til at dette i liten grad skjer i menighetene på
Østlandet er at det i disse menighetene ikke er virksomhet i organisasjoners regi
eller at det fra før er avklarte samarbeidsrelasjoner.

B ar n s d e l ak t i g h et
Vi ser ikke at barn og unge blir direkte rådspurt eller er delaktige i selve planarbeidet. En kan si at barna blir indirekte med i planarbeid på den måten at
en trekker inn foreldre og frivillige medarbeidere som har erfaring med barn.
Det er også jevnlig interaksjon mellom barn og ledere i ulike tiltak, der ledere
fanger opp signaler fra barna. Informanter forteller om at de signaler de får på
denne måten, er med i evaluering og slik påvirker videre planutvikling. Eldre
barn og unge trekkes også ofte inn som medhjelpere på enkelt-tiltak, og vil på
den måten ha innvirkning på den operasjonelle og den erfarte læreplan, selv om
de ikke er med på å utforme den formelle planen.

Pl an e n s s t atus
Det er variabelt i hvilken grad vedtatt plan oppleves som bindende og skal styre
virksomheten. En av prestene uttrykker sin frustrasjon slik: «Jeg har tatt opp
dette med lojalitet til planer. Jeg er frustrert når det blir for mye ad hoc-greier.
En endrer på planer når en selv vil.» (vE, prest) En spenning i en av menighetene (øA) kan også leses som ulik oppfatning av i hvilken grad en skal være lojal
mot vedtatt plan. Dette ble her aktualisert ved nytilsetting av medarbeider som
ikke selv hadde vært med på å utarbeide planen. Denne nye medarbeideren så
på planen som en skisse som en kunne variere ut fra, mens andre medarbeidere
som hadde et sterkere eierforhold til planen, opplevde de konkrete deler i planen
som mer forpliktende. Dette forteller at det kan være utfordringer ved skifte av
medarbeidere, når det er ulik grad av eierforhold og holdninger til hvilken status
planen har.
Ulike holdninger til denne type planer kan forstås ut fra at det er ganske nytt
i kirken med planer, og at det tar tid før det blir en felles kultur for planarbeid og
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styring etter disse. En av informantene sier det slik: «En kan ikke regne med at
det kommer noe ut av et prosjekt før etter syv år. Men noe glir inn litt etter litt.»
(vF, MR) Det viser at det er tjenlig å skjelne mellom ulike nivå på planen for å
forstå de spenninger som er. Det er forskjell på formell plan og oppfattet plan,
der den siste innebærer et subjektivt skjønn.

Drøfting
Gjennomgangen av planprosessen viser at arbeidet på ulike vis innvirker på
menigheten som helhet. Tilføring av nye ressurser, med nytt personell, har ført
til nødvendig samvirke med andre personer og annen virksomhet i menigheten. Vi ser samtidig at det er en utfordring å beskrive dette samvirket på en god
måte i selve planen (dimensjoner i trosopplæringen). Videre ser vi at planarbeidet utfordrer samarbeidet med andre aktører som har kirkelige tiltak for barn og
unge i nærmiljøet. Planarbeidet innebærer her ikke bare en utfordring, men også
en mulighet til nytt samvirke for felles mål.
Vi vil nå drøfte noen utvalgte tema, med noe mer distanse til det empiriske
materiale og ved bruk av teorien som er presentert innledningsvis. Vi forsøker å
forstå hvorfor noen utfordringer i planarbeidet er spesielt krevende. Vi spør hva
som kan føre til godt samspill mellom ansatte og råd, og hvordan planarbeidet
kan ha betydning for menigheten som helhet.

T e k n i s k e o g k u l t u r elle utford ring er
Hvis vi ser på denne empirien ut fra van Gelders (2007) skiller mellom tekniske
og kulturelle utfordringer, ser vi for det første at det er en del tekniske utfordringer
i planarbeidet. Det knytter seg til hvordan selve planen skal skrives og hvordan
en skal telle timer. Det viser seg at dette løser seg ganske greit etter hvert som en
får innsikt i arbeidet, og eventuelt får veiledning fra eksterne instanser (mentor
og bispedømmekontoret).
De fleste og største utfordringene informantene beskriver, kan passe godt
inn i det van Gelder beskriver som kulturelle utfordringer. Det dreier seg om
ansvarsforhold og samspill mellom ulike medarbeidere. Ikke minst dreier det
seg om forståelse av hva som kan defineres innenfor plan for trosopplæring, sett
i forhold til annet arbeid med og for barn og unge. Arbeid med plan for trosopplæring berører mer enn trosopplæringen, forstått som avgrensede tiltak overfor
barn og unge. Det utfordrer samarbeidsrelasjoner, både på personplan og organisasjonsplan. Det utfordrer holdninger og forståelse av hva som er trosopplæring,
og hva en menighet skal gjøre. Disse utfordringene ser vi i alle menighetene, i
ulik grad. Det er her behov for samarbeid, for å finne frem til presise og forpliktende planformuleringer. Dette er krevende kulturelle utfordringer. Informanter
påpeker dilemma når de nyanserer mellom «trosopplæring» og «menighe-
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tens undervisning». I løpet av planprosessen vokser det frem en økt forståelse
hos informanter av at dette er overlappende størrelser og at trosopplæringen
er en del av hele undervisningsoppdraget. Det at sentral plan for trosopplæring
også inkluderer den tradisjonelle konfirmantundervisningen, kan være med på
å skape en slik forståelse.
Modellen om grad av motstand og grad av kompleksitet i utfordringer, slik
Van Gelder har presentert det, synes å stemme godt med de funn vi har i dette
prosjektet. Hva som oppleves som store, kulturelle utfordringer, er imidlertid
ulikt hos informantene og i menighetene. Det er spesielt i menighetene med
stort forutgående engasjement for barn og unge det er krevende å få på plass
endringer som er tilfredsstillende for alle (vest-menighetene). Det kan forstås
ved at nye tiltak her berører frivillige medarbeidere som ikke har vært direkte
involvert i menighetens drøfting og arbeid med trosopplæringsplanen, og ved
at de er vant til å arbeide med sitt, uten at det har blitt utfordret av menigheten. En kan forstå dette slik at det tradisjonelle praksisfellesskap, i betydningen
hvordan menigheten i stort har hatt en arbeidsfordeling og et samarbeid, blir
utfordret gjennom trosopplæringsreformen. Dette berøres også i KIFO-rapport
2015:1 (Botvar m.fl. 2015). Her konkluderes det med at
Det er en sammenheng mellom etablering av samarbeidsrelasjoner og innstilling til de
kirkelige reformene. Jo flere velfungerende samarbeidsrelasjoner, jo mer positiv er innstillingen til de kirkelige reformene. Omkring to tredeler (av trosopplærere) hevder at
«trosopplæringsreformen har bidratt til nye og bedre arbeidsmåter også i andre deler av
menighetens virksomhet». (Botvar m.fl. 2015:8)

Deres konklusjon underbygger funn i våre menigheter. Samtidig ser vi i vårt
materiale at det er krevende og tar tid å få på plass slike gode arbeidsmåter. I
startfasen av et planarbeid kan det være utfordrende når det ikke er etablert
samarbeid mellom relevante aktører. Men der slikt samarbeid er eller blir etablert og det skapes felles forståelse, er det sannsynlig at reformen vil oppleves
konstruktivt.
Hva er så grunnen til at det er vanskelig å få avklart gode samarbeidsrelasjoner
blant de ansatte? Det kan rett og slett være at det er uvanlig med så omfattende planarbeid i en stab, og nye arbeidsrutiner må innarbeides. Innrammingen
av trosopplæringen som en reform, med nye midler og nye personer, har for
noen også vært medvirkende til at det har vært vanskelig å finne frem til best
egnet arbeidsfordeling i planprosessen. Det er et paradoks når tidligere tilsatte
kateketer, som i sin tjenesteinstruks har ansvar for undervisningstjenesten i
menigheten, ikke blir direkte med i planarbeidet.15 Vi får også bekreftet at selve
15 Se tjenesteordning for kateket, § 2: «Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for
å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.»
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skrivingen av planen er et arbeid som kan oppleves «ensomt og krevende», slik
også et av funnene var i en tidligere forskningsrapport.16 Samtidig er det medarbeidere som sier at de opplever at planarbeidet går overraskende lett. (øC, kat)
Våre funn kan da også støtte opp om videre konklusjon i nevnte KIFO-rapport
som sier:
… at samarbeidet vurderes som best i de menighetene som har vært lengst tid i driftsfasen. Menigheter som har vært mer enn 2 år i driftsfasen scorer generelt sett høyere enn
menigheter som bare har vært i driftsfasen i inntil ett år. Sammenhengen er statistisk
sikker. Det er nærliggende å tolke dette i retning av at samarbeid knyttet til trosopplæring
styrker seg over tid, og at menighetene etter hvert finner fram til fruktbare måter å jobbe
på, der ulike aktører jobber sammen om et godt resultat. (Botvar m.fl. 2015:32)

Våre informanter støtter opp om denne tolkningen, at samarbeidet styrker seg
over tid. Samtidig ser vi at mer tid ikke er eneste løsning på dette, men tvert
imot også kan bli en utfordring. Det ser vi i en av menighetene (øA), der det blir
skifte av sentrale personer (menighetspedagog), og forståelsen av planen endrer
seg i forhold til tidligere medarbeider, og det som til da var innarbeidet rutine.
Dette illustrerer at skifte av sentrale medarbeidere i seg selv kan være en kulturell utfordring.

Samspill

mellom ansatte og menighetsråd

Materialet i vår undersøkelse viser at det ikke er opplagt at det er et godt samspill
mellom ansatte og råd. Det er for alle klart at menighetsrådet er myndighetsorganet, som skal vedta planen. Men så synes det å være en asymmetri mellom
rådet og ansatte på ulike måter. Rådet er et folkevalgt organ og kan ikke forventes å ha en spesiell faglig innsikt i planarbeid eller trosopplæring. Det må en
derimot forvente av ansatte og trosopplæringsutvalg, slik også flere menighetsrådsledere uttrykker det. Det er forståelig at en ferdig utarbeidet plan kan virke
overveldende og vanskelig å forholde seg til for et folkevalgt organ, uten spesiell kunnskap eller delaktighet i selve planprosessen. Det er et metningspunkt, en
grense for hvor mye en makter å forholde seg til. At det for noen oppleves slik,
kan nok ha flere årsaker. Det kan være manglende tid til å sette seg inn i saken.
Det kan være manglende engasjement, erfaring og faglig innsikt på området.
Det kan også ligge til grunn en prinsipiell holdning til forholdet mellom politikk (rådets ansvar for prioritering) og faglig arbeid (som er ansattes ansvar). Vi
kjenner igjen holdningen som beskrives i KIFO-rapport 2015:1, der en peker på et
mulig misforhold mellom rådsmedlemmers og ansattes oppfatning av hvordan
samspillet i praksis er:
Når det gjelder menighetsrådene kan det synes som de selv kanskje tror at de bidrar
noe mer, enn oppfatningen er hos sentrale trosopplæringsaktører i staben. […] Sen16 Se Horsfjord, Sørensen, Heiene, Leganger-Krogstad, & Holmqvist, 2015:120.
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trale aktører påpeker at bevisstheten om trosopplæringen må opp, og ser også gjerne at
menighetsrådsmedlemmene mer aktivt kommer på banen ved å stille som frivillige på
enkelttiltak. En ønsket konsekvens av et mer deltakende menighetsråd, er jo nettopp økt
bevissthet om trosopplæringen i praksis. (Botvar m.fl. 2015:83).

Denne oppfatning av rådet finner vi til dels hos våre informanter. Når vi har
menighetsrådets ledere som informanter, ser vi også at dette bildet er mer nyansert. Mandatet til menighetsrådet som besluttende organ er greit nok. Men det er
krevende å finne frem til et godt samspill mellom råd og ansatte i selve planarbeidet. Dette kan henge sammen med at rådsmedlemmer er forskjellige, der noen
kan besitte stor faglig innsikt og engasjement i saken, mens andre har mindre
innsikt og engasjement. For de engasjerte medlemmene blir det et spørsmål om
hvordan en skal få bruke sin kompetanse til menighetens beste, samtidig som en
må avveie hvordan en skal opptre som del av et fellesskap i rådet. For å få til et
bedre samspill mellom råd og ansatte, påligger det de faglige ansatte og menighetens ledere et ansvar for å få til en meningsfull behandling i et råd. Det er
behov for tilretteleggende ledelse. Det må være noen som legger frem problemstillinger for å avklare politikken, eller de problemstillinger som MR skal ta stilling
til. Det er ikke lett for rådsmedlemmer å få seg forelagt planen som helhet og så
selv se, vurdere og ta stilling til enkeltheter. Det kan lett bli en opplevelse av at en
drukner eller «ikke ser skogen for bare trær». Planarbeid aktualiserer grenseoppgangen og forskjellen mellom politikk og fag. Vi tror at både ansatte og råd
med fordel kunne drøfte dette nærmere, og slik få en større trygghet og forutsigbarhet i samarbeidet. En bevissthet på skjelning mellom ideenes og den
formelle plan kan her være til nytte (jf. ulike plannivå hos Goodlad). Det kunne
være klargjørende om en tydeliggjør at det er problemstillinger i ideenes læreplan som drøftes og avklares i MR. På dette grunnlag utformer fagpersoner den
formelle læreplan, samtidig som denne kommer til godkjenning i rådet.

Pl an e n s i n n h o l d og om fang
De tiltak som føres opp i de lokale planene for trosopplæring i vårt materiale,
synes i stor grad enten å være en innskriving av det som allerede er innarbeidede tiltak i menigheten, eller tiltak som er anbefalt i reformen, den nasjonale
planen. Vi ser lite spor av «nyskaping» av tiltak i selve planprosessen. Det kan
være tegn på at det er mer enn nok materiale å ta fatt i og at planskrivingen i seg
selv er det som tar oppmerksomheten. Når det jevnt over er langt færre timer i
aldersgruppen 6–12 år enn det som har vært anslått i den nasjonale planen, kan
det tyde på at det er de konkrete tiltak som har vært styrende, og i mindre grad
de nasjonale rammer eller gjennomtenkning av hvilken alder det vil være mest
strategisk å satse på.
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Pl a n e n s r o l l e i m e n i g h eten som h elh et
Gjennom intervjuene ser vi at arbeidet med lokal trosopplæringsplan har en
dobbel funksjon. For det første er det en plan for konkrete tiltak med og for barn
og unge. For det andre en plan som direkte eller indirekte berører menigheten
som helhet. I nasjonal plan er fokus i hovedsak den ene veien: hvordan menighetens ulike deler kan inkluderes i trosopplæringen (Kirkerådet 2010:27). Det
er mindre hjelp til å tenke hvordan trosopplæringen for barn og unge, inkludert foresatte og familier, kan bidra til utvikling av menigheten som helhet.
I vår empiri ser vi eksempler på at trosopplæringen har en slik innvirkning,
blant annet utvikling av gudstjenestelivet og samarbeid med andre aktører i
lokalmiljøet.17 Det gjelder ikke minst betydningen av samarbeid mellom ulike
medarbeidere i menigheten.
Senges fem «regler» (disciplines) om lærende organisasjoner kan gi oss
hjelp til å se ulike funksjoner som trosopplæringsplanen kan ha for menigheten
som helhet. Personlig mestring peker på behovet for at den enkelte medarbeider
skal få utvikle og benytte sin kompetanse. I noen grad skjer dette ved at ulike
medarbeidere trekkes inn i trosopplæringsarbeidet. Planarbeidet i seg selv er en
oppbygging av personlig kompetanse, og gir mulighet for personlig mestring i
videre planarbeid i menigheten, men det er et enda større potensial til å utvikle
ulike medarbeideres kompetanse og mestringsevne. Mentale modeller minner om
at det er utfordringer hvis nye tiltak støter imot innarbeide vaner og tankegang.
Vi ser også at det er vanskelig og tar lang tid å få felles forståelse for hva saken
dreier seg om. Det er krevende å tenke at trosopplæring er noe som i utgangspunktet skal gjelde alle døpte, slik det tidligere var i skolens undervisning. Det
er i seg selv en utfordring å få en felles forståelse hos sentrale medarbeidere og
besluttende organer. Enda mer utfordrende er det å få en forståelse hos de som
er «brukere», alle døpte barn og deres foresatte. Oppslutningen om tiltak viser
at det er langt igjen for at det skal være like vanlig å delta i trosopplæringen
som det å bli døpt/døpe sine barn.18 Dette henger igjen sammen med å skape
en felles visjon. En plan kan være et redskap for å skape en slik felles visjon. Det
viser seg å være et langsiktig arbeid at alle medarbeidere skal dele, og arbeide
etter felles visjon. Det er bl.a. utfordrende ved at det stadig blir nye medarbeidere, bl.a. i råd og utvalg, som skal bli involvert og oppleve at de er del av
samme visjon. Det er i tillegg en stor og krevende kommunikasjonsoppgave at
dette skal bli noe som er en felles visjon for alle som døper sine barn, og enda
mer utfordrende å skape en visjon og forståelse som fører til handling – deltakelse i opplæringen. Systemtenkning setter fokus på lederes kompetanse og evne
til å iverksette og få til et godt samspill mellom ulike aktører. Dette viser seg
17 Se Leganger-Krogstad 2017 og Birkedal 2017
18 Se nærmere drøfting av utfordringer med manglende deltakelse i trosopplæringen i Birkedal mfl. 2017
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spesielt krevende i en menighet der det er utydelig (eller mangfoldig) ledelse
og økonomistyring.19 Grunnleggende endring av dette er noe som ligger utenfor
den enkelte menighetes kompetanseområde (kirkeordning). Det ville imidlertid
være et forbedringspotensial om en i størst mulig grad finner frem til et felles
språk for trosopplæringens oppgaver og mål, og at lokale medarbeidere har
felles forståelse av beslutningsprosesser og hvilke krefter som påvirker prosessene. Gruppelæring peker på at gruppen eller alle medarbeidere som et målrettet
fellesskap skal heie frem enkeltpersoner og kunne se den enkeltes bidrag som
ressurs for helheten. I kirken er det en utfordring å definere hva som er gruppen
eller enheten en skal bidra innenfor. Medarbeidere i samme menighet har ulike
organer og overordnede å forholde seg til.20 I noen menigheter er det medarbeidere som arbeider på deltid, og eventuelt deler sitt arbeid i flere enheter. At
økonomistyringen i stor grad skjer utenfor menigheten (fellesrådsnivå og bispedømme) gjør det ikke mindre komplisert.
Vi ser at det ut fra Senges teori er et forbedringspotensial hos menighetene
for å utvikle en lærende organisasjon. Ikke minst utfordrende er det for menigheter som har en organisasjon med stor variasjon av kompetanse, erfaring og
idealer, å skape felles mentale modeller og visjoner. Det henger sammen med
de forestillinger og idealer en har for menigheten som helhet. Vi ser at råd som
ble gitt av KIFO-forskerne som evaluerte de lokale planer i første gjennomføringsfase av reformen, har gyldighet også på grunnlag av denne studien. De sier
at det vil være en fordel å arbeide videre med blant annet: «Korleis utvikle ein
meir systematisk refleksjon lokalt om kva læring er i trusopplæringa, korleis
dette kan bli integrert i trusopplæringa og kva for samanheng dette har med teologiske skildringar av kyrkjelyd og kyrkje?» (Fugleseth m.fl. 2012:139) Senges
fem «regler» blir spesielt krevende for menigheten når en også skal legge til
grunn at alle reglene må være overholdt. Samtidig ser vi at menighetene ikke
kan vurderes bare som en selvstendig organisasjon, slik Senge i hovedsak gjør.
Menigheten inngår i et større nettverk, med samarbeidende menigheter, et kirkelig fellesråd, bispedømme og en kirke som lager retningsgivende rammeplan
og på andre måter stimulerer utviklingsprosesser i menigheten. Dette er med
på å kompensere for noen av de svakhetene som ellers ville være mer tydelige i
menigheten som selvstendig enhet.

Planarbeid

som bidrag til menighetsutvikling?

Hva skal vi så svare på problemstillingen: Hva kan menigheten lære av arbeid
med lokal trosopplæringsplan med tanke på systematisk utviklingsarbeid i menigheten generelt?
19 Se mer om samarbeid og ledelse i Austnaberg 2017
20 Se nærmere omtale av utfordringen med to arbeidsgiverlinjer i Austnaberg 2017
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Vi ser at arbeidet med lokal plan faktisk bidrar til endringsprosesser i menigheten på flere måter. Sentrale medarbeidere i menigheten, ansatte og råd, blir
involvert i samtaleprosesser og avgjørelser der en må se trosopplæringen som
en del av menighetens totale virksomhet. At sentrale dimensjoner i opplæringen må skrives inn i lokal plan, bidrar til dette. Planarbeidet er med på å utvikle
en didaktisk kompetanse hos medarbeidere, en kompetanse som har nytteverdi
ut over trosopplæringen. Planarbeidet som ender opp med vedtak i menighetsrådet, fører til at rådet i økende grad blir involvert i tenkning og praksis
i trosopplæringen. Praksis i trosopplæringen får direkte innvirkning på andre
deler av menighetslivet, spesielt i arbeid med gudstjenester. Dette fører igjen til
behov for å innarbeide nye rutiner i planlegging av gudstjenester og menighetslivet ellers. Et systematisk planarbeid med tydelige rammer legger premisser for
virksomheten der mange medarbeidere blir involvert.
Det er flere erfaringer fra det lokale arbeidet med trosopplæringsplanen vi ser
menighetene kan lære av med tanke på annet utviklingsarbeid. Vi vil her spesielt peke på hvor viktig det er å avklare rollefordeling og forventninger mellom
ulike aktører. Avklart ledelsesansvar og tilstrekkelig tid for å tilrettelegge utviklingsprosesser kan være en viktig faktor for i hvilken grad arbeidet oppleves
meningsfullt og gir opplevelse av merverdi. Dette kan igjen bidra til at menighetene raskest mulig kommer i gang med et konstruktivt utviklingsarbeid. En
ekstern mentor kan her ha en nøkkelrolle. Nettverk mellom flere menigheter og
profesjoner har også en nytteverdi.
Det er en utfordring i menighetene, som har medarbeidere med ulik kompetanse og erfaring og blanding av ansatte og frivillige, å skape en felles forståelse
av mål og innhold for det utviklingsarbeidet en setter i gang. Arbeidet med trosopplæringsplanen synliggjør kulturelle forskjeller og tradisjoner, ulike idealer
og visjoner. Det er relativt krevende å håndtere slike spenninger. Erfaringene
tilsier at det tar tid og krever vilje og evne til å lytte til hverandre. Arbeidet med
planen viser også at det ikke bare kan være uenighet om innhold eller organisering av trosopplæringen som sådan, men det berører også ulike måter å forstå
og tenke om det å være menighet, og samvirke mellom menighet og kirkelige
organisasjoner i lokalmiljøet. Det må gis rom og tid for refleksjon om det å være
en lærende menighet, om det skal bli et utviklingsarbeid som skal ha gjennomgripende og langsiktig virkning.
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«Alle støttar trusopplæringa»
Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i
utvikling av trusopplæringa
A v H a n s A u s tn a ber g
Målsetjinga med artikkelen er å utforska utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege
samarbeidet mellom tilsette prestar og undervisningsmedarbeidarar og korleis dette
bidrar til å utvikla trusopplæringa. Det empiriske materialet er etablert gjennom kvalitative intervju i seks menigheter, og dei teoretiske perspektiva kjem frå organisasjonsteori og implementeringa av trusopplæringa som ein endringsprosess. Det er stor vilje
til å delta i trusopplæringa. Likevel er det slik at dei undervisningstilsette blir oppfatta
som hovudansvarlege i dette arbeidet, og artikkelen viser at uklare rollar mellom dei kan
skapa konflikt. Prestane ønskjer òg å spela ei rolle i trusopplæringa, men dei kjenner på
utfordringar i å prioritera dette mellom andre pålagte oppgåver.
Nøkkelord: Trusopplæring, menighetsutvikling, stabssamarbeid, trusopplærar,
prest, Michael Fullan
Hans Austnaberg, 1956, professor i praktisk teologi VID vitenskapelige høgskole,
Haugtussavegen 6, 4344 Bryne, hans.austnaberg@vid.no

Introduksjon
Samarbeid er eit ord som er mykje brukt i den nasjonale planen for Den norske
kyrkja si trusopplæring, Gud gir – vi deler. Det er tale om samarbeid med heimen,
med frivillige organisasjonar, med kristne barne- og ungdomsorganisasjonar, og mellom forskjellige instansar med ansvar for trusopplæringa: stab, råd
og frivillige. Samarbeid i staben er òg eit tema, og då blir ordparet «tverrfagleg samarbeid» brukt. Både i samband med konfirmasjonstida og  når det gjeld
musikk og kultur, blir dette framheva, og tverrfagleg samarbeid er rekna som
ein av dei sentrale dimensjonane i ei heilskapleg trusopplæring. Der blir det
hevda at omfang og læringssyn i trusopplæringa utfordrar staben til tverrfagleg samarbeid, og det blir understreka at det er alle tilsette sitt ansvar å vera
med på planlegging og gjennomføring av trusopplæringa, ut frå sin profesjonelle kompetanse (Kirkerådet, 2010:34-35). Avdelingsdirektør i avdeling for
menighetsutvikling i Kyrkjerådet, Paul Erik Wirgenes, ser utfordringa til tverrfagleg samarbeid i dei retningsgjevande planane som ein strategisk moglegheit
for menighetsutvikling. Han peikar på at stabane har eit høgt fagleg nivå, men
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at det ofte gir seg utslag i at fagstillingane meir fungerer parallelt i forhold til
kvarandre enn i fruktbare interaksjonar. Å samarbeida tverrfagleg kan gi viktige
bidrag til fornying og utvikling, hevdar han, men det er krevjande og tar tid
(Wirgenes, 2011:178-180).
Tverrfagleg samarbeid har dei seinare åra blitt meir tematisert, ikkje minst
innan helsesektoren.1 I kyrkjeleg samanheng finst det òg etter kvart ein del
bidrag. Med særleg relevans for trusopplæringa gjeld dette særleg rapportar frå
evalueringsforskinga av reforma,2 i tillegg til eit par nyare masteroppgåver.3
Denne artikkelen fokuserer på samarbeidet om trusopplæringa mellom
prestar og undervisningsmedarbeidarar, som er tilsette i menigheten. Med tilsette forstår eg personar som blir lønna for den arbeidsinnsatsen dei gjer i ein
gitt samanheng (Fretheim, 2014:14). I prosjektet har me intervjua kateket/
menighetspedagog/ trusopplæringsmedarbeidar og sokneprest, og eg kan derfor
ikkje uttala meg om andre stabstilsette si tenking om samarbeidet i trusopplæringa.4 Dette valet kan grunngjevast ut frå KIFO-undersøkinga om kompetanse
og samarbeid, som har funne at når det gjeld tidsbruk i trusopplæringa, er det
først og fremst dei undervisningstilsette og prestane som er involverte (Schmidt,
2012:6).5 Målsetjing og problemstilling for artikkelen er å undersøkja utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege samarbeidet for å utvikla trusopplæringa.
Eg søkjer etter kva materialet seier om undervisningsmedarbeidarane og prestane sine bidrag i dette, både kva dei sjølve tenkjer og kva dei gir uttrykk for
at andre har av forventningar. Denne artikkelen spring ut av eit forskingsprosjekt om trusopplæring og menighetsutvikling (sjå nedanfor), og me har hatt eit
særleg fokus på utviklingsperspektivet og på utvikling av menigheten som heilskap. Eg ønskjer å analysera samarbeidet i staben i dette perspektivet.6
1 Tverrfaglig samarbeid – perspektiv og strategi er å rekna som ei grunnbok, som er kome i mange opplag (Lauvås
& Lauvås, 2004).
2 Rapporten Stillinger, kompetanse, samarbeid tar for seg ulike typar samarbeid og konkluderer med at ein ikkje
kan snakka om tverrfaglighet som eit kjenneteikn ved trusopplæringsreforma (Schmidt, 2012:34). Rapporten
Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling hevdar at ein kan finna tverrfagleg samarbeid i enkelttiltak, men
at det meste kan kallast fleirfaglighet (Botvar, Brottveit, Hoel, Haakedal, & Schmidt, 2015:59-61).
3 Marie H. S. Grimstad vel å snakka om tverrprofesjonelt samarbeid, og ho har gjennomført intervju med representantar for dei fire vigsla tenestene (diakon, kantor, kateket og prest) i tre staber i to bispedømmer. Ein av
hennar hovudkonklusjonar er at tverrprofesjonelt samarbeid er avgjerande for gjennomføringsevna for Den
norske kyrkja på lokalnivå (Grimstad, 2016:92). Berit K. Klevmoen har gjennom deltakande observasjon og
fokusgruppeintervju undersøkt tverrfagleg samarbeid i stab om gudstenesta i trusopplæringa. Ho har funne to
typar av samarbeid: Praktisk samarbeid, for å få gudstenesta til å fungera, og tematisk samarbeid, for å skapa
samanheng og heilskap (Klevmoen, 2016:85).
4 Intervju med t.d. kantor og diakon kunne ha gitt innsikter i korleis dei faktisk er involverte i trusopplæringa, og
deira grunngjevingar for kvifor dei eventuelt ikkje er involverte. Sidan prosjektet ikkje omfatta desse, må me
basera analysen på utsegnene til dei frå staben me har intervjua. Jf masteroppgåvene som er nemnt ovanfor.
5 Når eg her avgrensar undersøkinga til samarbeidet i staben, er eg klar over at eg med dette ser på ein delorganisasjon av menigheten forstått som organisasjon. Ikkje berre andre profesjonar i staben, men òg samarbeid med
ikkje-tilsette er viktig for å forstå heilskapen, men her gjer eg altså ei bevisst avgrensing (Hegstad, 2009:113).
6 Pål Ketil Botvar med fleire skriv i ein rapport at så mykje som to tredelar av trusopplærarane meiner at trus-
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Materiale

og metode

Artikkelen er del av eit større forskingsprosjekt som er gjennomført over tre år
(2014-2016) i seks forskjellige menigheter.7 Tre av menighetene ligg i eitt bispedømme på Austlandet og tre på Vestlandet, nokre i tettstader, andre bynære.
For å dokumentera meir spesifikke referansar til materialet brukar eg «v» og
«ø» når eg viser til landsdel, og bokstavane A-F for einskildmenigheter, men
eg har ikkje brukt aust og vest som eit analytisk skilje.8 Alle menighetene hadde
fått pengar frå Kyrkjerådet/trusopplæringsreforma til utvikling av lokal plan
for trusopplæring. Alle menighetene me har undersøkt, har kateket og/eller
menighetspedagog i tilnærma fulle stillingar. I tillegg har nokre av dei trusopplæringsmedarbeidar i deltidsstilling. I løpet av den treårs-perioden me har følgt
menighetene, har det vore vakansar, oppseiingar og nytilsetjingar. Menighetene
er anonymiserte, og til tider har me brukt personlege pronomen bevisst villeiande
for å gjera det vanskelegare å spora utsegner direkte tilbake til informantane.
Det mest omfattande materialet kjem frå kvalitative forskingsintervju,
på bakgrunn av ein intervjuguide med opne spørsmål.9 Me har i to omgangar
intervjua sokneprest, kateket/menighetspedagog og/eller trusopplæringsmedarbeidar og leiar for soknerådet, til saman 35 intervju med totalt 22 forskjellige
personar.10 Den første intervjurunden skjedde i november 2014 og den andre
runden omtrent eitt år seinare. Tanken var å sjå kva utvikling som hadde skjedd
mellom intervjua, men det viste seg i etterkant at noko utvikling ikkje kom
særleg til syne. Kvart intervju varte i ca. ein time, og det blei gjort lydopptak. Me
vurderte det ikkje nødvendig å gjera ei ord-for-ord transkribering av intervjua,
sidan fokuset vårt var på innhald og tema og ikkje på ein analyse av utsegner og
ordbruk (Hammersley & Atkinson, 2007:149-150), men me har laga oppsummeringar til intervjua me gjorde.11 Materialet inneheld òg intervju med mentor for

7

8

9
10
11

opplæringa har ført til nye og betre arbeidsmåtar òg i andre delar av verksemda i menigheten (Botvar et al.,
2015:36).
Forskingsprosjektet «Trosopplæring som menighetsutvikling» har fått støtte frå Kyrkjerådet. Me er tre forskarar som har jobba saman i prosjektet og har skreve artiklar ut frå det same materialet. Derfor er kapittelet om
materiale og metode nærast identisk i artiklane. Sjå særleg Austnaberg og Birkedal 2017, men òg Birkedal og
Austnaberg 2017, Birkedal 2017, Leganger-Krogstad 2017.
Den religiøse konteksten varierer mellom menighetene, og ytterpunkta er ein av aust-menighetene, der det
ikkje finst andre kyrkjesamfunn med forsamlingslokale i soknet og heller ingen andre religiøse samfunn, medan det i ein vest-menighet er tre aktive bedehus, ein pinsemenighet og ei frikyrkje, som alle driv eit omfattande
barne- og ungdomsarbeid. Dette er likevel ikkje gjennomgåande for dei andre menighetene, og andre tilhøve
enn geografi viste seg å vera like viktige, slik som interne forhold i menigheten og kva personar som var i stab
og råd.
Spørsmåla med størst relevans for denne artikkelen gjekk på organiseringa av arbeidet med lokal plan, samarbeid i staben, kateketen og soknepresten sine rollar i trusopplæringa, og arbeidet med heilskapstenking i
menigheten.
I to av intervjua var undervisningsmedarbeidarane saman (gruppeintervju).
Likevel vel me å setja informantane sine utsegner i hermeteikn, sjølv om me ikkje kan garantera at dette var den
nøyaktige ordlyden. Utsegnene fylgjer målforma elles i artikkelen.
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fire av menighetene. I tillegg til intervjumaterialet har me hatt tilgang på anna
dokumentasjon frå menighetene, som referat frå trusopplæringsutval, utkast til
lokale trusopplæringsplanar og tilbakemelding frå bispedømmekontoret i vest
på planutkast, men dette har i denne artikkelen mest fungert som utfyllande
informasjon og dokumentasjon i høve til det som er kome fram i intervjua.
Den største utfordringa ved kvalitative forskingsintervju er at intervjuar
er ein del av sjølve forskingssituasjonen. Intervjuforma kan best karakteriserast som eit samspel eller ein skapande dialog mellom forskar og den som
blir intervjua, der begge er aktive i situasjonen. Me hadde ein viss kjennskap
til menighetene og kjente fleire av personane me intervjua.12 At me kom som
forskarar og ekspertar kan òg ha påverka intervjusituasjonen, og me opplevde til
tider at dei me intervjua, sende spørsmål tilbake til oss og bad om råd i forhold
til konkrete situasjonar. I møte med denne såkalla «forskareffekten» har me
vore bevisste på eigne verdiar og interesser, og samtidig erkjenner me at det er
uråd å «samla» ikkje-tolka informasjon gjennom eit intervju. Det me særleg
har hatt eit kritisk blikk på, er om informantane kan ha tatt ein del saker for gitt,
og dermed ikkje sagt det, eller har svara for å tilfredsstilla det dei trudde me var
ute etter.13
Til denne artikkelen har eg gjort eit nærstudium av referat frå einskildintervju. Materialet blei systematisk lese og kondensert gjennom ein kvalitativ
meiningsanalyse,14 og koda ved hjelp av dataprogrammet NVivo. Utsegner med
særleg relevans for problemstillinga blei markerte og analyserte i lys av teorigrunnlaget for artikkelen.

Teoretiske

perspektiv

Eg ønskjer å analysera datamaterialet ut frå eit organisasjonsteoretisk og eit
endrings- og utviklingsperspektiv.15 Organisasjonsteoretisk kan ein menighet
definerast som ein sosial organisasjon, sjølv om ein må forstå dette som eit del12 Menighetene hadde tidlegare vore deltakarar i menighetsutviklingsprosjektet «Menighetsutvikling i folkekirken» (http://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/muv, [22. februar 2017]). Me valde desse
menighetene fordi me hadde ei forventning om at desse menighetene skulle ha eit spesielt fokus på menighetsutvikling i prosessen med utvikling av lokal plan for trusopplæring. Viss ikkje desse menighetene såg
trusopplæringa som menighetsutvikling, var det lite sannsynleg at andre menigheter, som ikkje tidlegare hadde
arbeidd med systematisk menighetsutvikling, såg det slik.
13 Hammersley og Atkinson understreker at materiale frå intervju må sjåast på som sosiale fenomen, blitt til i og
influert av spesifikke kontekstar. Likevel kan dei brukast som informasjonskjelder om hendingar og visa informantane sine perspektiv og praksisar (Hammersley & Atkinson, 2007:120).
14 Arbeidsmåten svarer til det Steinar Kvale kallar «meaning condensation» (lesa gjennom materialet fleire gonger for å finna naturlege meiningssamanhengar og sentral bodskap) og «ad hoc meaning generation» (leita
etter mønster og tema, kontrastar, samanlikningar, hyppighet av utsegner etc.). Kvale, 1996:193-194, 203-204.
15 Lauvås og Lauvås ser på tverrfagleg samarbeid særleg innan omsorgs- og helsesektoren, ut frå fleire teoretiske
perspektiv: sosialpsykologisk, profesjonssosiologisk, kunnskapssosiologisk og organisasjonsteoretisk (Lauvås
& Lauvås, 2004).
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perspektiv (Hegstad, 2009:112). Øyvind Glosvik bestemmer organisasjonsteori til
å vera «dei teoriar som kan nyttast for å kaste lys over kollektiv, målretta handling mellom menneske som samarbeider over tid» (Glosvik, 2006:98), noko som
synest å vera gode reiskapar til å utforska samarbeidet i staben nærare. Eg vil
særleg nytta eit par av desse teoriane, som Glosvik kallar for grunntema.
Det første gjeld struktur og oppbygging av samarbeidet. «Måten sosiale
tiltak og sosiale system er organiserte på, [får alltid] konsekvensar for resultat og utfall av tiltaket,» hevdar Glosvik (Glosvik, 2006:101). Her vil eg sjå etter
dei formelle strukturane for samarbeid i menighetene og kva aktørane samarbeider om.
Det andre gjeld betydninga av uformelle strukturar. Glosvik seier at sosiale
system ikkje kan forståast berre ut frå dei formelle strukturane. «Dei uformelle
trekka i form av uformelle hierarki, symbolsk orden, interessekampar mellom
aktørar med ulike verdiar reknar vi også med styrer organisasjonar.» (Glosvik,
2006: 102). Her vil eg undersøkja korleis informantane oppfattar sine rollar og
korleis uformelle hierarki kan fa ført til usikkerhet og konflikt. Menighetene i
Den norske kyrkja har eit mangfald av profesjonar. Jan Grund skriv at profesjonsdominerte organisasjonar mellom anna er prega av at yrkesutøvarane har mykje
autonomi og sjølvstyre, og han hevdar at dei «motarbeider styring og kontroll og
pålegg om samarbeid med andre». (Grund, 2016:321-322). Stillingskategoriane
i kyrkja har lange tradisjonar for å arbeida sjølvstendig i si utføring av oppgåvene (Hegstad, 1999:126), og Kjetil Fretheim skildrar tre element i profesjonell
kompetanse som kan tydeleggjera korleis spenningar og interessekonflikter
kan gjera seg gjeldande. Den generelle fagforståinga inneheld den einskilde sine
normer for korleis ein gitt aktivitet bør organiserast. Kontekstuell fagforståing går
på korleis dei generelle faglege normene kan tilpassast lokale forhold, som alltid
er tidsbetinga, medan utdanningsspesifikke fagforståingar siktar til korleis vurderingar og forståing vil variera alt etter utdanning og tidlegare praksis (Fretheim,
2014:16).
Eg treng òg eit meir komplementært perspektiv på profesjonane, og Fretheim
hevdar at det innan profesjonsetikken finst ein tradisjon for at «profesjonene
henter sin normative legitimitet frå møtet med pasienten, klienten eller brukeren». I ei slik tenking er det ikkje profesjonane sine eigne interesser som er
målet, men, i ramma av trusopplæringa, eit felles fokus på kva som tener til
beste for barn og unge. Det gir rom for eit konstruktivt samarbeid (Fretheim,
2014:49). Eg vil undersøkja kva materialet seier om eit fruktbart samarbeid.
Eg forstår planarbeidet og innføringa av trusopplæringa som ein kontinuerleg
endrings- og utviklingsprosess, med målsetjing om å bidra til utvikling i menighetene (Kirkerådet, 2010:3, 13, 38).16 Derfor vil eg leggja eit slikt perspektiv på
16 Trusopplæringa inneber ein ny måte å tenkja om og utføra barne- og ungdomsarbeid på, særleg gjennom
målet om å nå alle døypte og fokuset på tidsavgrensa tiltak.
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stabssamarbeidet, og eg vil nytta ein modell utvikla av den kanadiske endringsforskaren Michael Fullan. Han hevdar at det er fem grunnleggjande komponentar
som må finnast og samverka for å skapa varige verknader av eit utviklingsarbeid: 1) mål/visjon om å gjera ein forskjell (moral purpose), 2) å forstå endring
(understanding change), 3) relasjonsbygging (relationships), 4) utvikling og deling
av kunnskap (knowledge creation and sharing), 5) heilskap/samanheng (coherence
making). Ein prosess med desse komponentane skaper forplikting/engasjement
(commitment), både ytre og indre, som igjen fører til resultat: at fleire gode ting
skjer og færre ting ein ikkje ønskjer (Fullan, 2004:1-9).17 Erfaringane i Fullan si
bok er henta både frå skoleverket og marknadsøkonomi og omtalar ikkje religiøse institusjonar. Konteksten for vår undersøking er kristne menigheter, men
trass i ulike kontekstar tenkjer eg at det kan vera nyttig å trekkja inn eit utviklingsperspektiv.18 Ei drøfting på bakgrunn av dette teoretiske rammeverket kan
visa korleis sider ved stabssamarbeidet om trusopplæringa kan bidra til ei konstruktiv utvikling, og kva som eventuelt kan vera meir problematisk.

Analyse

og drøfting av det empiriske materialet

Presentasjonen av datamaterialet knyter til dei teoretiske perspektiva for artikkelen. Eg prøver å visa nyansane og ambivalensen i materialet både i organiseringa
av samarbeidet ut frå formelle og uformelle strukturar, korleis samarbeidet i
staben kan sjåast i eit komplementært perspektiv, og ved å undersøkja samarbeidet i eit endrings- og utviklingsperspektiv. Struktureringa i desse tre
hovudområda er tentativ, og fleire utsegner kunne vore plassert annleis, sidan
dei relaterer til fleire enn eitt område. Eg trekkjer nokre stader inn supplerande
litteratur som kan kasta lys over materialet.

O r g an i s e r i n g av s a m ar b e id et i trusop p læring a:
fo r me l l e o g u fo r melle struk turar
Trusopplæringsreforma har, sidan oppstarten i 2004, tilført menigheter friske
pengar og mange nye tilsette med spesielt ansvar for dette arbeidet. Desse er
underlagt ei omfattande rapportering, og i den såkalla gjennomføringsfasen
måtte alle menighetene utarbeida lokale planar for trusopplæring. Det har heilt
frå starten vore eit uttalt mål at trusopplæringa skulle vera for alle døypte frå
0 til 18 år, og tidsavgrensa tiltak for ulike aldersgrupper har vore eit særmerke.
Det finst altså mange formelle føringar i reforma. Glosvik hevdar at for å forstå
ein organisasjon må ein ikkje berre ha fokus retta mot dei formelle strukturane,
17 Fullan er òg brukt av Helgesen 2011:225-230.
18 Eg er kritisk til den sterke vekta Fullan legg på effektivitet og målbare resultat. Det same gjeld dei mange punktlistene i boka, men Fullan understreker likevel at ein aldri må stola på sjekklister i ein endringsprosess (Fullan,
2004:54-55).
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men òg mot uformelle hierarki, symbolsk orden og deltakarane sine interesser
(Glosvik, 2006:101-102). Kva seier materialet til dette?
Generelt
Det høyrer med til den formelle strukturen at presten/prestane har biskop som
arbeidsgjevar, medan dei andre tilsette i staben er underlagt kyrkjeleg fellesråd, med kyrkjeverje som arbeidsgjevar.19 Ein av soknerådsleiarane kallar dette
«dei to kommandolinjene» i staben (øA). Både fleire av prestane og fleire soknerådsleiarar uttrykkjer fortviling over dette. Ein soknerådsleiar, som sjølv leier
ei bedrift, meiner at desse uklare linjene gjer det vanskeleg å ta gode avgjerder,
fordi ansvaret blir pulverisert. «Eg hadde gremmast over å jobba i ein slik organisasjon,» seier han, «men kanskje skal det vera litt tungrodd i kyrkja?» (vD)
Ein av prestane seier at det er håplaust med to linjer: «Me er nøydde til å flytta
alt inn i «bispelinja», då det ikkje finst kompetanse hos kyrkjeverje om kva det
er å leia kyrkja og kva ein menighet er.» (øA) Ei utsegn som dette kan forståast som misnøye med dei to arbeidsgjevarlinjene i staben, men kan òg tolkast ut
frå eit meir uformelt interesseperspektiv, ei posisjonering av presten som leiar.
Materialet viser at trusopplæringa i varierande grad er tema på stabsmøter, som er ein av dei formelle strukturane i menighetene. Nokre stader synest
det ikkje å vera på dagsorden i større grad, sjølv når dei undervisningstilsette og
trusopplæringsutvalet arbeider med utvikling av lokal plan (øB). Andre stader
er trusopplæringa eit meir fast tema (vF). Det avgjerande synest å vera om dei
undervisningstilsette sjølve tar opp temaet (øA).
Det viser seg at ein i nokre av menighetene ikkje har utarbeida klare arbeidsbeskrivelser for undervisningsmedarbeidarane. Dersom samarbeidsforholda er
konstruktive, kan ein då vurdera kva kvar av personane er gode på, og fordela
arbeidsoppgåver ut frå det (vD). Når det derimot blir konflikt om ansvarsområde, har ein ikkje nokon skriftleg avtale som kan avklara situasjonen (øC). Ein
av prestane understreker sterkt behovet for klare arbeidsavtalar, både for den
einskilde medarbeidar si skuld og for menigheten sin del. Han er særleg opptatt
av at medarbeidarar som er tilsette i trusopplæringa, ikkje skal bli oppslukte av
andre oppgåver (vD).
Vakansar, nytilsetjingar og det at fleire av dei undervisningstilsette bur
utanom menigheten dei arbeider i, påverkar engasjement og samarbeid. Ein
av sokneprestane funderer over om ikkje slike ytre forhold styrer verksemda i
større grad enn strategisk tankearbeid (øA).

19 Sjå https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke#Andre_ansatte [12 desember 2016].
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Undervisningstilsette
Det er gjennomgåande eit nært samarbeid mellom kateket/menighetspedagog
og eventuelt trusopplæringsmedarbeidar, og desse blir sett på som hovudansvarlege for førebuing, organisering og gjennomføring av trusopplæringa. I fem
av menighetene er det kateket/menighetspedagog som leier utviklinga av lokal
plan for trusopplæring, men trusopplæringsmedarbeidarane er deltakande i den
prosessen. På det uformelle planet har likevel forholdet mellom undervisningsmedarbeidarane skapt konflikt. Ein av kateketane seier: «Kateketar ser seg som
undervisningsansvarlege,20 og trur då at dei òg har ansvar for [den lokale trusopplæringsplanen, men trusopplæringsmedarbeidarane har fått ei oppfatning
om at dei har ansvar for planen.» (øA) Alle soknerådsleiarane i aust-menighetene uttalar seg om det uavklara i situasjonen. Éin har prøvd å få til meir
avklaring: «Trusopplæringsmedarbeidar er ansvarlig for trusopplæringa, mens
kateketen er ansvarleg for heile undervisninga, men i praksis er det vanskelig
og uforståeleg å skilja dette» (øA). Ein annan seier at kateketen er ansvarleg for
trusopplæringa og samstundes arbeider trusopplæringsmedarbeidaren sjølvstendig og uavhengig av kateketen (øC). Ein tredje synest det er vanskeleg å
tenkja seg at trusopplæringsmedarbeidaren skal vera underordna kateketen, då
dei begge har kvart sitt område (øB). Spørsmålet er kven som er hovudansvarleg for trusopplæringa. Eit moment som gjer dette problematisk, er at sjølv om
det er allmenn semje om at kateketen er fagleg ansvarleg for all undervisning i
menigheten, har ikkje kateketen personalansvar for trusopplæringsmedarbeidaren, og kan slik ikkje styra denne. Når ein då ser ulikt på til dømes tilrettelegginga
av innhaldet i eit tiltak, kan det lett oppstå konflikt i samarbeidet. Kateketen
seier vidare: «Eg er ikkje, som kateket, leiaren hans, men fagleg leiar. Eg opplevde ikkje at han let meg ha dette ansvaret.» (øA) Behovet for rolleavklaring
mellom dei undervisningstilsette er ei utfordring som kjem tydeleg fram i materialet. Når samarbeidet er godt og kjemien er positiv, går det gjerne bra, og det
er fleire døme på det. Likevel er det slik at sjølv i dei menighetene der samarbeidet synest å vera uproblematisk, kan det vera behov for å sjå nærare på
dei undervisningstilsette sine rollar. I eit par av menighetene har me intervjua
kateket/menighetspedagog og trusopplæringsmedarbeidar samla, og først under
intervjuet kom det fram at rollane ikkje var så avklarte som ein trudde. Særleg
for nytilsette synest det å vera behov for tidleg rolleavklaring (vE, vF). Ein av
prestane karakteriserer forholdet som ein profesjonskamp (øA), og det finst
døme på at det for den nye gruppa av trusopplæringsmedarbeidarar er gjort
forsøk på å organisera eit felles forum på fellesrådsnivå, noko som blir opplevd
problematisk i lokalkyrkjelyden (øA).21
20 Sjå tenesteordning for kateket, §2, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-20-1894 [23 februar
2017].
21 Annan forsking tyder likevel på at kontakt med kollegar i andre menigheter er ein viktig samarbeidsrelasjon.
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Prestane
Stephen Sirris karakteriserer presten som ein generalist som er i kontakt med
dei forskjellige fagfelta i menigheten, noko som har sin bakgrunn i tenesteordninga (Sirris, 2015:37). Det viser seg at prestane i vårt materiale prioriterer
deltaking i trusopplæringa. Eit par av dei seier i klartekst at dei forstår trusopplæringa som det viktigaste som skjer i menighetene nå, og dei vel bevisst å vera
aktivt med. Éin seier endåtil at han brukar så mykje tid på barn og ungdom at
han hadde blitt tilsnakka om han hadde vore i ein menighet der dette ikkje var
eit satsingsområde (vE). I fleire av dei andre menighetene blir det peikt på at det
er dei undervisningstilsette og prestane som er mest aktive i trusopplæringa,
noko som viser at prestane prioriterer dette. Prestane sjølve opplever det likevel
som ei konkret utfordring kva dei skal seia ja og nei til av involvering og deltaking i trusopplæringa. «Eg prøver ikkje å gå inn i meir enn at eg har det ok,»
seier ein av dei (øB). Ein annan meiner at det ikkje er mulig for han å gå djupt
inn i trusopplæringa fordi det er så mykje å gjera som prest (vF). Éin ser for seg
at det framover må brukast ennå meir tid på trusopplæringa, og dette kjem på
toppen av alt anna, utan at ein kan nedprioritera andre ting (øC). «Vil prestane
framover klara å henga med i trusopplæringa,» spør ein av prestane seg sjølv,
og svarar med å stilla spørsmålet om det er viktigare at presten er med i trusopplæringa enn på sjukeheimen. Det vil kanskje vera lettare å få frivillige til å ha
andakt på ein sjukeheim (vD)? Både han og fleire andre er spente på korleis den
nye arbeidstidsordninga for prestar vil slå ut i forhold til deltaking i trusopplæringa.22 Ein av prestane (øB) viser til moglege løysingar på tidsklemma, ved til
dømes at ein trusopplæringsmedarbeidar har preika når gudstenesta involverer
eit trusopplæringstiltak. Slik kan presten få avlasting. Å avgrensa si deltaking
til det som gjeld gudstenesta, både førebuing og gjennomføring, meiner andre
kan vera ein farbar veg (vF). Det er alltid ei utfordring og ei plikt å heva blikket
slik at ein kan få auga på moglege løysingar (vD), men det er tydeleg at graden
av presten si deltaking i trusopplæringa opplevest som eit dilemma for fleire av
prestane.
Éin prest meiner at trusopplæringa har endra presterolla, i retning av meir
tid på kontor og samarbeid med andre. Med dette meiner han ikkje det han
kallar «byråkrat-prest», men heller meir i retning av ein «indre-kyrkjeleg prest». Denne utviklinga aukar antal samarbeidsrelasjonar, og han fryktar
at det kan gå ut over ordinasjonslovnaden om å «ha omsut for kvart einskilt
menneske» (øA). Dette forstår eg slik at han opplever å bli så mykje involvert i
interne samarbeidsrelasjonar at han ikkje synest han får nok tid til å vera prest
Både innhaldsmessige forhold og praktiske saker blir tatt opp på desse samlingane (Botvar et al., 2015:36).
22 Dette siktar til innføringa av fast regulerte arbeidstidsbestemmelser for prestar, med 35,5 timars arbeidsveke.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-om-arbeidstid-for-prester/id2455211/ [12 desember 2016].
Intervjurunde nummer to blei gjort i november/desember 2015, kort tid før dette blei innført 1. januar 2016.
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for menighetslemmene.23
Prestane synest òg å ha ein del uformelle og symbolske rollar. «Soknepresten
er leiar på teologisk kvalitet,» seier ein soknerådsleiar (øA). Ein annan tenkjer at
soknepresten har ei overordna rolle og at det er soknepresten som er ansvarleg
for heilskapen i menigheten (øC). Fleire av prestane ser òg seg sjølve i ei leiarrolle,
sjølv om dei ikkje formelt har ei slik rolle. Ein av prestane fortel korleis han såg
seg nøydd til å gripa inn i ein situasjon av vakansar på undervisningsfeltet, og
seier vidare at han ser det som presten si oppgåve å stilla kritiske spørsmål (øA).
Ein annan ser seg sjølv i ei «påpassar»-rolle: «Eg har litt behov for å passa på
at ein utviklar ei dåpsbasert tenking og adresserer barn og unge ut frå at dei allereie høyrer til i dåpen,» seier han, «og passa på at trusopplæringa involverer
seg i gudstenestelivet» (vD). Oppgåva er å sikra det innhaldet og den profilen
dei meiner barne- og ungdomsarbeidet bør ha (øA). KIFO-rapporten om kompetanse og samarbeid slår òg fast at det særleg er prestane som sikrar reforma den
nødvendige kompetansen i teologi og kristendomskunnskap (Schmidt, 2012:27).
Spørsmålet er likevel korleis ein skal tolka slike utsegner. Viss ein legg eit konfliktperspektiv til grunn, kan ein sjå dei som ein makt- eller interessekamp
mellom aktørar. Eller kanskje det er ei oppfatning av generell kompetanse med
ulike fagforståingar som gjer seg gjeldande?
Ein av prestane snakkar om symbolbetydninga av at presten deltar i trusopplæringa: «Ved at presten er med, forstår folk at det er «verkeleg kyrkje», sidan
kyrkje blir forbunde med prest» (øC). Ein soknerådsleiar meiner det er uheldig
å ha ulike vikarprestar på gudstenenester i samband med trusopplæringstiltak.
Det kan vera nødvendig av ressurshensyn, men han meiner det ideelle hadde
vore om menigheten sin faste prest alltid hadde vore til stades då (vF). Dette
synest òg å peika på den symbolbetydninga han tenkjer presten har. Fretheim
hevdar at det er overfor kyrkja sine nominelle medlemmar at presten har bevart
sin sentrale posisjon som representant for kyrkja, men at presten sin status i
dag er svekka på grunn av sekulariseringa og pluralismen (Fretheim, 2014:42).24
Våre informantar er tydelege på at presten framleis har ein viktig symbolfunksjon i møte med familiar og foreldre, og ser det som viktig at prestane tek del i
trusopplæringa.

B å d e k o n s t r u k t i v t s a m arbeid og utford ring ar
Ei gjennomgåande linje i materialet er at trusopplæringa blir sett på som ein
integrert del av arbeidet i menigheten, og derfor ser dei tilsette på trusopplæ23 Dette funnet samsvarer med det Sirris i ei studie av sokneprestar sin tidsbruk har dokumentert, nemleg at prestane bruker 65 % av arbeidstida i møter og samhandling. Han karakteriserer prestane i studie for «kontorisert
på grunn av et internt stabsfokus» (Sirris, 2016:84, 87).
24 Eg tolkar Fretheim si utsegn om «nominelle medlemmar» slik at det viser til folkekyrkjedelen av medlemmane, i motsetnad til trusfellesskapet. Jf til denne dobbelheita i folkekyrkja, Hegstad, 2012:20-21.
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ringa som viktig. Dei fleste er med på tiltak, og det er positiv vilje til å ta i når det
trengst. Det synest å vera eit ønske om å komplettera kvarandre. Ein av sokneprestane omtalar trusopplæringa som ein integrerande faktor, der dei prøver å få
det beste ut av kvarandre, og vidare at mest alle i staben er godt involverte (øA).
«Alle støttar trusopplæringa,» seier kateket og trusopplærar (vE), noko som
tyder at det finst mykje velvilje i stabsfellesskapet. Ein kateket peikar på at alle i
staben er med, på ein eller annan måte (øB). Mange i stabane er med i gjennomføring av tiltak, alt etter kven som har moglegheit for det (vF). Menighetspedagog
og trusopplæringsmedarbeidar i ein av menighetene peikar på arbeidsmiljøet i
staben som den største gleda ved å vera engasjerte i trusopplæringa, og soknepresten snakkar om høg motivasjon i staben for trusopplæring, og at det er
lett å samarbeida (vD). Med utgangspunkt i KIFO-rapporten om kompetanse og
samarbeid si oppdeling i former for samarbeid, synest materialet vårt å visa at
me særleg finn «samarbeid som arbeidsdeling», «deltaking i gjennomføring
av tiltak», og «kompetansebidrag inn i eit tiltak», ved at fleire i staben deltar
ut frå sin spesielle kompetanse (Schmidt, 2012:31). I intervjua blir det mindre
utbrodert kva dette gode samarbeidet består i.
Det synest å vera dei undervisningstilsette sitt ansvar å involvera dei andre
i staben i samarbeidet om trusopplæringa, og det kan by på utfordringar. «Det
heiter så fint at trusopplæringa skal inn i alle felt, men det blir lett slik at me held
på med barne- og ungdomsarbeid, medan dei andre held på med andre ting,»
seier nokre undervisningsmedarbeidarar (vE). Fleire av mentorane nemner òg
utfordringa med at kateket/menighetspedagog og trusopplæringsmedarbeidar er mykje åleine om trusopplæringa. «Det er ikkje så mykje eit felles ansvar
for alle tilsette» (øC). Kateketen i denne staben seier at det er nokre som kan
melda seg litt ut, fordi dei ikkje opplever at trusopplæringa er deira ansvar. Kva
kan ein gjera når dei andre i staben ikkje ønskjer å ta på seg det ansvaret? Ein
av kateketane reflekterer over denne situasjonen: «Eg kan ikkje kommandera
andre, men heller ikkje berre spørja forsiktig. Det må vera eit visst press på
andre for å få dei med, og det har nok ikkje falle i god jord for nokre. Det er
stor vilje til å koma i møte hos nokre i staben, mens hos andre er det ‘piggane
ut’ og ‘bremsane på’» (øA). Sjølv om informantane våre for det meste opplever at det er mykje positiv velvilje å spora i stabane, finst det nokre som meiner
at den sterke vekta på trusopplæringa går ut over andre ting, slik som musikk
og diakoni. Dette kan gi seg konkret utslag i diskusjonar om korleis gudstenesta
skal vera; ikkje direkte motvilje, men heller manglande entusiasme, noko som
blir opplevd som eit slitasjemoment i samarbeidet (vE). Kor mykje barna skal
involverast i gudstenestene, er òg eit diskusjonstema (øA).
KIFO-rapporten om kompetanse og samarbeid viser at sjølv om majoriteten av stabstilsette har ei positiv vurdering av stabssamarbeidet, er det ca. 30 %
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som er samde i påstanden om at samarbeid på tvers av faggrenser har vore krevjande (Schmidt, 2012:28). Å ha eit godt samarbeid og samtidig meina at dette
ikkje kjem av seg sjølv, er fullt mogleg, men når rapporten seier at dette ikkje
inneber nokon konfliktrisiko eller konfliktpotensial, stiller eg spørsmål ved det.
Eg meiner det inneber både positive muligheter, men òg risiko for konflikt.

S am ar b e i d s o m u t vik ling sp rosess
Tidlegare forsking har vist at tilsette i kristne menigheter har høg grad av motivasjon, og dei er dedikerte i oppgåvene sine (Høeg & Gresaker, 2009:7). Dette
stemmer godt med situasjonen i menighetene me har undersøkt. Ved å vera med
i trusopplæringa gjer medarbeidarane ein forskjell for barn og unge. Dette er eit
døme på viktigheten av å ha eit mål/visjon om å gjera ein forskjell, som Fullan
understreker som avgjerande i si forståing av endringsprosessar i organisasjonar (Fullan, 2004:23, 26). Det er som éin av prestane uttrykkjer det: «Eg har
berre blitt sikrare på at trusopplæringa var nødvendig.» (vD)
Endringsprosessar er komplekse, og medarbeidarane sin motivasjon vil gå
ned i periodar, hevdar Fullan. Han seier vidare at ein endringsprosess aldri kan
kontrollerast, men ein må jobba for å forstå slike prosessar (Fullan, 2004:42).
Nokre av informantane ser behovet for utvikling tydelegare enn andre. I ein del
menigheter har dei rykte for å vera gode på barne- og ungdomsarbeid (vE, vF),
og ser kanskje trusopplæringa helst som ei vidareføring av tidlegare barne- og
ungdomsarbeid. Andre stader er endringsviljen stor: «Me treng ei endring frå
gamalt barne- og ungdomsarbeids-perspektiv til at dette må ordnast i eit heilskapleg menighetsperspektiv, med trusopplæringa som kjernen», seier ein av
prestane (vD). Fullan hevdar at det er avgjerande å redefinera motstand. Nettopp
i argumenta til dei som opponerer, kan ein finna alternativ ein aldri hadde drøymt
om, og viss ein ikkje tar motstand alvorleg i ein tidleg fase, vil den koma til syne
likevel i implementeringsfasen (Fullan, 2004:52). Når nokre i staben meiner at
trusopplæringa går på bekostning av diakoni og musikk (vE), kan dette tolkast
som motstand mot endringar.25
Det kjem ei forventning fram i materialet om at presten skal ha ein støttande
funksjon. «Soknepresten må vera ein slags katalysator; han må ‘smørja’
systemet, ‘klappa på skuldrane’,» seier ein soknerådsleiar (vE). Dei undervisningstilsette i ein menighet seier at når presten kjem innom eit tiltak, kjenner
dei seg viktige, for dei opplever at han ser dei. Dei likar at han kjem med «nye
idear» og «finn på sprell», noko dei meiner er viktig for ein prest i trusopplæringa (vD). Ein av prestane seier: «Eg stikk innom dei og ser korleis dei har det,
25 Graden av motstand vil variera alt etter kva type endring dei tilsette opplever at trusopplæringa inneber. Craig
van Gelder presenterer eit skjema med fire typar av endring, alt etter grad av kompleksitet og nivå av motstand
og smerte. Han snakkar om forbetring (improvement), justering (adjustment), revisjon (revision) og nyskaping
(re-creation) (Van Gelder, 2007:167-172).
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og prøver å ta vare på heilskapen.» (øB) Utsegnene indikerer at relasjonsbygging
både er forventa og vektlagt. Fullan kallar dette den viktigaste komponenten,
nest etter mål/visjon om å gjera ein forskjell. All positiv endring har å gjera med
relasjonane mellom menneske, og han hevdar at dersom relasjonane blir uendra
eller forverra, har ein tapt. Ein må heile tida jobba for at relasjonane skal bli
betre (Fullan, 2004:77, 80).
Kva så med utvikling og deling av kunnskap, eller tverrfagleg samarbeid, som
særleg blir understreka i sentrale dokument? Ein prest ønskjer meir av dette,
noko som tyder på at han har opplevd noko, - og har altså lyst på meir (vE). Ein
av mentorane snakkar om kor vanskeleg det er å få inn det tverrfaglege, både i
planarbeid og gjennomføring av tiltak, og ho erkjenner at tverrfagleg samarbeid
er utfordrande fordi det kan bli for arbeidskrevjande (vF). Det finst døme på at
fleire frå staben er med i trusopplæringsutvalet, som har ansvaret for utvikling
av den lokale planen. Det gjeld særleg prest i tillegg til undervisningsmedarbeidarane, og i planarbeidet ligg det til rette for å involvera kvarandre i refleksjon.
Det kan i alle fall definerast som eit fleirfagleg samarbeid. Annan forsking på
trusopplæringa har vist at det er ei utfordring å læra av tidlegare praksis og
erfaringar. KIFO-rapporten om lokale trusopplæringsplanar uttrykkjer dette
slik: «Det ser ut til å være behov fremover i reformen for et mer systematisk
arbeid med både å dyktiggjøre og bevisstgjøre menighetene om læring gjennom
praksis, og tilbakeføring av praksis-basert læring og innsikt til planer og teori.»
(Fuglseth, Haakedal, & Schmidt, 2012:39, 48). Arenaene for utvikling og deling
av kunnskap blir viktige.
Ein av sokneprestane konstaterer at manglande tverrfagleg samarbeid i staben
fører til lite heilskapstenking. Han etterlyser meir fokus på å tena menigheten
heller enn å fylgja eigne preferansar, og ønskjer at fleire delar av verksemda i
menigheten må koma i inngrep med trusopplæringa (vE). Ein menighetspedagog
ser ei heilskapstenking i staben og meiner med det «at me må hjelpa kvarandre om nokon treng hjelp» (vD), medan ein av trusopplæringsmedarbeidarane
uttrykkjer at dei arbeider for å få ei heilskapstenking mellom trusopplæringa
og resten av aktivitetane i menigheten. Samla synest dette å visa at det å få
ein tydeleg heilskap og samanheng i alt arbeid i menigheten er utfordrande.
Fullan samanliknar ein endringsprosess med eit levande system, som er kaotisk
og komplekst. Endring er uunngåeleg, og det gjeld å klara å tolerera ein viss
mengd av tvetydighet, samstundes som ein jobbar med heilskap og samanheng
før kompleksiteten tar overhand. Det er i spenninga mellom opplevd kompleksitet og det å sjå heilskap og samanheng at det største potensialet for varige
verknader av eit utviklingsarbeid finst, meiner han (Fullan, 2004:160-174).26
26 Fullan nemner at det i nokre organisasjonar er så mange samtidige initiativ, som ikkje er knytte saman, at
dei tilsette mistar oversikten (Fullan, 2004:161). Kanskje kan dette seiast om Den norske kyrkja sine mange
reforminitiativ dei siste åra?
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refleksjonar

Behovet for rolleavklaring mellom undervisningstilsette i menigheten er noko
av det som kjem klarast fram i undersøkinga. Eit viktig spørsmål er kven som
er hovudansvarleg for trusopplæringa, altså kven som skal leia dette arbeidet.
Tenesteordninga for kateket slår fast at kateketen er ansvarleg for undervisningstenesta i menigheten (§2). Når den nasjonale planen for trusopplæring
tar opp temaet ansvarsforhold, synest derimot leiarspørsmålet å vera meir uavklart. Det blir sagt at «kateketen leier undervisningstenesta», samtidig som
det står at «kyrkjelydspedagogar, trusopplæringsmedarbeidarar og barne- og
ungdomsarbeidarar planlegg og gjennomfører trusopplæringa» (Kirkerådet,
2010:41). Slik dette er uttrykt, gir det rom for tolking, og det er ikkje klart kven
som er hovudansvarleg for trusopplæringa. Uklarheita i hovudansvaret for trusopplæringa kan altså delvis forståast ut frå dei formelle strukturane og kva som
er nedfelt om samarbeid i planane.
Manglande arbeidsbeskrivelser som regulerer forholdet mellom dei tilsette,
peikar òg på formelle strukturar som ikkje er på plass overalt. Det gjeld både
mellom dei som er tilsette for å arbeida spesielt med undervisning, og mellom
dei undervisningstilsette og presten, som er i ei anna tenestelinje. Når det gjeld
dei to tenestelinjene i kyrkja, viser praksis at det skaper problem i menighetene. Det finst altså behov for å få ei avklaring på leiing i lokalmenigheten.
Kyrkjemøtet 2016 har i saka om framtidig kyrkjeordning vedtatt å halda fast
på dei to arbeidsgjevarlinjene, men dei skal samordnast gjennom ei felles lokal
leiing av verksemda i kvart sokn (KM-sak 08/16, 2J). Kanskje dette på sikt kan gi
ei tydelegare leiing og bidra til rolleavklaring?
Ein av informantane syntest å sjå ein profesjonskamp i spørsmålet om kven
som skal leia trusopplæringa, og då er det meir uformelle strukturar og kanskje
interessekonflikter som er i spel. Trusopplæringsmedarbeidarar er ei ny gruppe
tilsette i stabane, med kort fartstid. Mange av dei har ein noko annan fagbakgrunn enn kateket/menighetspedagog, og dei er tilsette for å jobba med avgrensa
oppgåver i trusopplæringa. Det er rimeleg å gå ut frå at gruppa av trusopplæringsmedarbeidarar ønskjer å arbeida med profesjonsidentiteten sin, og det kan
bety ei posisjonering i forhold til dei andre profesjonane i staben. Då vil det vera
eit behov for å avklara rollar og ansvarsområder generelt, men det må òg tilpassast lokalt, då det er stor variasjon i stillingsstruktur og realkompetanse.
Dersom ein legg eit meir komplementært perspektiv på samarbeidet mellom
undervisningsarbeidarane, er det barn og unge som er i fokus, og oppgåva blir
å tena og arbeida til beste for desse (jf Fretheim, 2014:45-49). Då kan det her
dreia seg om sakleg usemje om kva som tener barn og unge best. Fordi trusopplæringsmedarbeidarane i dag er rekrutterte frå ulike yrke og studieløp, kan ein
tenkja at konflikten har utgangspunkt i den profesjonelle kompetansen, forstått
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forskning

som utdanningsspesifikke fagforståingar. Både utdanning og tidlegare praksis
vil spela inn på korleis ein forstår trusopplæring som felt, og korleis tiltaka bør
gjennomførast.
Evalueringsrapporten Kompetanse, utdanning og motivasjon hevdar at trusopplæringa og katekettenesta blir sett på som to ulike verksemder. Det mest
påfallande når det gjaldt om forholdet mellom kateketen som leiar av undervisningstenesta og trusopplæringsleiaren var tydeleg eller utydeleg, var at heile 38
% av utvalet svara «vet ikke», flest mellom dei som hadde vore tilsette mindre
enn to år. Mellom dei som hadde vore tilsette meir enn 10 år, derimot, var det
fleire enn nytilsette som svara at forholdet var «helt utydelig/ganske utydelig»
(Horsfjord, Sørensen, Heiene, Leganger-Krogstad, & Holmqvist, 2015:6, 99). I
rapporten finst altså antydningar til at dette er eit uavklara område, men vår
undersøking tydeleggjer at rolleutfordringar mellom undervisningstilsette er
reelle, og det bør fylgjast opp med vidare undersøkingar.
Eg har vist at spørsmålet om presten si rolle og deltaking i samarbeidet om
trusopplæringa er eit uavklart og utfordrande tema, ikkje minst for prestane
sjølve. Ressursutfordringane i form av tid til arbeidet i trusopplæringa gjeld
fleire enn prestane, men det er utfordringane for denne gruppa som er særleg
tydelege i vårt materiale. Kva skal nedprioriterast av prestane sine arbeidsoppgåver for at dei skal få meir tid til trusopplæring? Analysen viser klart at prestane
ønskjer å engasjera seg, dei går inn i trusopplæringa, og dei er ønska i stabssamarbeidet om dette. Det er viktig at presten er synleg deltakande fordi det gir
trusopplæringa status, og presten er ein «symbolbærar», særleg for den ikkje så
aktive delen av medlemmane. Men korleis skal prestane få plass til trusopplæring mellom alle oppgåvene som ligg på dei, både etter ordinasjonslovnaden og
tenesteordninga? Tenesteordninga for prestar (§2b) fastset rett nok at presten
òg har ansvar for trusopplæring, men spørsmålet er kva oppgåver som skal prioriterast høgast. Ein av prestane meiner at det ikkje nyttar berre med generell
omtale; det må vera konkrete og spesifikke stillingsinstruksar, ut frå dei lokale
forholda. Tidlegare forsking har vist at presten har stor arbeidsmengd. På bakgrunn av undersøkinga ho har gjennomført, undrar Grimstad seg over at det i
Den norske kyrkja nærast er «grenseløst hvilket ansvar og mandat som i praksis
kan ligge til prestetjenesten» (Grimstad, 2016:75; jf Sirris, 2016:78). Dette gjeld
òg i forhold til trusopplæringa. Det å få trusopplæringa på toppen av alt anna er
ei kjelde til frustrasjon, hevdar Schmidt (Schmidt, 2012:18), og ein av prestane i
Botvar mfl. si undersøking seier at han slit med å få tid til trusopplæring når han
alt jobba meir enn 100 % før trusopplæringa kom (Botvar et al., 2015:59). Dette
forholdet synest å bli forsterka av at i alle fall sokneprestar bruker mykje av si tid
på samarbeid og relasjonar internt i staben (Sirris, 2016:84, 87).
Å engasjera seg i tiltak som har med gudstenesta å gjera, kan vera éin veg å gå
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for å tydeleggjera presten si rolle. Viss trusopplæringa utviklar seg i same retning
som til nå, blir mange av tiltaka knytt nettopp til gudstenesta, der presten har ein
nøkkelrolle. Eg meiner det er avgjerande viktig at prestane, i tillegg til gudstenestearbeid, òg engasjerer seg i utviklinga av trusopplæringa som eit kyrkjeleg
felt, gjennom tverrfagleg samarbeid. Eg har vist at dette er ønska frå prestehald, men i eit slikt tverrfagleg samarbeid må presten vera open for kritikk av
synspunkt, gjensidig prøving og ny innsikt, i møte med andre perspektiv. Ein
annan mulig måte å møta tidsklemma på, er at presten kan delegera forkynning i gudstenester med trusopplæringstiltak. Spørsmålet er om presten ønskjer
dette. Er preikearbeidet så sterkt knytt til profesjonsidentiteten at presten vil
halda fast på det, trass i utfordringane med å prioritera, eller klarer presten å
sjå stabsmedarbeidarane sine kompetansar som komplementære og gjensidig
utfyllande (Fretheim, 2014:49)? Det kan i så fall gi rom for eit konstruktivt samarbeid og vera eit bidrag til å prioritera mellom dei mange oppgåvene.
Det at presten si rolle er å «passa på» at innhald og profil blir som det bør
vera, kan ein forstå ut frå  presten si utdanningsspesifikke fagforståing i møte
med trusopplæringa, eller at presten tilfører nødvendig teologisk kompetanse
(Schmidt, 2012:27). Ein kan likevel stilla spørsmål ved slike utsegner, fordi det
kan tyda på arrogante haldningar på vegne av den teologiske kunnskapen, sjølv
om det synest som andre i staben ønskjer at teologisk fagkunnskap skal setjast i
spel. Viss ein ser slike utsegner i eit interesseperspektiv, kan det vera ein måte å
posisjonera seg på som leiar i staben, eller å hevda eigen autonomi og sjølvstyre
(Grund, 2016:321-322).
Eit konkret område for utvikling og endring, som har vist seg å skapa diskusjon og frustrasjon i samarbeidet, er korleis gudstenesta skal vera og i kor stor
grad barn skal involverast.27 I eit meir overordna perspektiv kan ein her seia at
ein ser tilløp til tverrfaglege diskusjonar. Usemja kan ha utgangspunkt i både
ei generell fagforståing av korleis trusopplæringa bør vera og ei kontekstuell
fagforståing av korleis dette bør tilpassast lokalkyrkjelyden si gudsteneste, eller
det kan skuldast forskjellige utdanningsspesifikke fagforståingar om kva som
tener til det beste for barn og unge i menigheten. Det kan òg ha sin grunn i at
nokre i staben vil køyra fram eigne preferansar, slik ein av informantane (vE)
synest å hevda. Då snakkar me om uformelle strukturar og moglege interessekonfliktar, som kan vera ei mogleg tolking av situasjonen.
Ut frå Fullan si vektlegging på å forstå endring, korleis kan ein klara å snu det
som blir opplevd som eit negativt engasjement og konflikt rundt gudstenesta, til
ein positiv moglegheit for tverrfagleg samarbeid? Då må det finnast vilje hos alle
partar til å vera i sakleg dialog og vera opne for å sjå sakforholdet på nye måtar.
Slike samtalar er arbeidskrevjande, slik ein av mentorane slår fast, men det kan
27 Sjå Leganger-Krogstad 2017.
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bli konstruktivt og eit godt alternativ til slitande og frustrasjonsskapande diskusjonar. Det er verdt å leggja merke til kor sterkt undervisningstilsette vektlegg
samarbeid og det å arbeida tverrfagleg som årsak til at dei blir verande i stillinga
over tid (Horsfjord et al., 2015:9, 115). Materialet vårt viser at mykje utskifting av
medarbeidarar skaper utfordringar i menighetene, og ei sterkare vektlegging av
samarbeid kan altså føra til at dei som arbeider med trusopplæring, blir verande
lengre i stillingane sine.
Klevmoen har undersøkt det tverrfaglege samarbeidet om gudstenester i trusopplæringa ved å fokusera på kva verdiar og kva type leiing som fremjer eit slikt
samarbeid. Med eit slikt fokus er usemje og konflikt lite tematisert, og i oppsummering av samarbeidet i eit verdiperspektiv blir berre konstruktive og positive
verdiar ved dette trekt fram (Klevmoen, 2016:57). Ut frå funn i vår undersøking
meiner eg det er viktig å ikkje underkommunisera dei utfordrande sidene ved
gudstenester i trusopplæringa.
Målsetjinga for artikkelen har vore å undersøkja utfordringar og moglegheiter i
det tverrfaglege samarbeidet for å utvikla trusopplæringa. Eg har gitt eit bidrag
til svar på denne problemstillinga ved å visa til den gode viljen til samarbeid, som
samstundes er prega av at det i praksis berre er nokre som reelt involverer seg i
trusopplæringa. Artikkelen har fått fram korleis undervisningsmedarbeidarane
er dei som sit «ved rattet» når det gjeld arbeidet med førebuing og gjennomføring av trusopplæringa, men òg korleis det er klare rolleutfordringar mellom dei.
Analysane har vist at prestane ser trusopplæringa som ein stor moglegheit som
det er viktig å engasjera seg i, men òg korleis dei slit med å få plass til dette innimellom andre pålagde oppgåver. Eg har peika på usemje og utfordrande sider
ved gudstenester i trusopplæringa, som kan vera eit nyttig utgangspunkt for
tverrfagleg samarbeid.
Stabane har stor kompetanse, og dette gir moglegheit for eit ennå sterkare
utviklingsperspektiv på trusopplæringa. Føresetnaden er at stabane ser motsetnader og utfordringar som moglegheit til tverrfagleg samarbeid, at dei arbeider
kontinuerleg med å bli ennå betre på relasjonar, og at dei tydeleggjer trusopplæringa sitt bidrag til å skapa heilskap og samanheng i alle delar av menigheten.
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Prismet Refleksjon

Frivillighet i trosopplæringen
En refleksjon om samspill mellom ansatte og frivillige
A v E rl i n g B i rkeda l
“Det tar mye tid å samarbeide skikkelig”, sier en prest i Den norske kirke. Dette er en
erfaring mange ansatte har gjort seg i arbeid med trosopplæring for barn og unge.
Tradisjonelt har frivillige drevet kirkelig arbeid med og for barn og unge i regi av frivillige organisasjoner. I Den norske kirkes trosopplæring er det nå i hovedsak ansatte
medarbeidere som har ansvar og legger til rette for frivilliges involvering. Artikkelen
undersøker hva menighetsledere tenker om frivillige i trosopplæringen. Hva gjør den
nye ad-hoc-frivillighet med kirken? Hvordan skal en motivere og involvere frivillige,
og hvordan skal disse ledes? Dette er noen av spørsmålene artikkelen vil reflektere over.
Erling Birkedal, 1954, forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet,
Likollen 39, 1481 Hagan, erling.birkedal@mf.no

Innledning
Denne artikkelen tar utgangspunkt i hvordan sokneprester, kateketer, menighetspedagoger, trosopplæringsmedarbeidere og menighetsrådsledere i noen
menigheter tenker om frivillige medarbeidere i trosopplæringen, og om samspillet mellom disse og ansatte i menigheten. Hva mener menighetens ledere er
et godt samspill mellom ansatte og frivillige i menighetens trosopplæring? Hva
har de erfart, og hvilke refleksjoner har de gjort seg? Jeg bygger på et empirisk
materiale fra et større forskningsprosjekt i seks menigheter, tre i et bispedømme
på Vestlandet og tre i et bispedømme på Østlandet i 2014–16.1 Artikkelen kan
forstås som et supplement til flere forskningsbidrag til forståelse av frivillighet i
trosopplæringen (særlig Fretheim m.fl. 2014 og 2016, og Aagedal m.fl. 2014). Et
nytt empirisk materiale kan utfylle og nyansere det vi allerede vet.

Hva

menighetsledere forteller

Profesjonalisering, at flere ansatte tar ansvar for trosopplæringen, er en direkte
konsekvens av trosopplæringsreformen. Trosopplæringen er i hovedsak en
ansatt-styrt virksomhet også når det gjelder rekruttering og ledelse av frivillige som blir involvert i nye tiltak. Alle informantene nevner at det er behov for
frivillig arbeid for å kunne lykkes med de ambisiøse målene i reformen. Jeg ser
i hovedsak tre ulike roller for frivillig deltagelse som informantene omtaler: For
1 Jeg redegjør ikke her nærmere for utvalg av menigheter og metode, men viser til andre artikler som omtaler
dette. Vi er tre forskere som har jobbet sammen i prosjektet og har skrevet artikler ut fra det samme materialet.
Se Austnaberg 2017, Austnaberg og Birkedal 2017, Birkedal og Austnaberg 2017, Birkedal, Leganger – Krogstad og Austnaberg 2017, og Leganger – Krogstad 2017 i Prismet 3/2017.
Prismet – IKO-Forlaget 2017
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det første er det de selvstendige organisasjonstilknyttede frivillige. Det er den tradisjonelle frivillighet, der ulønnede medarbeidere i hovedsak drev kristent arbeid
for barn og unge i sitt lokalmiljø. Disse kan omtales som kompetente frivillige. Noen uttrykker en visjon/drøm om at tiltak i trosopplæringen i større grad
skulle drives av slike frivillige. I noen menigheter er det en betydelig utfordring
å finne frem til et godt samvirke eller arbeidsfordeling mellom den tradisjonelle
organisasjonsfrivilligheten og ny frivillig deltakelse i den nye trosopplæringen.
For det andre er det ad-hoc-frivillige, som hjelpeledere til ansatte. Her tenker
informantene at frivillige er ulønnede medarbeidere som hjelper de ansatte til
å gjennomføre nye tiltak i trosopplæringen. Dette er i hovedsak ufaglærte frivillige.2 At det er ad-hoc begrunner de ansatte med at det er lettere å takke ja
til en avgrenset og definert oppgave enn et mer generelt oppdrag over lengre
tid. De tenker også at dette gir et avklart forhold mellom ansatt og frivillige.
Noen påpeker at denne type frivillighet også krever en viss ansatte-ressurser
til å rekruttere og lede de frivillige. For det tredje ser jeg det som kan beskrives som medarbeider-frivillige. Det er kompetente og fagutdannede frivillige.
Tankegangen er at ansatte og frivillige er en vid gruppe medarbeidere som i
samarbeid utfyller hverandre med ulik kompetanse. I en av menighetene (øA)3
omtales frivillige som et bidrag i det tverrfaglige arbeidet. Jeg vil nedenfor utdype
nærmere hva informantene sier om samspillet mellom trosopplæringen og den
tradisjonelle frivillighet, og videre om den nye ad-hoc-frivilligheten.

Pro fes j o n a l i s e r i n g a v t r o s o p p læring en utford rer tid lig ere
o r g an i s e r i n g o g arbeid sd eling
Enkelte informanter er kritiske til at det meste av trosopplæringsmidlene blir
brukt til stillinger/ansatte: «En farlig stor andel», sies det fra en av menighetenes prester (vD). Det begrunnes med at det er lite midler til drift som også
kan komme til nytte for frivillige. Det kan her være et ønske om mer økonomisk støtte til det tradisjonelle arbeidet for barn og unge, i organisasjoners regi.
Presten argumenterer mer prinsipielt og sier at «jeg er livredd for den stabsdrevne kirken, men vi er altfor mye der» (vD). Noen argumenterer også ut fra
kompetanse hos de tradisjonelle frivillige og begrensning hos menighetens
ansatte, og sier blant annet at: «Vi er ikke best på å drive aktivitetsklubb, vi er
best på å være menighet. Kan vi knytte til oss noen andre som kan?» (øB). De
søker her etter en mulig arbeidsfordeling mellom menighet og frivillige organisasjoner, og tenker at de ulike arbeidslag får gjøre det de selv er best på. I
2 For å nyansere mellom ulike typer frivillige benytter jeg terminologien som Kjetil Fretheim har introdusert
(Fretheim,2014:14–15): Ufaglærte frivillige (de som gjør oppgaver som ikke krever spesiell kompetanse),
kompetente frivillige (de som gjør en oppgave ut fra sin kompetanse uten at det er deres profesjon) og fagutdannede frivillige (de som gjør en frivillig oppgave ut fra sin formale kompetanse eller profesjon).
3 I direkte referanser omtaler jeg de tre menighetene fra Østlandet med «ø», henholdsvis øA, øB og øC, og de
fra Vestlandet med «v», vD, vE og vF.
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en annen menighet med mye tradisjonell frivillighet (vE) sier menighetsledere at det er nye muligheter med samspill mellom ansatte og frivillige. Presten
viser til frivillighetskulturen i andre sammenhenger som kan være til inspirasjon og lærdom for menigheten, slik som i «Sprell levende» (søndagsskolen).
Menighetsrådsleder fremhever at ansatte medarbeidere er viktig for å skape
trygghet i samarbeid, for både frivillig deltakelse og tillit hos foreldre til å sende
sine barn til menigheten.
Når trosopplæringen bygges opp, forteller noen om vanskeligheter med
å finne et godt samspill med frivillige som er knyttet til organisasjoner (bl.a.
øA). De frivillige i det kontinuerlige arbeidet for barn, som f.eks. søndagsskolen og speiderarbeid, kan oppleve det merkelig at de ikke blir regnet med som
«trosopplærere». Det pekes på at disse frivillige synes det er underlig at ikke
økonomiske midler fra reformen kan brukes også til deres virksomhet. Noen
forteller om at det nye kan oppleves som konkurranse med bedehusene. En
av mentorene i en av vest-menighetene sier at kirke og bedehus har hver sine
«sirkler» med stort aktivitetsnivå, og vanskelig for å finne en «innpassing»
av trosopplæringen i alt annet som skjer, uten at det skal virke konkurrerende
(vD). Det gjelder da å bygge gode relasjoner og samarbeid med bedehuset og
organisasjonene, ifølge denne mentoren. Noen andre fra samme menighet (vD)
peker på at det er vanskeligere å få til samarbeid med bedehuset i eget sokn, enn
med andre menigheter (f.eks. pinsemenighet). Dette er kanskje et signal om at
det lutherske bedehuset er så nært at det virker konkurrerende overfor de døpte
barn og unge.

A d -hoc - fr i v i l l i g h e t m e d fo r d eler og utford ring er
Informantene viser jevnt over til erfaring med at det er vanskelig å få stabile frivillige. Det pekes på folks travelhet og uvilje mot å forplikte seg. Det sies at dette
fører til mer ad-hoc-frivillighet, eller at enda mer arbeid utføres av ansatte.
Behovet for denne type frivillighet skaper igjen et behov for å utvikle rutiner for
samvirke mellom ansatte og frivillige. I tiltak for de minste barna er det primært
foreldre som blir spurt om frivillighetsoppgaver. Det er det naturlige og enkleste,
som en av prestene sier, og omtaler slike frivillige som «hjelpere til småoppgaver» (vF). Noen vurderer om en bør «sette krav til foreldre som melder på
barna … at det blir lagt til rette for konkret, praktisk oppgave en kan bidra med».
(øC, kateket). Det vises til erfaringer med at samspillet mellom ansatte som har
ansvar for tiltak, og ad-hoc-frivillige kan fungere bra. En menighetsrådsleder
sier det slik: «Det er flott at det blir litt proft for frivillige å være med på. Jeg har
hørt fra frivillige at de synes det er flott at det er tilsatte som driver dette, og at
en får ordentlige oppgaver og med evaluering etterpå. Det oppleves ordentlig.»
(vD, menighetsrådsleder).
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Samtidig som det er behov for ad-hoc frivillighet, er det flere ansatte som
uttrykker ønske om at engasjementet skal strekke seg ut over den enkelte gang.
Det er håp om at frivillige kan bygges opp gjennom erfaring med ulike tiltak, slik
at det finnes folk som er lettere å spørre igjen. Det vises også til at denne type
frivillighet i stor grad er avhengig av ansatte/stabile personer som kan legge
til rette for dette. En av menighetsrådslederne sier det slik: «Folk er positive
dersom det er godt organisert og en vet hva en skal gjøre» (vD, menighetsrådsleder).
Ansatte ser også at rekruttering og engasjement hos frivillige som hjelpere
er avhengig av at frivillige har en relasjon til ansatte / de som er ansvarlige.
Manglende kjennskap til mulige frivillige er en utfordring. Det blir spesielt en
utfordring når trosopplæringsmedarbeidere ikke er rekruttert fra eller kjent i
lokalmiljøet. Informanter forteller også om utfordring med å holde kontakt med
frivillige ved skifte av nøkkelpersoner i staben og/eller perioder med vakanse.
Informantene fra de menighetene vi har undersøkt, har ingen felles rutine for
hvordan en rekrutterer eller holder kontakten med denne type frivillige.
Noen ansatte viser en viss frustrasjon over arbeid med frivillige. De påpeker at
de har mer enn nok med sitt og at det ikke er lett å endre fra direkte til indirekte
arbeid. På kort sikt oppleves det oftest lettest å gjøre oppgaver selv, istedenfor å
rekruttere og avtale med frivillige. Det tar mye tid å samarbeide skikkelig, sier en
prest med en viss oppgitthet: «Det er en utfordring for oss ansatte å ta frivillige
på alvor, at de er med og har en oppgave. Dette kan være ganske krevende i en
arbeidshverdag, der så mange ting kjemper om plassen. Gudstjenesteforberedelse
tar mye mer tid enn før, ikke minst med involvering.» (vF).
Menighetslederne forteller om økt satsing på ung frivillighet. Noen sier det
er lettere å rekruttere «halvstore ungdommer enn voksne» (øC, prest). I en
av menighetene drøfter en utfordringen med konkurransen fra andre frivillighetsarenaer der unge er involvert mot betaling. Det vises til at det i lokalmiljøet
er vanlig at unge (16–18 år) får betalt for avgrensede lederoppgaver i kultur og
idrett (øC, prest). Når dette er vanlig for de unge, tenker de det kan bli vanskelig å rekruttere unge etter konfirmasjon og gjennomføre konfirmasjonsleir uten
honorar til hjelpeledere (øC, kateket).

Fr i v i l l i g h e t s o m e n me n i g h etsbyg g end e strateg i
Det er flere som peker på frivillig engasjement og aktiv deltakelse i virksomheten som noe mer enn å få gjennomført konkrete oppgaver for/med barn og unge.
Det settes inn i en større sammenheng. Det kan være en strategi for trosutvikling
for den frivillige selv, og for utvikling av menigheten som helhet. Trosopplæring
omtales i seg selv som en arena for å rekruttere frivillige i menigheten generelt,
for at de skal bli mer delaktige i menigheten. «En positiv faktor er at ungdom-
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mene liker å være ledere.» (vE, m.ped). Tenkningen er at de unge i tillegg til å
bidra til å gjennomføre tiltak for barn, blir sosialiserte inn i menigheten. Noen
informanter peker på at rekruttering av frivillige voksne kan være utenom de
aktive kirkefolk, og det kan være en vei på deres «trosvandring»: «Vi har gode
eksempler på at mer perifere medlemmer blir invitert med i oppgaver. De begynner helt bak, og så beveger de seg fremover. Jeg tror alle har en spire av tro, og
det er ikke vår sak å bedømme om den holder. Men det finnes en søkning, men
også en redsel.» (vE, MR)

Refleksjon

om frivillighet i trosopplæringen

På grunnlag av det jeg har sett hos disse menighetene, vil jeg reflektere videre
over noen relevante problemstillinger. Et hovedspørsmål er hva den nye ad-hocfrivillighet gjør med det å være menighet. Jeg vil videre drøfte hvordan en kan
motivere og inkludere frivillige, og hvordan lede frivillige.4

U t fo rd r i n g e r o g mu l i g h e t e r m ed ad -h oc-frivillig h et
Har trosopplæringsreformen bidratt til at det utvikles en endret frivillighetskultur i menighetene, eller er det en ny frivillighetskultur som kirken må forholde
seg til? Det er vanskelig å si noe om hva som er årsak og virkning, da det naturligvis også er grunnleggende kulturelle og samfunnsmessige forhold som
innvirker på frivilligheten. At trosopplæringsreformen har ført til en profesjonalisering av lokalt kristent barne- og ungdomsarbeid, er noe Aagedal, Haakedal
og Kinserdal konkluderer med i sin forskningsrapport om «Profesjonalisering
og frivillighet» (Aagedal m.fl. 2014:79). De peker blant annet på at mange tidligere frivillige har gått inn i lønnet arbeid. En konsekvens av profesjonaliseringen
kan være at rollen som frivillig endres fra å være en rolle med mye selvstendig ansvar, til at de som nå er frivillige, kan bli medhjelper til den profesjonelle,
som nå blir den ansvarlige (Aagedal m.fl. 2014:80). Empirien jeg har undersøkt,
støtter opp om en slik vurdering.
Det kan være ulike grunner til at frivillige i større grad blir medhjelper til de
ansatte.5 Det kan være organisatoriske grunner. Det ligger i trosopplæringsreformens innretning at den i større grad blir ansatte-styrt. For det første er det
bevilget midler som i all hovedsak er knyttet opp mot lønn til medarbeidere. For
det andre er det lagt opp til en systematisk og sammenhengende opplæring som
krever en plan og forutsigbarhet. Det fører til behov for å sikre at det til enhver
tid er personer som tar ansvar for å gjennomføre. Dette er en villet og styrt
utvikling fra politikere og nasjonal kirkeledelse. Det er et rapporteringssystem
som forutsetter tilgang på dataverktøy og ulike hjelpemidler. Det er behov for et
4 Jeg følger ikke her opp utfordringene i forhold til de frivillige organisasjoner og de kritiske spørsmål noen har
til økt profesjonalisering i trosopplæringen generelt.
5 Se mer om ulike typer motivering hos frivillige i f.eks. Fretheim 2014:51–54.
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systematisk informasjonsarbeid, med tilhørende kartotek med navnelister mm.
Det er med andre ord behov for et byråkratisk arbeid som krever en bestemt kompetanse, rutiner og verktøy som ikke er lett for frivillige uten videre å gå inn i. Det
er da lettere at ansatte tar seg av de store linjer og også de nødvendige byråkratiske
rutiner, mens frivillige evt. blir medhjelpere til gjennomføring av enkelttiltak. En
kan slik beskrive ad-hoc-frivilligheten med hjelpefunksjoner som en strukturfokusert frivillighet, til forskjell fra aktørfokusert (jf. Askeland 2012).
Denne variasjonen i fokus på enten struktur eller person, er også noe Jan
Heitmann gjør i sine fire modeller for samspill mellom ansatte og frivillige
(Heitmann 2011:197). Han skjelner mellom det han på den ene side beskriver individualistisk orientert og helhetlig orientert, og det han beskriver som
kontrollert og som autonomi. På dette grunnlag lanserer han fire forskjellige
modeller for samspill mellom ansatte og frivillige i en menighet, som en matrise.
Det blir da to modeller som er individualistisk orientert:
• Individualistisk med kontroll og ensartet atferd.
• Individualistisk med autonomi.
Den første modellen kan, ifølge Heitmann, lettere føre til likegyldighet og frustrasjon hos den frivillige, mens den andre modellen kan føre til anarki og kaos.
Videre blir det to modeller som er helhetsorientert:
• Helhetsorientert og kontrollert, ensartet.
• Helhetsorientert og autonomi.
Den første av disse to modellene kan lett føre til stagnasjon i samspillet mellom
ansatte og frivllige, mens den siste modellen gir mulighet for kreativitet, innovasjon og ekstraordinære resultater, sier Heitmann. Et fokus på kontroll og
struktur, slik det er i trosopplæringsreformen, legger til rette for en relativt ensartet atferd for å få gjennomført de planlagte tiltak. Det kan for de ansatte være
effektivt. For de frivillige kan det også være ønskelig og behagelig å gå inn i en
tilrettelagt, avgrenset og forutsigbar ad-hoc-frivillighet. Men en fare ved denne
type frivillighet, slik også Heitmann påpeker, er at det lett kan føre til stagnasjon. Det forutsetter ikke og legger heller ikke opp til en selvstendig frihet eller
stimulerer til frivilliges initiativ. Det er en ordning som setter den ansatte i en
nøkkelrolle, der de frivillige er avhengig av dennes tilrettelegging. Det appellerer også til personer som er tilfreds med rutinearbeid, uten selv å bli involvert i
den skapende prosessen, utvikling av tiltak. På kort sikt kan dette være effektivt, men en kan stille spørsmål ved om hvor bærekraftig dette er på lang sikt.
På den annen side er de tradisjonelle frivillige knyttet til organisasjonene i
hovedsak selvgående og autonome, og arbeider innenfor vide rammer. De er med
på å legge premissene for eget engasjement, som i speiderbevegelse, søndags-
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skole, sang og musikk. De er engasjert av en visjon eller et mål, og bruker sine
evner og kompetanse for å fremme disse. De er helhetsorienterte og autonome, noe
som gir rom for kreativitet, innovasjon og mulighet for gode resultater, ifølge
Heitmann (Heitmann 2011). For å få til en bærekraftig trosopplæring, også når
det er skifte av ansatte i menigheten, vil det sannsynligvis være en stor fordel at
menigheten også har samarbeid med og stimulerer denne type helhetsorienterte
og autonome frivillige. Det kan være kompetente frivillige som er med i trosopplæringsutvalg, og som har en rolle knyttet til tiltak som er mer enn å hjelpe den
ansatte. Kanskje det ville være klokt heller å tenke at det er kompetente frivillige
som er de kreative og hovedledere, mens de ansatte i stor grad går inn i rollen
som tilretteleggere og hjelpere?
Det er et åpent spørsmål hvordan den langsiktige virkningen av trosopplæringsreformen vil være når det gjelder samspillet mellom ansatte og frivillige.
Variasjon i lokale tradisjoner tilsier at det vil være forskjell menigheter imellom.
Dersom de økonomiske rammer for Den norske kirke opprettholdes, vil det i alle
menigheter være en bemanning som har ansvar for trosopplæringen. Det vil
sannsynligvis føre til at foreldre og andre potensielle frivillige i økende grad vil se
det som naturlig å tilpasse seg det de ansatte gjør, i stedet for å ta et mer helhetlig, selvstendig ansvar. En usikkerhet er om de økonomiske rammebetingelser vil
endre seg. For å mobilisere helhetsorienterte frivillige som vil ta ansvar over tid,
vil det være et behov for at disse identifiserer seg med det verdigrunnlaget som er
i menigheten. (Se mer om dette i avsnittet om hvordan lede frivillige, nedenfor.)
Hvordan en skal forholde seg til betaling til unge frivillige medarbeidere er
en utfordring som én av menighetene jobber med. Dette er en praksis for å skaffe
unge ledere i ulike kultur- og idrettsorganisasjoner. Dette kan forstås som en
variant av tenkningen om den såkalte moderne frivillighet som i utgangspunktet
tenker på «what´s-in-it-for-me». (Fretheim 2014:54 og Aagedal, Haakedal, &
Kinserdal 2014:80). Dersom kirken ikke går inn på dette, kan det være en fare for
at de unge prioriterer der det er penger. På den annen side utfordrer dette både
menighetens økonomi og også måten å tenke om frivillige på. Hvilke oppgaver
skal en betale for, og hvilke type frivillige (f.eks. alder) skal en gi godtgjøring?
Hvordan blir så grenseoppgangen mellom frivillig engasjement mot godtgjøring
og ansatt på deltid? Bruk av penger til denne type frivillighet aktualiserer også
spørsmål om hvor mye midler en skal binde til fast ansatte, og også hvilke krav
en eventuelt skal sette til de som mottar godtgjøring. Dette er noen av spørsmålene jeg antar enda flere menigheter må ta stilling til i årene som kommer.
En kan også spørre om de ansattes tenkning om frivillige som medhjelpere avspeiler en måte å tenke om menighet mer generelt. Tron Fagermoen har
skissert ulike trosopplæringstyper, som igjen avspeiler ulike måter å tenke om
menighet og kirke. Han omtaler dette som katekismekirke, ritekirke og kulturkirke,
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fellesskapskirke eller pilegrimskirke. (Fagermoen 2015) De som fremhever frivillighet som en strategi for integrering i menigheten, er nærliggende å forstå som en
konsekvens av at en har fellesskapskirken som ideal. Det er for disse et mål at de
frivillige skal bli en del av det kirkelige fellesskap, også ut over den konkrete frivillige oppgaven. Selve frivillighetsoppgaven blir da et redskap eller instrument
for å føre personer inn i trosfellesskapet. Pilegrimskirken som trosopplæringstype, der deltakere er med på å utforme kirken, vil være mest relevant der de
frivillige får en mer selvstendig og kreativ rolle. Denne kirketypen passer best
inn i den tradisjonelle frivillighet med selvstendig ansvar for en virksomhet.
Medhjelpere eller ad-hoc-frivillige vil passe best inn i det Fagermoen omtaler
som katekismekirken, der fokus er på selve undervisningsoppgaven. Det er selve
tiltaket som er i fokus, og de frivillige blir hjelpemidler. Å se praksis med frivillige i sammenheng med slike kirketyper gir en påminnelse om at arbeid med
frivillighet i kirken også er et uttrykk for teologi og en kirkeforståelse.

H v o r d a n mo t i v e r e o g i nvolvere frivillig e?
Det er tydelig i det materialet jeg har jobbet med, at frivillighet ikke er en statisk
størrelse. Hvordan en får involvert personer til å være frivillig, varierer. Det er
imidlertid i stor grad nye personer som blir engasjert i frivillige ad-hoc-oppgaver, og da gjerne foreldre knyttet til tiltak for egne barn eller ungdom som utfører
tjenester overfor yngre barn. Dette har en stor fordel ved at det er en «fornybar
ressurs», ved at det er stadig nye barn som blir involvert i opplæringen. Noen
informanter vil gå så langt at de vil sette krav til foreldre om frivillig bidrag når
deres barn er med. Et slikt krav til deltakelse fra voksne vil imidlertid være problematisk for å få størst mulig deltakelse i de ulike tiltakene. Trosopplæring for
alle døpte er en førende visjon for hele reformen, og det vil være vanskelig å lage
en ordning som for noen kan oppleves som en høy terskel for deltagelse.
Enkelte informanter peker på også andre nøkler for motivering enn den oppgave-orienterte ad-hoc frivillighet. Det vises til at en må se etter ulike personers
interesser og forutsetninger. Noen kaller dette en nådegave-basert tenkning, der
det er den enkeltes gaver/utrustning og motivering som er utgangspunktet. Det
passer i stor grad inn i et aktørperspektiv (Askeland 2012) eller en individualistisk
orientert modell (Heitmann 2011). En rendyrking av en slik tilnærming er imidlertid problematisk når trosopplæringen som utgangspunkt har en vedtatt plan som
skal gjennomføres. Fokus på planen er hva barn og unge skal erfare, ikke de voksnes
motivering eller kompetanse. Det ideelle vil naturligvis være om en kan finne frem
til personer med en indre motivering og kompetanser som kan passe godt inn i oppgaver det er behov for innen rammen av trosopplæringen. For å få til best mulig
slike sammenkoplinger mellom personer og plan vil det være til stor nytte at de
lokalt ansvarlige har god innsikt og kjennskap til aktuelle personer i menigheten.
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En annen måte å tenke om frivillighet på er å søke etter voksne frivillige
som kan gjøre noe sammen, en gruppe/et team som har en tilhørighet til hverandre og samtidig inngår avtale om bestemte tiltak i trosopplæringen. Et slikt
samarbeid kan være en måte å dele erfaring og kompetanse, og det kan være
ressurspersoner for neste gang tilsvarende tiltak skal gjennomføres. En kunne
tenke seg å utvikle egne team for ulike tiltak, slik som 4-årsbok, lys våken, tårnagenter osv. Samtidig som det er noen gjengangere i slike team, kan en også
legge til rette for en jevnlig fornyelse, og dermed sikre kontinuitet. Dette kan
være med på å skape en verdiidentitet hos frivillige.6
Et systematisk og sammenhengende arbeid for barn og unge krever at det er
noen som i det daglige holder i trådene og har oversikten. Når kirken har lagt opp
til en standard som skal gjelde alle menigheter, er det urealistisk og uansvarlig
å overlate dette til et mer eller mindre tilfeldig fritidsengasjement. En kommer
ikke bort fra at det må være en relasjon til de ansatte i menigheten så lenge det er
ansatte som er tildelt et ansvar for trosopplæringen. Utfordringen er hvordan en
skal finne den gode kombinasjonen og samspillet mellom ansatte og frivillige. Å
bygge opp de ansattes kompetanse på frivillighet vil her være en strategi. Andre
undersøkelser viser også at ansatte opplever et behov for dette.7

H v o r d an l e d e fr i villig e?
Stephen Sirris har presentert og drøftet en verdibasert og praksisorientert
modell for frivillighetsledelse, på grunnlag av ledelsesdimensjoner identifisert
av Askeland (Sirris 2015b). Jeg finner denne modellen tjenlig som svar på flere
av de utfordringer jeg ser i de undersøkte menighetene. Modellen består av fire
elementer, hvor det første elementet er det grunnleggende: 1) Drive identitetsutvikling og skape verdibevissthet, 2) styre og administrere, 3) lede og mobilisere
og 4) å gjøre. Sirris er skeptisk til å legge ansvar for alle frivillige i en menighet til én felles frivillighetskoordinator, da fokus for ensidig vil bli på ett av
elementene, styre og administrere. Han vil heller anbefale at alle de kirkelige
tjenestegruppene (prest, diakon, kateket og kantor) har tilstrekkelige ressurser til å være reelle frivillighetsledere på sine respektive felt. Han argumenterer
for at det er viktig å ha nærhet mellom ansatte og frivillige, og innsikt i hverandres arbeid. Dette blir forståelig når hans viktigste elementer for ledelse av
frivillige er å kartlegge de frivilliges motivasjon, kartlegge de frivilliges fleksibilitet og finne en god balanse mellom frihet og rammer som skaper trygghet
(Sirris 2015a:15–16). Forutsetningen for å være en god frivillighetsleder blir da
6 Se mer om denne tankegangen hos (Sirris 2015a). Han påpeker at samvirke med frivillige ikke bare kan sees på
som en teknisk oppgave, men det må skapes en verdiidentitet hos de involverte personer.
7 I kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke i 2015 svarer 60 % av de undervisningsansatte at de
har et «ganske stort» eller «svært stort» behov for kompetanseheving på arbeid med rekruttering og oppfølging av frivillige (Horsfjord, Sørensen, Heiene, Leganger-Krogstad, & Holmqvist 2015:8).

Av Erling Birkedal [239]

evne til å se og til å organisere. I denne måte å tenke på blir ikke frivillighet og
ledelse redusert til et middel for å få ting gjort, men det blir noe som springer ut
av menighetens oppdrag. Dette kan skje i trosopplæringen når frivillige knyttes
opp til de ansvarlige medarbeiderne for ulike tiltak. Det forutsetter at de ansatte
forholder seg til de frivillige som medarbeider med erfaring og kompetanse, og
ikke bare som et instrument for å få gjennomført et tiltak.
De ansattes holdning og arbeidssituasjon er en utfordring. Jeg ser at arbeid
med frivillige oppleves som en belastning for noen, og det argumenteres med
at en ikke har tid til dette.

«Dette kan være ganske krevende i en arbeidshver-

dag, der så mange ting kjemper om plassen», sier en av prestene (vF). En kan
spørre om utfordringen ikke er frivillige som sådan, men de ansattes holdning
til frivillighet. Selv om det på kort sikt vil være en tidkrevende oppgave å forholde seg til frivillige, bør en spørre etter hva som er den langsiktige mulighet
og strategi. For at arbeidet med frivillighet skal ha langsiktig effekt, tror jeg det
vil være tjenlig å knytte dette opp til en strategi om hvordan skape gode praksisfellesskap i menigheten. Vi ser i flere av menighetene at det er gode erfaringer
med at de ansatte har en god relasjon til frivillige, der de blir sett og bekreftet
og inkludert i en større helhet. På den måten kan frivillige få del i en integrerende identitetsutvikling i den kirkelige kontekst, og ikke ensidig være en brikke
i en frivillighetskultur med et instrumentelt preg.8 En slik langsiktig strategi må
også inkludere avklarte relasjoner til andre aktuelle kirkelige aktører som arbeider overfor barn og unge i lokalmiljøet.

Avslutning
Ut fra det jeg ser i materialet fra de undersøkte menighetene, er det et felles
ønske både hos prester, undervisningsansvarlige og menighetsrådsledere om å
få til et godt samspill mellom ansatte og frivillige. For å få til et slikt samspill
er det tjenlig at alle ansatte, menighetsråd og frivillige i størst mulig grad får
innsikt og felles forståelse av oppdraget og av å identifisere seg med virksomhetens verdier. Det dreier seg om at personer blir kjent med hverandre og viser
interesse og respekt for hverandres kompetanse, og utnytter denne til felles
beste. Videre dreier det seg om en tilretteleggende ledelse. Det er en styrke med
en stabil og trygg ledelse, at frivillige ikke opplever at det er rot, uforutsigbarhet, eller manglende oversikt. Tvert imot er det tjenlig med en ledelse som har
oversikt, vet hva det er behov for, og som har en åpenhet og interesse for andre
personers muligheter, evner og interesser.
Det er vanskelig å gi et allmenngyldig svar på hvilke praktiske ordninger som
fungerer eller gir en ideell løsning på samspillet mellom ansatte og frivillige.
Det kan være ansatte som har oppgaven som frivillighetskoordinator. Det kan
8 Se til dette også Fretheim, Lorentzen & Mogstad 2016: kap 5.4 og 6.3 og Sirris 2015a
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være slik at hver frivillig har en fast stabskontakt, og slik tar på alvor at ulike
typer frivillige også kan ha behov for ulike typer kontaktpersoner og oppfølging.
Det kan være et godt grunnlag for å skape felles verdiidentitet. Det er nødvendig å ta utgangspunkt i menighetens lokale kontekst og tradisjon. Det er også en
vesentlig x-faktor: relasjon mellom mennesker. Den enkeltes holdning og ferdighet og motivering er avgjørende, både hos ansatte og frivillige. Dette er noe
som ikke bare kan organiseres fram, men må skapes. Det betyr at strategien bør
gå i retning av å bygge kompetanse på frivillighetsarbeid hos nøkkelpersoner i
en stab, og ikke ensidig å ha fokus på strukturer og tekniske redskaper som skal
løse utfordringer.
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Trosopplæring og gudstjenester
Menighetsutvikling i dybde og bredde
A v H e i d L e ga n ge r- Kr og stad
Heid Leganger-Krogstad, (1950) Professor i religionspedagogikk, Det teologiske menighetsfakultet,
Sleiverudlia 32, 1354 Bærums Verk, heid.leganger-krogstad@mf.no

Klokka er elleve i et kirkerom i Den norske kirke, og før søndagens gudstjeneste begynner
med tre klokkeslag og preludium, sier en lek medvirkende fra lesepulten:
«I dag skal vi ha noe så uvanlig som en vanlig gudstjeneste. Det betyr at det blir mer
tid til ro, og vi har valgt å ha en lengre preken og vi skal synge en del salmer som vi ikke
synger så ofte.»
I kunngjøringene under gudstjenesten ble det sagt: «Neste søndag er det førskolebarnas gudstjeneste. Det betyr at vi inviterer femåringer særskilt, så kjenner dere familier med femåringer, så ta dem med.»
Etter gudstjenesten og før kirkekaffen la presten en til: «tanter, onkler og besteforeldre og så videre til disse femåringene er selvsagt særlig velkommen»1.

Innledning
Her ser vi at den vanlige gudstjenesten annonseres som en gudstjeneste med
mulighet for lengre preken og ro til fordypning, mens førskolebarnas gudstjeneste kunngjøres som en gudstjeneste rettet mot familier med femåringer, og
de tilstedeværende utfordres til å invitere naboer og venner med femåringer.
Den vanlige gudstjenesten har voksenfokus, mens den andre inkluderer et trosopplæringstiltak, har barn og rekruttering som fokus. Gudstjenestene synes å
utformes på to ulike måter for å nå to ulike grupper i menigheten. Den første
for å gi voksenmenigheten utvikling i dybden mot større åndelig modenhet og
innover mot gudstjenestefellesskapet, mens den andre for å passe inviterte målgrupper for å nå bredden av kirkemedlemmene. Observasjonen synes å fange en
mer generell trend.2 Gudstjenestens utforming brukes som redskap for to ulike
strategier i utvikling av menigheten: dybde og bredde. Disse to utviklingsretningene gjenkjennes i litteraturen innenfor menighetsutvikling, for eksempel
Erling Birkedals: «Åndelig og en jordnær reise» (Birkedal, 2011).3 Med dybde
1 Observasjon i en av menighetene som inngikk i studien «Trosopplæring som menighetsutvikling». Se mer om
studien nedenfor. Forskerne deltok i noen gudstjenester på reisene, ikke systematisk i alle menighetene.
2 Systematiske studier av gudstjenester har foregått i forskningsprosjektet Forkynnelse for små og store (se http://
www.mf.no/book/export/html/1561) der jeg har deltatt. Publikasjoner forventes i 2018.
3 Dette utviklingsarbeidet er basert på noen grunnleggende prosessverdier: Først en åndelig prosess for å utvikle
menighetens spiritualitet, deretter en stedegen prosess for å få en innsikt og forståelse for den enkelte menighets
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menes her en styrking av menighetsfellesskapet gjennom åndelig fordypning, styrkede relasjoner og av handlende forpliktelse. Med bredde menes vekst
i bredden gjennom rekruttering av nye barn, unge og voksne til dåp, opplæring og gudstjenestefellesskap, samt gjennom evangelisering og misjon overfor
mennesker utenfor folkekirken. Jeg anvender dybde og bredde på denne måten
i fortsettelsen.
Flere

av

artiklene

i

Prismet

3/2017

oppsummerer

forskningsprosjektet

Trosopplæring som menighetsutvikling i seks menigheter, tre i et bispedømme
på Vestlandet og tre i et bispedømme på Østlandet.4 Denne artikkelen er en
del av prosjektet og ser på hvordan menigheter tenker strategisk rundt gudstjenesten. Fokuset på gudstjenester er begrunnet i at gudstjenester anses som
sentrale redskaper i utvikling av menigheter. Drøftingen har generell relevans
da gudstjenestene i Den norske kirke er i sterk endring knyttet til to, parallelle,
reformer: Trosopplæringsreformen fra 2003 og Gudstjenestereformen fra 2011.5
Integreringen av trosopplæringen i gudstjenestene er imidlertid ikke uproblematisk i praksis.
Spørsmålene som reises her er:
• Hvordan inngår gudstjenesten i menighetens strategi for utvikling?
• Hvordan utfordres menighetens hovedgudstjeneste av
trosopplæringsreformen?6
Disse spørsmålene vil jeg reflektere over ut fra forskningsmaterialet etablert i
særpreg i lys av kontekstuelle faktorer og felles kirkelige visjoner og målsettinger (Birkedal 2015). Helhet og
fokus er neste prosessverdi. En ønsker å utvikle og vurdere menighetens virksomhetsplaner ut fra et helhetsperspektiv. Tilrettelagt og systematisk læringsprosess er en prosessverdi for å ivareta menigheten som en lærende
organisasjon der initiativ nedenfra fremelskes, samtidig som erfaringene analyseres og systematiseres for å
skape læring og fornyet praksis. Menighetsutvikling er derfor og samtidig en åpen og kontinuerlig prosess (Birkedal, 2015, pp.: 20-22).
4 Forskningen er støttet av Kirkerådet ved Avdeling for barn, unge og trosopplæring i tiden 2014-2016, og forskergruppen har bestått av Hans Austnaberg ved VID i Stavanger, Erling Birkedal og Heid Leganger-Krogstad
ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. De følgende artiklene er basert på dette prosjektet: Austnaberg og
Birkedal 2017, Birkedal og Austnaberg 2017, Austnaberg 2017, Birkedal 2017, Birkedal, Leganger-Krogstad og
Austnaberg 2017.
5 Forskningsinteressen for empiriske studier på trosopplæring og gudstjenester er klart økende. Kvalitative observasjonsstudier med vekt på pedagogisk analyse av gudstjenester der trosopplæring inngår, finnes det noen
av: en med vekt på barns deltakelse (Holien, 2010), en annen med vekt på konfirmanters deltakelse (Djupang,
2012), en fra et intergenerasjonelt perspektiv (Zahl, 2012, 2013), en fra et læringsteoretisk perspektiv ( Johnsen, 2014) og en fra et tverrfaglig ledelsesperspektiv (Klevmoen, 2016). Elisabeth Tveito Johnsen har drøftet
voksnes reaksjon på barns gudstjenestemedvirkning i et ekklesiologisk perspektiv ( Johnsen, 2008). Gudstjenester med konfirmanter ser på en annen aldersgruppe ( Johnsen, 2017). Gudstjenester for små og store er et
pågående homiletisk forskningsprosjekt ledet av Tone Stangeland Kaufmann. http://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/foss-forkynnelse-sma-store [31.07.2017]
6 Hovedgudstjenesten er definert i Gudstjenesteboken 2011: «Med hovedgudstjeneste menes menighetens
hovedsamling på søn- og helligdager, slik dette er forordnet av biskopen» (Den norske kirke, 2011)
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forskningsprosjektet Trosopplæring som menighetsutvikling, ved at alle sitater som
bringes er hentet derfra. Det er foretatt 35 intervju med 20 personer i perioden
høsten 2014 til vinteren 2015/16. Dette materialet gir innsyn i oppfatninger om
praksis. Praksis har vi innsyn i gjennom mer tilfeldige observasjoner. Materialet
består også av diverse dokumenter, blant annet referater fra møter i trosopplæringsutvalg i menighetene og utkast til lokale trosopplæringsplaner.7 Alle
menighetene har fått midler til å gjennomføre trosopplæringsreformen, og de
var forpliktet til å utvikle lokal plan for trosopplæring. Alle menighetene hadde
kateket/menighetspedagog og/eller trosopplæringsmedarbeider, på hel- eller
deltid. Menigheten hadde samtidig erfaring med prosjektet «Menighetsutvikling
i folkekirken» (MUV).8 I drøftingen vil jeg samtidig dra noe veksler på min deltakelse i forskningsprosjektet Forkynnelse for store og små der forskningsgruppen
har observert åtte gudstjenester der trosopplæring inngår, i ulike menigheter.
Disse observasjonene av praksis gir meg en videre basis for refleksjon over strategivalg og utfordringer knyttet til gudstjenester med trosopplæring.

Trosopplæringens rolle for menighetsutvikling
– et helhetsblikk
I de seks undersøkte menighetene (benevnt vD, vE og vF i vest og øA, øB og øC
i øst) er det påtakelig mange menighetsansatte og tillitsvalgte som på intervjuspørsmålet om helhetstenkningen i menighetsutviklingen snakker om menighetsutvikling og trosopplæring i samme åndedrag: «Vi mener at trosopplæring
skal integreres i alt arbeid vi gjør, og vi bruker malen for lokal trosopplæringsplan når vi skriver plan for menighetsutvikling, slik at trosopplæring preger alt
vi gjør. Vi har funnet at den malen er et nyttig verktøy» (øB). I menighet øB har
de bestemt at de vil la trosopplæringsutvalget fortsette som utvalg også etter at
den lokale trosopplæringsplanen er ferdig skrevet – for å kunne fungere som et
strategiutvalg. Sognepresten ser det som en god strategi å la trosopplæringen
lede an i menighetens utvikling (øB). «Jeg er overbevist om at trosopplæringskulturen vil være vår menighetsutvikling. Jeg prioriterer trosopplæring framfor
alt annet. Den viktigste strategiske ledelsen er å være der allting skjer!» (prest
vD). «Jeg har bare blitt sikrere på at trosopplæringsreformen var nødvendig»,
hevder prest vD. Prest i vF sier at «i MUV-prosjektet nådde vi aldri særlig langt
ut fordi få engasjerte seg, men med trosopplæringsreformen når vi ut til mange
nye barn og foreldre». Kateketen i øA sier at staben har vært bevisst at trosopplæringsreformen og gudstjenestereformen har vært menighetsutvikling,
og kanskje til og med sterkere enn deltakelsen i utviklingsarbeidet i MUV. En
menighetsrådsleder i vest (vD) hevder at trosopplæringsreformen er det viktigste som er gjort i Den norske kirke de siste 30 årene.
7 Metodespørsmål er grundig drøftet i artikkel ¤¤¤¤
8 Se: http://www.mf.no/forskningphd/pagaende-prosjekter/muv [30.07.2017].
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Informantene ble bedt om å sammenlikne trosopplæringen med bilen.9 De
fleste velger store, trygge bruksbiler med plass til mange. Den bør videre ha
reservetank for å kunne gi de engasjerte en pause og tilhenger for å kunne dra
med ennå flere mennesker. Noen vektlegger driftssikre biler med høy kvalitet, og
de kan gjerne ha skyvedør, slik at det er enkelt å ta med nye på reisen. God kvalitet på kjøretøyet er nødvendig fordi det ryktes i lokalsamfunnet, og det fører
til økt rekruttering til trosopplæringen. En sier at trosopplæringen er ikke en
sportsbil som går fort, menigheten må bygges sakte og systematisk.
Det kommer også fram at det har tatt tid i flere menigheter å forstå grunntenkningen i trosopplæringsreformen. Det gjelder både kravet til å nå alle døpte
barn uavhengig av funksjonsevne i reformen, ofte kalt breddekravet, og målet om
å integrere trosopplæringsplanens 11 angitte dimensjoner i alle trosopplæringstiltak (Kirkerådet, 2010: 27ff). Det har ikke vært minst utfordrende å forholde
seg til den nasjonale planens formål om å utvikle en «systematisk og sammenhengende trosopplæring» (s. 4) på lokalt nivå (øA, vD, vE). Trosopplæring ses
altså av informantene som en viktig driver i menighetsutvikling selv om det har
tatt tid å få etablert breddetenkningen i reformen. Trosopplæringen har endret
gudstjenestene, men hvordan?

Gudstjenesten

som redskap i menighetsutviklingen

«Jeg ser trosopplæringen også som vår viktigste gudstjenestereform», sier en
av prestene og føyer til: «Jeg er opptatt av at trosopplæringen skal reformere
gudstjenestelivet og menighetslivet» (vD prest). «Trosopplæringen må henge
sammen med gudstjenestelivet, for ellers henger den i lufta. Det er nødvendig
både for trosopplæringen og for gudstjenesten» (vD prest). Et flertall av informantene hevder betydningen av gudstjenesten som menighetens hovedsamling.
Noen av prestene er opptatt av å bruke trosopplæringsreformen som gudstjenesteutviklende: «Vi må arbeide mer med hvordan trosopplæringen skal bli en
naturlig integrert del i gudstjenesten» (øC prest). Her vektlegges altså sammenhengen mellom trosopplæring og gudstjenestens endring gjennom barn og unge
som kommer inn i gudstjenesten. En ønsker at menigheten etter trosopplæringsreformen opprettholder søndagsgudstjenesten som menighetens hovedsamling.
I ingressen til artikkelen, som gjengir informasjon om gudstjenestene, skilles
det mellom vanlige gudstjenester og førskolebarnas gudstjeneste, en gudstjeneste der et trosopplæringstiltak innlemmes. Den siste typen gudstjenester
kalles i intervjumaterialet for spesialgudstjeneste: «Det er farlig om alle gudstjenester blir spesialgudstjenester» (øC prest).
Bruken av «spesial» her tilsier at gudstjenestene blir spesielt utformet for å
9 Det er ment som et annerledes spørsmål som åpner mot å tenke på transportmiddel for å nå et reisemål eller
fokus på selve bilturen, plass, samvær, kvalitet, fart, komfort, sikkerhet, ledelse, drift, fleksibilitet mm. Bil er for
noen kun et transportmiddel, mens for andre er bil identitetsmarkør.
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nå en bestemt målgruppe. Det er en gjennomgangstone i intervjuene at trosopplæringen har forandret gudstjenesten: «Jeg tror at trosopplæringen kan
åpne opp kirken for noen flere mennesker» (øC). «Vi har flere gudstjenester
med trosopplæring nå, og da kommer det relativt mange ‘kirke-uvante’» (øC
kateket). «Trosopplæringen har endret gudstjenesten. Det blir færre faste gudstjenestedeltakere hver søndag. Det blir flere av dem som følger sine på ulike
gudstjenester,» sier prest (vF). Dette inntrykket bekreftes også fra katekethold:
«Det er flere i kirken av og til – og færre faste» (øA).
Disse utsagnene tyder på at de ansatte opplever at integreringen av trosopplæringen i søndagsgudstjenesten er et tveegget sverd. På den ene side er
disse gudstjenestene rekrutterende fordi mange ‘relativt kirke-uvante’ deltar
og de åpner kirken for flere mennesker, på den annen side erfarer en at færre av
de faste gudstjenestedeltakerne deltar når det er tydelig barne- og ungdomsfokus i gudstjenester. En prest beskriver dilemmaet slik: «Det kan av og til være
vanskelig å holde sammen trosfellesskapet og å ha med alle» (øC prest). Og på
spørsmål om framtiden uttrykker flere prester som har erfart at trosfellesskapet
synes å bli mer ustabilt, at de ønsker seg endring i samme retning som følgende utsagn: «Jeg ønsker også at gudstjenestekjernen skal være en kjerne, og
at denne gruppen ikke byttes ut fra søndag til søndag» (øC prest).
Noen av de ansvarlige for trosopplæringen ser diskrepans mellom lære og
liv når det gjelder åpenheten for å slippe til barn og unge i gudstjenesten: «Det
er en bevissthet om barns og unges plass i gudstjenesten», hevder en kateket
og føyer til: «Jeg vet at andre synes det har vært litt for mye involvering med
barn, men jeg har ikke orket å ta den kampen» (øA kateket). Dette blir utdypet
slik: «Det er nok mest slik at trosopplæring er for barn og unge – ikke at trosopplæring er noe som gjelder hele menigheten, at vi alle er delaktige/en lærende
menighet» (øA). Denne kateketen har et helhetssyn på trosopplæringsreformen, et ideal om livslang læring og om en lærende menighet, som han mener
ikke er blitt den måten det tenkes på eller handles ut fra i denne menigheten.
Andre trosopplæringsmedarbeidere har langt mer positive erfaringer: «Vi har
ikke fått noen negative reaksjoner på at barn skal delta. Vi får lov å gjøre med
gudstjenestene det vi vil når vi er med å arrangere» (vD).
I vest har en erfart en annen utfordring, og det er at barne- og ungdomsarbeidet ikke ser nytte av gudstjenesten. På spørsmålet om trosopplæringen
har endret gudstjenesteuttrykket svarer hun at de har en stiv og voksenpreget
gudstjeneste, og legger til at en del av barne- og ungdomsarbeidet vil drive for
seg selv og ønsker ikke å bli integrert i gudstjenestelivet. Dette ser hun som et
problem (vD prest). En annen prest vestpå synes å erfare noe av det samme når
han sier at han prøver å formidle at det vi gjør i kirken er annerledes enn det som
skjer alle andre steder (vE prest). Dette forstår jeg dithen at han ønsker en økt
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bevissthet omkring forskjellen på bedehusmøter av ulike slag og kirkens liturgiske gudstjenester. «Alt som går an, må vi knytte opp til gudstjenesten. Det er
den viktigste samlingen vi har. Vi må knytte opp trosopplæring til det vi allerede
har», sier en leder av menighetsrådet (vD).

Tempelmenigheten

og synagogemenigheten

Gudstjenesten som hele menighetens hovedforsamling – er en del av
gudstjenestereformens ideal,10 og Plan for trosopplæring anbefaler at alle trosopplæringstiltak skal «ha tilknytning til menighetens gudstjenesteliv, enten i
form av deltakelse i gudstjeneste, eller ved at gudstjenestelige elementer inngår
i undervisningssamværene» (Kirkerådet, 2010, p. 29). Søndagsgudstjenesten er
tenkt å være integrerende arena for alle deltakere uavhengig av teologiske oppfatninger og preferanser, alder, kjønn, status og funksjonsnivå. Integreringen
går imidlertid ikke av seg selv. En todeling av dette fellesskapet i en tempelmenighet, de som kommer av og til, og en synagogemenighet av de trofaste, er en
velkjent utfordring. Kirkehistoriker Oscar Skarsaune har en utlegning av denne
todelingen i Fra sekt til kirke – fra synagoge til tempel. Noen synspunkter på kirken
som menighet og folkekirke (Skarsaune, 1992). Han redegjør for forholdet mellom
tempel og synagoge i jødedommen og i kirkens historie. Han påpeker at templet
(eller egentlig tempelplassen) ikke var et forsamlingslokale for noen menighet, men et åpent sted bemannet av prester som sto til tjeneste for familier
og enkeltpersoner «foran store livsavgjørelser, ved livskriser, på store merkedager” (Skarsaune 1992:15). Templet som offersted var åpent for individuell/
familiær bruk. Bare ved de store festdagene var det større folkeforsamlinger i
templet, men ingen menighet. I synagogen, derimot, kunne den jødiske gudstjenesten finne sted etter en bestemt liturgi til bestemt angitte tider dersom
fellesskapet besto av mer enn ti menn. Skarsaune ser et klart skille mellom tempelreligionen og synagogemenigheten, og de hadde hvert sitt hellige møtested
innenfor jødedommen.
Synagogegudstjenesten var de første kristnes forbilde når det gjaldt møteform. Gudstjenesten første dag i uken var møtested for det faste fellesskapet, de
omvendte troendes forsamling som nå også omfattet kvinner. Den første kristne
misjon var preget av ideen om å skape menigheten av bare bekjennende kristne,
den ‘rene’ menighet. Dette var mulig så lenge tempelfunksjonene i jødisk og
romersk tid ble opprettholdt andre steder enn i synagogen. Men etter at keiser
Konstantin innførte kristendommen som statsreligion, måtte kirkebygget overta
flere tempelfunksjoner, og den fikk dermed den dobbeltfunksjon vi gjenkjen10 Faglige perspektiver på gudstjenesten særlig med et liturgisk, språklig og musikalsk blikk, er gitt i prosjektet
«Liturgi i bevegelse» som har ført til to publikasjoner ((Botvar & Mosdøl, 2014) og (Balsnes, Christensen,
Christoffersen, & Mosdøl, 2015)). Empiriske arbeider på gudstjenesten er gjort av (Øierud, 2013) og (Veiteberg, 2006).
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ner i Den norske kirke i dag som både synagogemenighet, altså trosfellesskap/
kjernemenighet, og tempelreligion, altså folkekirken. Skarsaune advarer mot ved
tvang å prøve å gjøre folkekirken til trosfellesskap slik det ble prøvd under statspietismens tid (Skarsaune 1992:17), og han hevder også at det er vanskelig å
få tempelbesøkerne til å bli regelmessige deltakere i synagogemenigheten. Han
mener altså at en luthersk folkekirke nødvendigvis får en dobbelt funksjon:
• være tilgjengelig for tempelmenigheten11 ved de familiære ritene, i gudstjenester, i høytidene og ved nasjonale behov
og
• være hjemsted for synagogemenigheten, de trofaste som har lokalkirken
som åndelig hjem og menigheten som fellesskap.
Denne doble funksjonen blir tydeliggjort og satt på prøve i sammenheng
med trosopplæringens inntreden i hovedgudstjenestene, og hvordan dette går
sammen med ideer for menighetsutvikling gjenstår å se.

Den

norske kirke som trosfellesskap og folkekirke

Hva er en kirke? Hva særpreger luthersk kristendom? Trosfellesskapet preges
av arbeid med egen selvforståelse gjennom fordypet forståelse av sine kristne
røtter og kjennetegnene på et bærekraftig fellesskap. Utviklingen har en viss
vekt på vekst nedover eller innover ved en besinnelse på den kristne tros kilder,
på sakramentene, vanene, ritene og på å styrke det kristne fellesskapet. Det
innebærer en fornyet forståelse av menighetens kall og vesen: «hjelp til menigheten til å være det den er kalt til å være» (Hegstad 2012).
Samtidig er en opptatt av utvikling i bredden ved å forstå kirkens lokale
særpreg, dens historie og ressursmessige forutsetninger for å styrke kirkens
bredde gjennom rekruttering og opplæring. Kirken ønsker å nå og være aktuell
for alle i tempelmenigheten lokalt. Det er i overensstemmelse med Den norske
kirke selvforståelse som en folkekirke.12

Med folkekirke mener jeg i over-

ensstemmelse med § 16 i grunnloven en kirke med en forpliktelse om å være
landsdekkende og tilgjengelig i reell forstand i hver krok av landet, en kirke
der det holdes gudstjenester på norsk og som har representative funksjoner ved
nasjonale begivenheter både hjemme og ute, til fest og i krise. En kirke som
ivaretar individuelle behov for alle med medlemskap i eller tilhørighet til Den
norske kirke.13
11 Jeg velger dette begrepet når jeg fortsetter å resonnere selv etter denne teorigjennomgangen. Det gjør jeg for å
signalisere at jeg ikke tenker om dem kun som gjester eller brukere, men som del av menigheten.
12 Det er et vanskelig begrep å definere, men har i alle fall noen geografiske dimensjoner slik Sturla Stålsett drøfter
det i boka Folkekirke nå. Han skriver at menigheten må forstå sitt vesen forskjellig fra andre nettverk og organisasjoner. Det er ikke et interessenettverk eller et valgt fellesskap, men er konstituert gjennom en global og
partikulær bestemmelse, en verdensvid kirke fundert på et geografisk sted (Stålsett, 2015, p. 209).
13 Derfor eksisterer denne kirke også som Den norske kirke i utlandet for norske borgere. Det har mer med språk
å gjøre enn med nasjonalitet.
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Trosfellesskapet

og folkekirken i gudstjenesten

Trosfellesskap og tempelmenigheten har lang praksis med å møtes, og fungerer
i relasjon til hverandre under gudstjenester med dåp. Dåp uttrykker en familiær
begivenhet, altså tempelfunksjonen, men denne finner sted innenfor synagogemenighetens fellesskap ved at de fleste dåp skjer i hovedgudstjenesten. Julaften
og 17. mai er eksempler på at de to målgruppene integreres naturlig. Det nye
med trosopplæringsreformen er at det er mange gudstjenester der ulike deler av
tempellmenigheten deltar, og gudstjenesten endrer som materialet vårt viser,
ofte karakter for å ivareta de særskilt inviterte. Det framgår av materialet at
en erfarer et mer ustabilt trosfellesskap. Det innebærer at tempelmenigheten
overtar arenaen mens synagogemenigheten abdiserer. I Trosopplæringsplanen
står det at gudstjenesten «er i tillegg til et trosfellesskap et læringsfellesskap».
Når synagogemenigheten ikke møter, blir læringsfellesskapet svekket ved at
voksne forbilder blir ansatte og utvalgte frivillige – ikke de vanlige kirkemedlemmene som barn og unge skal lære av i et praksisfellesskap (Wenger, 1998).
Fellesskapet deles opp og helheten forsvinner.
Trosopplæringen var ifølge Plan for trosopplæring i Den norske kirke ment
å gi insitament til å holde sammen et trosfellesskap og et læringsfellesskap i
gudstjenestene:
«Gudstjenesten er menighetens hovedsamling og er i tillegg til et trosfellesskap også et
læringsfellesskap. (…) Denne planen anbefaler at ethvert tiltak i trosopplæringen skal
ha tilknytning til menighetens gudstjenesteliv, enten i form av deltakelse i gudstjeneste,
eller ved at gudstjenestelige elementer inngår i undervisningssamværene. På den måten
bidrar trosopplæringens møtepunkt til å prege menighetens gudstjenesteliv ved at barns
og unges plass i menighetens fellesskap blir tydeliggjort.» (Kirkerådet, 2010, p. 29).

Gudstjenestelistene i aviser, menighetsblader og på nett har i økende grad
tatt i bruk benevnelser av gudstjenestene som viser hvilke deler av menigheten som er særlig invitert til søndagsgudstjenesten. Benevnelsene avspeiler alle
de etablerte trosopplæringstiltakene: babysang-gudstjeneste, krabbe-gudstjeneste,

småbarnsang-gudstjeneste,

skolestart-gudstjeneste,

Lys

utdeling

av

Våken-gudstjeneste,

4-årsbok-gudstjeneste,
Tårnagent-gudstjeneste,

Kode B-gudstjeneste, konfirmantpresentasjons-gudstjeneste osv.  Vi kan kalle
dette bindestreks-gudstjenester som det inviteres til i hovedgudstjenestens tid,
altså klokka elleve på søndager. Studien viser at dette fører til at menighetene
når bredere ut i tempelmenigheten ved at de kommer når noe er særskilt tilrettelagt for deres barn eller deres unge. Det gir signal om at den særlig inviterte
målgruppen vil bli viet oppmerksomhet. Grupper i tempelmenigheten får altså
anledning og «alibi» til å møte, og de kan forvente at deres barn og unge tas
med i aktiviter på disse gudstjestene. På den annen side: Hvilke signal gir det til
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menigheten som helhet at hovegudstjenesten i en menighet kalles skolestartgudstjeneste?
Noen av menighetene har opplevd at trosopplæringen har vitalisert stive
voksenrettede gudstjenester, mens andre ser en fare for at en trøtter trosfellesskapet: «Det er farlig om alle gudstjenester blir spesialgudstjenester».   Dette
gir signal om at en bør begrense antallet spesialgudstjenester, og uttrykker samtidig at gudstjenester med barn og unge ikke er det vanlige og kanskje heller
ikke idealet. Trosopplæringsplanens «barns og unges plass i gudstjenestefellesskapet» blir dermed betvilt som normaltilstand. Trosopplæringsplanen utdyper
hva den mener med uttrykket om barns og unges plass i gudstjenestefellesskapet: «Uansett må barn og unge og familiene som omfattes av trosopplæringen
oppleve at de hører til i menighetens fellesskap, at de er inkludert og likestilt i
det «vi» som samles for Guds ansikt» (Kirkerådet 2010, 30). En kan da samtidig spørre om disse bindestreksnavnene kanskje i seg selv uttrykker at det ikke
er normalen at barn og unge er inkludert i gudstjenestens «vi» – i og med at de
betoner at dette er særegne gudstjenester? De er noe annet enn de vanlige gudstjenestene, jamfør utdraget i starten av artikkelen. Ligger det også en advarsel
om uro og støy i dem til synagogemenigheten?
En prest sier det slik: «Jeg er bekymret for en mulig infantilisering av kirken.
Hvem ser helheten? Jeg håper det er en over meg. Jeg ser ikke helheten» (vF
prest). Dette lyder som et hjertesukk. Hvordan skal gudstjenester som er laget
med og for barn unngå at de erfares som infantilisering av trosfellesskapet?

Hvem

utgjør menigheten?

Det er teoretisk enighet om at gudstjenesten skal være menighetens hovedsamling, men i praksis oppstår mange interessekonflikter fordi en har ulikt syn på
hvem som utgjør menigheten. Ønsket om å begrense antallet gudstjenester som
har preg av barn kan bunne i en tenkning om at de ikke regnes som likeverdige
medlemmer eller ikke har tilstrekkelig tro. Denne uenigheten er gjenkjennbar
fra forsøksfasen av trosopplæringsreformen. Reformens krav til bredde, altså at
den skulle omfatte alle døpte barn uavhengig av funksjonsevne, brøt med mange
stabers tenkemåte om barne- og ungdomsarbeid. Skulle en prioritere barna som
var interessert og kom av seg selv, eller var en forpliktet på å gi alle barn de
315 timene med tapt kristendomsundervisning etter endringer i skolen? Hegstad
undersøkte den lokale nyformuleringen av teologi i møte med utfordringene i
sammenheng med forsøksfasen, og fant at uenigheten bunnet i ulike syn på
dåpen (Hegstad, 2008). Uenigheten både innad i menigheter og mellom menigheter bestod i om dåpen er tilstrekkelig i seg selv – eller om noe må legges til
i form av personlig tilslutning eller etterfølgelse. En prosjektleder uttalte: «Vi
har opplevd motsetninger mellom menigheter preget av indre østlandsk folke-
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kirkelighet og misjonskristendom.» (Hegstad 2008). De første vil si at målet er
å «vokse i tro», mens de siste vil si «bli kristen.» Det er altså et skille mellom de
som vil satse på en omvendelseskristendom og de som vil hevde en oppdragelseskristendom. I evalueringen ble det konstatert en utvikling i forsøket. I løpet
av prosjektperioden var det en fjerdedel av de spurte som endret syn på hva som
er målet for trosopplæringen (Hegstad, 2008: 76ff). Det skjedde altså en endring
i prosjektperioden fra en tenkning om å gjøre deltakere i trosopplæringen til
kristne og det å regne dem som kristne i og med dåpen. Spørsmålet blir da om
tempelmenighetens barn regnes som legitime deltakere i gudstjenestefellesskapet slik at de kan få øve troen, eller de ikke er en del av menighetens «vi».
En kateket i vest sier det slik: «Folk må få definere seg selv. Mange definerer seg som kulturkristen» og «Det er viktig at vi bruker begrepene ‘alle døpte’
og ‘tilhørende’ som positive begrep. Til konfirmantene sier jeg: ‘Dere er en del
av menigheten’» (vE kat), mens presten i samme menighet med referanse til
de kulturkristne, hevder: «Men når jeg går i dåpssamtaler, merker jeg mye
skjult tro. Poenget er å hjelpe dem over i trosfellesskapet.» Her er både aksept av
tempelmenigheten, alle døpte og tilhørende, samtidig som det regnes som utilstrekkelig, ved at det egentlige målet er å hjelpe dem over i synagogemenigheten.
Blir den egentlige menigheten synagogen, er det oss, mens tempelmenigheten
er de andre?
«Trosopplæring er å bekrefte troen som er der og gi folk hjelp til å se på
troen og dåpen som er ressurs i livet», sier øC prest. «Målet er å gi barn og unge
hjelp til å utøve troen, en praksis, – samtidig som man tar hensyn til barnets
utvikling», sier kateketen i samme menighet. Denne kateketen forutsetter altså
en kontinuerlig utvikling av barnets tro og ser ikke en omvendelse som en nødvendighet for å ha tilhørighet. Denne kateketen uttrykker en barneteologi som
trosopplæringsreformen har ønsket å fremme. Mottoet Størst av alt har henblikk både på Guds ubegrensede kjærlighet (1. Joh 4, 9-11) og barnets særstilling
i den kristne tro (Luk 9,48) (Kirkerådet, 2010, pp. 13-14). Barn og unge er dagens
kirke, ikke morgendagens. Dette innebærer et ideal om å utviske skillene mellom
synagogemenighet og tempelmenighet i spørsmålet om tilhørighet, men det
forplikter til bevisst opplæring: «Jeg er fan av folkekirka, og jeg er bekymret for
at vi ikke klarer å gi barn og unge nok ballast til å ville være der, og trygghet i å
gå på gudstjeneste. Vår [pedagogenes] oppgave er å tenke mer langsiktig» (øA
kateket).
Å være bevisst en skjelning mellom de to har likevel et poeng når det gjelder
å ha realistiske forventninger og målsettinger: Tempelmenigheten gjør bruk av
kirkebygget ut fra andre ønsker og premisser. Det er om vi skal tro Skarsaune
ikke lett å konvertere tempelmenigheten til synagogemenighet. En prest sier
det slik: «Men det store flertallet av de døpte vil ikke endre sin livsrytme slik at
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de jevnlig sender sine barn til kirke, så derfor er det klokt med noe avgrensede
tiltak.» (øA prest). Det er altså et behov for å skjelne mellom de to sosiale gruppene uten å rangere dem.
Samtidig er det slik at flere i stabene samarbeider om utforming av gudstjenestene der trosopplæring inngår (Klevmoen, 2016), og også langt flere frivillige
(Fretheim, 2014, 2016). Dette fører til fellesskapsbygging og anerkjennelse av
enkeltmennesker utenfor stab. Mange nye regnes med og får oppgaver å vokse
på. Dette fører til en betydelig styrking av trosfellesskapet.
Som tidligere nevnt er det flere av menighetene i vest som sliter med å få
de små fellesskapene i trosopplæringen til å bruke gudstjenestene, samlingen
om ord og sakrament i kirkerommet. Prestene her ønsker at alle trosfellesskap/
grupper av barn og unge skal integreres i hovedgudstjenesten, slik at den skal
være et samlingspunkt på tvers av kirkelig tilhørighet, alder, teologiske oppfatninger og former for spiritualitet.
Hvem som utgjør menigheten, utkrystalliserer seg altså i spørsmål rundt
gudstjenesten.
Et noe mer ustabilt trosfellesskap kan ha med utformingen av gudstjenester
som inngår i trosopplæringen av en annen grunn: de savner feiringen av nattverd.

Nattverden

droppes

Kirken har gjennomgått en gudstjenestereform der nattverd er ett av leddene
som normalt skal være med i en hovedgudstjeneste. I KIFO-rapporten Noe falt i
god jord, om gudstjenestereformen, registreres det at nattverd ikke er gjennomgående på hovedgudstjenester i hele landet. «Andelen nattverdgudstjenester er
klart høyest i Oslo og lavest i Agder og i Nidaros, mens Nord-Hålogaland plasserer seg i en mellomposisjon» (Botvar & Mosdøl, 2014, p. 39). Samtidig sier de:
«Det er en tendens til at nattverden fanger opp en noe lavere andel av gudstjenestedeltakerne i de endringsorienterte menighetene. (…) I og med at en del av
de liturgiske endringene nettopp knytter seg til nattverden, kunne man tenkt
seg et motsatt resultat.» (s. 40).14 En forklaring på tallene er derfor at det arrangeres færre gudstjenester med nattverd.
Det synes å være en tendens til ikke å feire nattverd i gudstjenester der trosopplæring inngår. Begrunnelsen kan være både et ønske om å spare tid og hensynet til foreldre tilhørende tempelmenigheten. Denne tendensen bekreftes av
observasjonene i den nevnte studien «Forkynnelse for små og store» (se note to
ovenfor), der det ble feiret nattverd i kun to av åtte gudstjenester som inkluderte
trosopplæringstiltak. Søndagsgudstjenester uten nattverd kan være en av årsakene til en mer ustabil synagogemenighet i disse gudstjenestene.
14 Statistikken er gjennomsnittstall for året, og det skilles ikke mellom gudstjenester med og uten nattverd.
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Fravær av nattverd i gudstjenester der trosopplæring inngår, står i kontrast
til erfaringene fra reformens forsøksfase. Reformen hadde en parallell nattverdreform i kirken ved at barn og unge deltok i nattverd med stor frimodighet
(Hauglin, Lorentzen, & Mogstad, 2008, p. 221).
Barn og unge ville bruke kirkerommet og ikke kun andre undervisningsrom
eller kjellerlokaler (Leganger-Krogstad, 2008a, p. 137). Det gjorde ingen forskjell
om det var gamle eller nye kirkebygg. Erfaringen var også at barn og unge hadde
en naturlig tilnærming til trospraksiser og ritualer. Religion for dem er kroppslig
og materiell, og erfaringene med ulike elementer i gudstjenesten inngår i dette
(Leganger-Krogstad, 2008b). Hvorfor tilbys de da andre kroppslige erfaringer
enn nattverden, et grunnelement ifølge gudstjenestereformen?
Dette står også i kontrast til erfaring fra menigheter i øst der de forteller om
større nattverd-deltakelse i gudstjenester med trosopplæringstiltak: «Flere blir
med på nattverd når det er dåp og eller trosopplæringstiltak, spesielt når det er
en vandring i kirken» (øC prest). Konfirmanter deltar dessuten i nattverd fra de
melder seg til konfirmasjon i øst, særlig i områder med stor grad av flerreligiøsitet (øB). Zahls studie viste at nattverden var et av gudstjenesteelementene som
fungerte intergenerasjonelt i gudstjenestene hun observerte (Zahl, 2012).
Basert på den kunnskap, som er etablert så langt, om nattverd i hovedgudstjenester med trosopplæring, så er fjerning av nattverd i disse en tilpassing til
tempelmenigheten som verken barn/unge eller trosfellesskapet ønsker seg.

Hovedgudstjenesten –

hvor mange formål kan den fylle?

Idealet er en intergenerasjonell feiring av gudstjenesten og et felles inkluderende
vi som ikke skiller mellom trosfellesskap og tempelmenighet, men dilemmaene
påpekt i studien presentert i dette temanummeret, viser at det ikke bare er enkelt.
Trosopplæringsplanen antyder flere ulike løsninger på denne tendensen
til å forstrekke gudstjenesten. «Det vil variere fra tiltak til tiltak hvorvidt det
inngår gudstjeneste med for eksempel utdeling av fireårsbok eller presentasjon
av konfirmanter, eller om trosopplæringen forankres i menighetens alminnelige
gudstjenesteliv fra søndag til søndag» (Kirkerådet, 2010: 30). En bruker altså
begrepet det alminnelige gudstjenestelivet i den nasjonale planen, jamfør diskusjonen om vanlige gudstjenester og spesialgudstjenester ovenfor. Her ligger
det altså forslag om å arrangere egne målgruppe-gudstjenester utenom søndag
klokka elleve innenfor trosopplæringen. Gudstjenester utenfor hovedgudstjenesten har gjerne bindestreksnavn, og da sier navnet at det har et tema, en
arbeidsmåte eller en særlig målgruppe.15 Det vil være gudstjenester som er særlig
tilrettelagt for og planlagt i sammenheng med trosopplæringstiltaket. I tillegg
15 Det kan være i forbindelse med et jubileum, et kulturarrangement, en yrkesgruppe, en leir, et stevne, et idrettsarrangement, en organisasjon, en brukergruppe med særlige behov, en barnehage-, skole- eller studentgudstjeneste, en jazzgudstjeneste, en Mozart-messe, yoga- eller strikkegudstjeneste.
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antyder planen en annen løsning, nemlig at en besørger at barn og unge kan
en del av liturgisk praksis og språk gjennom bruk innenfor trosopplæringstiltakene: «ved at gudstjenestelige elementer inngår i undervisingssamværene»
(s. 29). Gudstjenestelige elementer er i bruk i pedagogiske sammenhenger for
å skape gjenkjennelse i gudstjenester, ifølge en av kateketene i materialet vårt.
Dette er i overensstemmelse med teori om viktigheten av å forstå de kulturelle
kodene og ferdighetene som et praksisfellesskap gjør bruk av (Wenger, 1998).
I tillegg framkommer det i materialet en del tenkning rundt hvordan en kan
ivareta foreldre som følger barna til tiltak, slik at en kan styrke opplæringen i
hjemmet, den viktigste arenaen, ifølge disse informantene. De ønsker å ivareta
opplæring av voksne i sammenheng med samvær for barna, slik at trosopplæringen kan bli livslang læring slik planen har som mål. Begge disse forslagene
i trosopplæringsplanen til å avlaste søndagsgudstjenesten, kan dempe overbelastningen av denne.16

Avslutning
Spørsmålene som ble stilt til materialet fra studien av Trosopplæring som
menighetsutvikling i seks menigheter, var hvordan gudstjenesten inngår i
menighetens strategi for utvikling, og hvordan menighetens hovedgudstjeneste
utfordres av trosopplæringsreformen.
Studien viser at trosopplæringen har endret hovedgudstjenesten og at den
har vært redskap i å utvikle menigheten særlig i bredden, gjennom rekruttering.
Barn og unge og deres familier deltar på gudstjenester i større grad, og mange
gudstjenester er innrettet mot vekslende grupper innenfor denne målgruppen.
Flere fra tempelmenigheten er deltakere av og til. Synagogemenighetens gudstjenestedeltakelse er noe mer ustabil. Det er et dominerende ønske om, og delvis
også strategi for, at søndagsgudstjenesten skal være menighetens hovedsamling og at den skal fungere intergenerasjonelt. Trosopplæringsreformen har
hatt stor betydning for en ny gudstjenestekultur og strategisk helhetstenkning
i menighetene. Barn og unge er blitt deltakere i gudstjenesten på en ny måte.
En mer bevisst barneteologi vokser fram. Flere i menighetsstabene og langt
flere frivillige er involvert i gudstjenestene som integrerer trosopplæringstiltak.
Gudstjenesten har lang tradisjon for å være trosfellesskapets viktigste redskap
for vekst og utvikling og fungerer som sådan om den ikke forstrekkes og nattverden ikke velges vekk. Erfaringen fra forsøksfasen tyder på at barn og unge
gjerne deltar i nattverdfeiring, så det er vanskelig å se en god begrunnelse for
å velge den vekk. Trosopplæringsplanen foreslår flere arbeidsmåter som kan
avverge overbelastning av søndagsgudstjenesten. Det er en klar utfordring at
16 Vansken med å bringe barn inn i gudstjenesten og gi dem oppgaver voksne har vært vant til å bli tildelt etter
lang og tro tjeneste, er helt berettiget drøftet av Johnsen som en «ekklesiologisk utfordring» ( Johnsen, 2008).
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flere melder at trosfellesskapet er mer ustabilt, og at det finnes en uttalt frykt
for infantilisering av søndagsgudstjenesten. En rangering av tempelmenighet
og trosfellesskap hører ikke hjemme i et kristent fellesskap i en luthersk folkekirke. En skjelning mellom tempelmenighet og trosfellesskap er likevel nyttig
for ikke å forstrekke idealene stabene skal leve etter. Det er ikke realistisk å ha
en målsetting om at tempelmenigheten og synagogemenigheten skal bli sammenfallende eller identiske størrelser.
Den norske kirke har et behov for å ivareta en utvikling i bredde og dybde
samtidig, for å fylle sitt nye undervisningsoppdrag og bidra til livslang læring
og arbeide fram gode intergenerasjonelle gudstjenester. Mye tyder på at det er
å forstrekke søndagsgudstjenesten når en forventer at det ukentlige møtepunktet skal kunne dekke utvikling av menigheten både i dybde og bredde. Andre
arenaer for læring og fellesskapsbygging må inngå samtidig. En bevisstgjøring
rundt navngiving av gudstjenester for å unngå misforståelser synes nødvendig.17
Gudstjenester der trosopplæring inngår, er nok best egnet til vekst i bredden.
Om læringsfellesskapet skal fungere, forutsetter det imidlertid at de som kan
fungere som forbilder, er til stede. Av hensyn til trosfellesskapet bør gudstjenesten være gjenkjennbar i form som en gudstjeneste18 og inkludere nattverd.
Intergenerasjonelle gudstjenester gir liv og glede, håp og vekst, men det krever
god planlegging og kreativt samarbeid for å finne ut hvordan dette kan gjøres på
gode måter. Lett er det ikke.
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Kirkelig undervisning – hva nå?
Utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse
A v E r l i n g B i r k e d a l , H e i d L e ga n g er - Kr og stad og
H an s Au s tn ab er g
Når dette skrives, er det snart 15 år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget. Tiden er inne til å spørre om reformen har innfridd de mål og forventninger som var
ved oppstarten, og hva som er veien videre.1 Vi vil i denne artikkelen reflektere over noen
av utfordringene vi ser. For det første har vi i langt større grad fått et flerreligiøst/religionsmangfoldig samfunn. Barn og unge møter gjennom skolen, og særlig KRLE-undervisningen, religionsmangfoldet i direkte eller indirekte forstand. Kirken kan ikke
forutsette at barna som kommer til trosopplæring, har et innenfrablikk på kristendom
gjennom skolens undervisning eller hjemmefra. For det andre er omfanget av kristendomsundervisning for barn og unge blitt mindre, også for de som blir døpt. Trosopplæringsreformen skulle gi opplæring til alle døpte. Tallenes tale er imidlertid tydelig: om
lag en fjerdedel er med på trosopplæringstiltak før konfirmasjonstiden. Majoriteten av
de døpte er ikke med i en systematisk opplæring fra småbarnsalderen. Trosopplæring
skulle erstatte bortfall av rundt 300 timer kristendomsundervisning i skolen. Det har
altså for de fleste ikke skjedd. På bakgrunn av utviklingen de siste ti-årene vil vi reflektere over konsekvensene av at barna lever i en flerreligiøs kontekst, og utfordringen med
kirkelig undervisning for alle døpte. Vi spør hvordan kirken i enda større grad kan oppnå
de gode mål og intensjoner som lå til grunn for trosopplæringsreformen.
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Mangfold

i samfunn og kirke

Mobilitet og ny medievirkelighet gjør at møte med religionsmangfold berører
skole, kirke, arbeidsplasser, hverdagsliv og fritid i økende grad. Religionsblandede
familier kommer til dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser og utfordrer vante
tenkemåter. Mangfoldet innen kristendommen kan oppleves større ved at flere
menigheter erfarer at immigranter oppsøker menigheten enkeltvis eller som
1 Se generell informasjon om reformen her: https://kirken.no/nb-NO/kristen-tro/trosopplaring/om-trosopplaring-i-den-norske-kirke/ [13. desember 2016]
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små språkmenigheter som vil låne kirkens lokaler. 2 Barn og unge har gjennom
skolen og særlig KRLE-undervisningen møtt religionsmangfoldet i direkte eller
indirekte forstand. Det er stor variasjon blant de døpte barna med hensyn til
erfaring med kristen religiøs praksis fra hjem og kirke. Kirken kan ikke forutsette at barna som kommer til trosopplæring, har erfaring med eller innsikt i
kristen tro og praksis, et innenfrablikk. Vi vil derfor trekke veksler på et teoretisk perspektiv som er utviklet for å håndtere det religiøse mangfold i samfunnet
og innlemme mennesker i samfunnet som helhet.
Det ble utviklet en teoretisk basis for flerkulturell undervisning generelt i
møte med det flerreligiøse samfunn på 1980-90-tallet. Tanken var at det måtte
skapes et visst verdifellesskap mellom alle i samfunnet, men at det er ulike
interessefellesskap i form av ulike delkulturer. Pedagog Tor Ola Engen omtalte
dette som teori om dobbeltkvalifisering og integrerende sosialisering.3 Denne
tenkningen la også noe av grunnlaget for utformingen av KRL-faget på 1990tallet.4 Det var et pedagogisk svar på religionsmangfoldet i samfunnet. I skolen
skal en ta utgangspunkt i barns og unges egen kulturbakgrunn og erfaringer,
og samtidig gi opplæring i samfunnets fellesverdier. Det gjelder å styrke egen
identitet og samtidig være i åpen dialog med ulike posisjoner og tradisjoner i
samfunnet, for å gi dobbeltkvalifisering. Dette perspektivet innebærer en anerkjennelse av barns tilhørighet i ulike kulturer, religioner og livssyn, samtidig
som de skal få en opplæring eller sosialisering inn i det flerkulturelle og flerreligiøse samfunn.5 Dobbeltkvalifiseringen gjelder uavhengig av om eleven tilhører
en minoritetskultur eller en majoritetskultur. Minoriteter trenger å styrkes i sitt
eget samtidig som de gis gode kunnskaper i å forstå majoritetskulturen for å få
nøkler til å forstå storsamfunnet.6 Majoritetsbarna skal også styrkes i sin identitet og gis kunnskap for å håndtere mangfoldet, altså kunnskap om minoritetene
i Norge.
Den ovennevnte teorien anvendes vanligvis på samfunnet som helhet. Når
vi nå også anvender dette overfor Den norske kirke (Dnk), gjør vi det med
visse modifikasjoner. Det er ikke et religiøst mangfold i kirken i den forstand
at medlemmer tilhører andre registrerte religioner eller trossamfunn. Samtidig
erkjenner vi at det er et religiøst mangfold innen kirken med hensyn til hold2 Problemstillingen drøftes ikke her. Vi henviser til: Wanjiru, Margaret Wangari. (2013). The role of immigrant
churches in the incorporation of their participants to the broader norwegian society. (Masteravhandling i «Religion,
Society and Global issues»), Det teologiske menighetsfakultet, Oslo. Aschim, Anders, Sødal, Helje Kringlebotn, & Hovdelien, Olav (Eds.). 2016. Kristne migranter i norden. Kristiansand: Portal
3 Se presentasjon av dette i NOU 1995: 12 Opplæring i et flerkulturelt Norge og Engen 1989 og 1994.
4 Identitet og dialog. NOU 1995:9. Peder Gravem har beskrevet teorien om integrerende sosialisering på en utfyllende måte knyttet til KRL-faget i grunnskolen. Gravem 2004
5 Anvendelse av teorien om dobbeltkvalifisering er spesielt gjort av forskere knyttet til Høgskolen i Hedmark,
der Tor Ola Engen også var ansatt. Se blant annet antologi utgitt i forbindelsen med Engens 70-årsdag, Dobson, Kulbrandstad, Sand, & Skrefsrud 2015.
6 Dette skal gi konkurranselikhet i relasjon til sosial mobilisering i samfunnet. Se Leganger-Krogstad 2011.
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ning, engasjement og praksis.7 Folkekirken er pluralistisk innen sine rammer.
En kan ikke si at en juridisk tilhørighet til kirken (medlemskap) er det samme
som en kulturell eller teologisk tilslutning, eller at alle medlemmer har erfaring med en bestemt religiøs praksis. Majoriteten i det norske samfunnet som
tilhører Dnk, har heller ikke fått opplæring eller delaktighet i slik praksis, ved
at jevnt over en fjerdedel følger kirkens trosopplæring. De får også en mangelfull kvalifisering til å forstå kristendom og føle tilhørighet til denne gjennom
skolens flerreligiøse, orienterende undervisning. Samtidig er det de som har en
slik praksiserfaring, som kan oppleve seg som minoritet i majoriteten som tilhører samme trossamfunn.8 Dobbeltkvalifiseringen anvendt på kirken innebærer at
også majoritetsmedlemmene har behov for å etablere et innenfrablikk på kulturen de formelt tilhører. Et slikt innenfrablikk forutsetter erfaring med å ta del i
kristen høytidsfeiring, forstå kristendommens virkningshistorie i vestlig kultur,
kjenne den kristne grunnfortelling og bekjennelse og prøve ut og gjøre erfaringer med praksisene som tilhører den kristne religionen. Når kristne praksiser
ikke lenger er skolens oppgave, må det få konsekvenser for kirkens undervisning.
Vi omtaler altså dobbeltkvalifisering på to nivå, på samfunnet som helhet, og
innen en gruppe, Den norske kirke. På samfunnsnivå har integrering i form av
dobbeltkvalifisering som mål å kunne beherske både egen kultur og storsamfunnets kultur, i samspill med også andre religiøse grupper. Her har Dnk ansvar for
å bidra til å gjøre kristen kultur og kunnskap tilgjengelig for alle mangfoldsamfunnets medlemmer ved å gi innsyn i den evangelisk lutherske arven, som har
satt sitt preg på norsk kultur gjennom 500 år. Gjennom kunnskap til majoritetssamfunnets kultur og konvensjoner åpnes adgangen til majoritetssamfunnet.
På gruppenivå (kirken) kan målet med dobbeltkvalifisering forstås som å kunne
beherske både egen lokal kultur (familiens tradisjon og evt. gruppetilhørighet i
religiøs forening mm) og folkekirkens kultur. Vi tenker at de døpte medlemmer
av Dnk skal få del i en dobbeltkvalifisering både på gruppenivå og samfunnsnivå.
Nedenfor vil vi belyse dette nærmere ved å se på endringene i relasjonen mellom
kirke og skole.

En

skisse av utviklingen fra

1 980- t a l l e t

For å se situasjonen i dag og mulige endringer for fremtiden i et lengdeperspektiv, vil vi først ta et kort tilbakeblikk.
Skoleloven av 1969 hadde et tydelig kristent og humanistisk verdigrunnlag
7 Se f.eks. Birkedal 2015.
8 Elever som kommer fra praktiserende kristne familier, kan føle seg som minoriteter i skolen. Se f.eks. uttalelse
om å være kristen på skolen, fra Ungdomstinget i Stavanger bispedømme fra 2017: https://kirken.no/nb-NO/
bispedommer/stavanger/om-bispedomme/ungdom/ungdomsting/ [sett 10.08.17]
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for grunnskolen.9 Verdiformuleringene og undervisningsplanen i kristendomskunnskap la grunnlag for en nær kontakt og samarbeid mellom skolen og kirken,
og skolens kristendomsfag ga i praksis en undervisning som støttet opp om
majoriteten, den lutherske kirkens intensjon og mål, selv om den ikke lenger
var del av kirkens dåpsopplæring.10 Samfunnet på 1980-tallet var preget av et
økende mangfold med hensyn til religioner og livssyn. Mangfoldet ble etter
hvert spesielt merkbart i skolens religionsundervisning.11 Det ble en debatt om
hvorvidt det tradisjonelle kristendomsfaget fungerte som en uheldig form for
assimilering for enkelte, og i Mønsterplanen av 1987 ble det gjennomslag for en
økende parallellundervisning med rom for alternative undervisningsplaner for
elever som ikke var medlemmer av Dnk.12 Religionsundervisningen i skolen er
begrunnet i foreldrenes mandat til å bestemme religiøs undervisning for sine
barn, menneskerettighetene og i barns behov for åndelig utvikling.
I løpet av 1970- og 1980-tallet ble det gradvis en økende bevissthet om at
kirken måtte ta ansvar for opplæring av de døpte, i tillegg til skolens undervisning og konfirmantundervisningen.13 Tidlig på 1980-tallet ble det tatt initiativ
til et relativt omfattende opplæringsprogram for døpte barn til bruk i hjemmet,
og det ble utviklet utkast til plan for dåpsopplæring.14 Etter en forsøksperiode på
siste del av 1980-tallet ble en slik plan vedtatt på Kirkemøtet i 1991.15
Endringer fra 1990-tallet kan i korthet beskrives som en utvikling fra gruppedelt religionsundervisning innenfor egen tradisjon til en felles flerreligiøs
undervisning i skolen og en ytterligere styrking av trossamfunnenes egen trosopplæring.
Innføring av KRL-faget fra 1997 var basert i tenkningen om integrerende sosialisering og dobbeltkvalifisering (se ovenfor). KRL-faget forutsatte en deling av
ansvaret for opplæringen om og opplæringen i religion. Skolen skulle lære elevene
om religion for å kvalifisere dem til å leve sammen i et mangfoldssamfunn, mens
9 Det heter her at skolen skal gi «ei kristen og moralsk oppseding», og læreplanen som kom på 1980-tallet, sier
at virksomheten skal baseres på «kristne og humanistiske verdier» (M87). Se nærmere omtale av formålsparagraf og verdigrunnlaget i skolen i f.eks. NOU 2007:7, Formål for framtida.
10 Allerede i 1969, i forbindelse med vedtak av ny skolelov, presiserte Stortingets kirke- og undervisningskomite
at skolens kristendomsundervisning ikke var «dåpsopplæring i kirkelig forstand». Dette fikk imidlertid ikke
direkte konsekvenser for innholdet i fagplanene, som fortsatt skulle være knyttet til «evangelisk-luthersk kristendom», og evt. fritak var for de som ikke var medlem i kirken/døpt. Se nærmere omtale av denne historien i
for eksempel NOU 1995:9, Identitet og dialog, Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning, og i NOU 2000:26, «… til et åpent liv i tro og tillit». Dåpsopplæring i Den norske kirke.
11 Se Leganger-Krogstad, 2008 som redegjør for utviklingen av religionsfaget i grunnskolen.
12 Det var egen plan for livssynskunnskap og i tillegg mulighet for andre trossamfunn å lage egne planer for grupper av elever.
13 Daværende Institutt for Kristen Oppseding (IKO) utviklet et Undervisningsprogram for hjem og kirke
(UPRO). Bispemøtet satte tidlig på 1980-tallet ned en arbeidsgruppe: Dåpspraksis og dåpsopplæring i Den
norske kirke: en utredning avgitt til Bispemøtet våren 1982.
14 Se omtale av Hjemmenes Dåpsring i Evenshaug, Hallen og Riktor: Barnet i våre hender. HD-forlaget 1986
15 Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke, Kirkerådet 1992.
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hjem og trossamfunn skal oppdra og lære opp i og innenfor den religion eller
det livssyn barnet tilhører. Dagens KRLE-fag er juridisk sett forpliktet til å presentere ulike verdensreligioner og livssyn på en objektiv, kritisk og pluralistisk
måte, og undervisningen skal ikke være forkynnende (Opplæringsloven § 2-4).
Religiøst mangfold og religiøse forskjeller mellom elevene i skolen berører mange
fag som for eksempel norsk, samfunnskunnskap, kroppsøving og mat og helse.
Religion i skolen er derfor både et fag og en dimensjon ved hele skolens virksomhet. Elevene utvikler gjennom skolen en dialogkompetanse, og de får kunnskap
til å forstå begrunnelsene for ulike vaner, skikker og livsstiler blant elevene.
Omfanget av kristendomsundervisningen ble grovt sett halvert i KRL-faget,
sett i forhold til tidligere kristendomsfag.16 Stortingets vedtak om reform av trosopplæringen i 2003, med økonomisk støtte til både Dnk og andre trossamfunn
basert på deres medlemstall, kan forstås på minst to måter: For det første er det
en kompensasjon til Dnk for tap av kristendomsundervisning i skolen. For det
andre er det en anerkjennelse og støtte til trossamfunnenes oppgave og funksjon
i det mangfoldige samfunnet.
Noen av de sentrale målene i trosopplæringsreformen i Dnk er at trosopplæringen skal være systematisk og sammenhengende for alle døpte i alderen
0-18 år, med et retningsgivende omfang på 315 timer for hvert barn, og at trosopplæringens breddetiltak skal stå i samvirke med menighetens gudstjenesteliv,
barne- og ungdomsarbeid og den formidling og trosutøvelse som skjer i hjemmene (Kirkerådet 2010: 10). Trosopplæringsreformen har ført til større omfang
av undervisning i menighetene, og flere barn er involvert i kirkens undervisning
enn det som var tilfellet før reformen. Det er imidlertid bare ca. ¼ av de døpte
barna som følger kirkens trosopplæringsprogram, men variasjonen er relativt
stor menighetene imellom.17 I noen menigheter er det også stor grad av kontinuerlig undervisningsarbeid, knyttet til ulike organisasjoner, mens det i andre
menigheter er lite eller ingen ting av dette (Aagedal mfl 2014).
Selv om en på samfunnsnivå kan si at det er en flytting av kristendomsopplæring fra skolen til kirken, er det altså i praksis ikke tilfelle for alle på
individnivå. De fleste døpte barna som tidligere fikk kristendomsundervisning i
skolen, får ikke en opplæring i kirken i tilsvarende omfang. Breddetiltak for alle
døpte synes også å ha størst oppslutning i små menigheter (Botvar, Haakedal, &
Kinserdal, 2013). På grunnlag av denne situasjonsbeskrivelsen av trosopplæringen og rammene for kirkens/menighetens undervisning, vil vi konsentrere den
videre drøftingen til to utvalgte tema: kirkelig undervisning i et flerreligiøst perspektiv og undervisning for alle døpte.
16 Se NOU 2000:26
17 Se nærmere om oppslutning i Botvar mfl 2013, kap. 4. Årsrapport for Den norske kirke 2015: Ca ¾ av medlemmene i Dnk døper sine barn (s. 19). 25-30 % av de døpte deltar på noen avgrensede tiltak mellom 4-årsalderen
og konfirmasjonen (s. 22).
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Kirkelig

undervisning i et flerreligiøst perspektiv

Det norske samfunnet har som nevnt utviklet seg til å bli langt mer religiøst
mangfoldig, og det ser ikke ut til at denne utviklingen vil reverseres i overskuelig
framtid. I prosjektet vi redegjør for i Prismet 3/17, var en menighet på Østlandet
mer preget av flerreligiøsitet enn de andre menighetene.18 Her sier presten blant
annet: «Når de unge melder seg til kirkelig konfirmasjon, så har de bestemt seg
for å være kristne. Det betyr at de går til nattverd med en gang». Dette utsagnet tolker vi dithen at ungdommer som lever med andre religioner nær seg, ser
valg av kirkelig konfirmasjon som et valg mellom religioner, mer enn et valg
mellom et religiøst eller sekulært standpunkt, slik konfirmanter ofte har tenkt
tidligere. I det øyeblikk de melder seg til kirkelig konfirmasjon, tar de del i nattverd umiddelbart, fordi det er en del av den religiøse praksis som hører sammen
med kristendom, slik de har forstått det. I KRLE lærer de at alle religioner har
sine tilhørende praksiser, og da synes det som om ungdommene forventer å
delta i en slik praksis når de kommer til konfirmantopplæringen. Nattverden
skifter karakter fra å være en indikator, i en monoreligiøs sammenheng, på hvor
overbevist eller bekjennende kristen man er, til, i en flerreligiøs setting, å være
en av praksisformene som tilhører den kristne religionen. Graden av tilslutning
til denne religionen blir da mindre relevant. Kateketen i samme menighet sier:
«Muslimer har mer religionsstolthet enn de kristne. De kristne opplever seg
som minoritet selv om de er majoritet.» Vi tolker henne slik at hun her mener
at ungdommene tilhørende den kristne religionen trenger kirkelig undervisning
som gir både språk om og erfaring med praksiser, som kan bidra til å trygge
deres identitet som kristne i møte med annen religiøs tro og praksis.
Fra andre menigheter i mer monoreligiøse områder hører vi at en stor utfordring i kirkens undervisning beskrives som konkurranse med andre gode formål,
altså fritidsaktiviteter. Det er kamp om tiden. Det dreier seg da ikke primært
om identitetsbygging og tilhørighet. Kirkens ansatte bruker her heller fritidssektorens retorikk og innretter seg i et konkurrerende marked. I menigheten i
det flerreligiøse lokalsamfunnet kan derimot menighetens ansatte bli involvert i
relativt omfattende religionsdialog, særlig muslimsk-kristen dialog. Presten fra
samme menighet på Østlandet sier at slik dialog har blitt særlig nødvendig da en
har erfaring med at muslimsk ungdom fra lokalsamfunnet har latt seg verve som
fremmedkrigere. Kirkens rolle i lokalsamfunnet har da ikke kun karakter av en
økumenisk samtale mellom ulike kristne trossamfunn og organisasjoner, men
er en dialog på tvers av religioner. Språket i disse dialogene må nødvendigvis bli
ulik den økumeniske samtalen. Den økumeniske samtalen kan regnes som ledd i
intern integrering, mens religionsdialogen er ledd i den eksterne integreringen.
18 Se nærmere omtale av materiale i Austanberg 2017, Austnaberg og Birkedal 2017, Birkedal og Austnaberg
2017, Birkedal 2017, Leganger-Krogstad 2017. Menigheten vi omtaler her, er i disse artiklene omtalt som øB.

[264] Prismet

refleksjon

Da gjelder det å bygge omdømme i storsamfunnet, slik denne presten sier: «Alt
vi gjør for å bygge gode relasjoner i lokalmiljøet bygger også kirkens omdømme.
Når en hører hva kirken gjør, vil det være flere som tenker at her ønsker jeg at
mitt barn skal være med». Han fortsetter: «Trosopplæringen er eneste sjansen
vi har til å holde kunnskapsnivået om kristendom oppe».
Vi hører her at kirkens ansatte er seg bevisst at deres handlinger og presentasjonsformer representerer den kristne religion overfor omverden og overfor
de som kommer til trosopplæring i kirken. De ansatte her er videre opptatt av
at trosopplæring er å gi kunnskap om kristendom. Det er altså ikke bare udefinert kunnskap om tro, erfaring med å være skapt, et sunt ungdomsfellesskap
eller gode verdier. Dette innebærer et utenfra-blikk på egen virksomhet som
fordrer et språklig skifte som kan ligne den øvelsen lærere har vært gjennom
fra de første jødiske eller muslimske elever entret norske klasserom, og som
etter hvert er satt i system i religionsfaget (Leganger-Krogstad 2011). Kultur,
eller det vi tar for gitt, måtte ordlegges for å bidra til minoritetenes inngang
i det norske skolesystemet. Blant annet måtte en klargjøre hvor i samfunnet
kristendom har satt spor i kultur, virkelighetsoppfatninger og i verdier. En slik
omlegging som skolen har vært gjennom, i overgangen fra et monokulturelt
samfunn til et flerreligiøst, får konsekvenser for hvordan kirken underviser sine
egne medlemmer i kristen tro. Kirken forholder seg til barn med erfaring fra
det flerreligiøse, og de må trygges i sitt eget samtidig som de må evne å presentere og forklare bakgrunnen sin eller troen sin i møte med barn med annen
religions- eller livssynsbakgrunn. I skolen får de liten hjelp til å se hvordan kristendommen relaterer seg til og vurderer de andre synene. Særlig barn med svak
kirkelig tilhørighet – den såkalt tause majoritet (Rudge 1998) – har behov for å
få hjelp til å forstå sin egen kulturbakgrunn. Kirkelig undervisning får ved dette
en ny rolle som identitetsskaper og folkeopplyser. En kirkelig undervisning i det
flerreligiøse samfunn krever en dobbeltkvalifisering, både en opplæring i å se
den kristne tradisjon i relasjon til storsamfunnet og en indrekirkelig opplæring.
Det er tilstrekkelig å ta en titt på Dnk´s nettsider nasjonalt og lokalt for å
se at en ikke er øvet i selvpresentasjon i en flerreligiøs sammenheng. En føler
seg lite forpliktet til å forklare hva luthersk kristendom er, og hva som kjennetegner religiøs tilhørighet og praksis innenfor denne religionen. Vi mener
at dagens barn og unge har direkte og indirekte flerreligiøse erfaringer som
krever en utvidelse og justering av (kristen) teologisk språkføring. Det kan et
religionsvitenskapelig språk og perspektiv tilby. Kirkelig undervisning i en flerreligiøs kontekst må ta konsekvensen av at kristendom er en av flere religioner
(Leganger-Krogstad 2010). Menigheter kan lære noe av skolen her. I skolen har
man utviklet et bevisst referansesystem, nemlig at man stadig bruker referanser
for å klargjøre innenfor hvilken logikk, filosofi, livssyn eller religion man ope-
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rerer: «Sunnimuslimer hevder …, de fleste hinduer sier …, … hos sikher i Norge,
norske jøder er …, hjemvendte jøder i Israel …, ifølge lutherske kirkers bekjennelsesskrifter …, i kristen etikk …» osv. Slike referanser er barn og unge som
kommer til kirkelig undervisning, vant med. Men avstanden mellom skolens
språk og kirkens språk er såpass stor at deltakerne i trosopplæringen får liten
hjelp til å navigere i et flerreligiøst landskap (Holmqvist 2014). Dette flerreligiøse perspektivet innebærer behov for en mer utviklet religionsteologi i norsk
sammenheng. Her vil vi anta at kunnskap fra misjonsvitenskap kan komme til
god nytte også her hjemme.
Ledere ved moskeer og templer rundt omkring i landet er vant til å stå fram
som representanter for sin religion, og er åpne for å drive utstrakt opplysningsarbeid. Ekskursjoner av ulike slag fra skoler er vanlig. De blir også stadig oppsøkt
av elever som skal svare på skoleoppgaver, og de har opplysningsavdelinger. Før
trosopplæringsreformen ivaretok kirken i langt større grad denne opplysningsvirksomheten, gjennom et samarbeid mellom kirke og skole. I løpet av reform av
trosopplæringen er dette arbeidet blitt nedprioritert. I lys av teorien om dobbeltkvalifisering og integrerende sosialisering ser vi at særlig to grupper elever taper
på dette. For det første er det de som tilhører Dnk, men som uteblir fra trosopplæringstiltak helt fram til konfirmasjonsalder. Dernest er det elever som tilhører
minoritetskulturer, enten det er kristne trossamfunn, sekulære livssynssamfunn
eller religionssamfunn. De går glipp av verdifull kunnskap om bygg, tradisjoner,
praksiser og møteformer og et møte med en representant for den kristne religionen. Det er her vi ser at Dnk i mangfoldssamfunnet får en opplysende rolle
overfor medlemmer tilhørende minoritetskulturer.
Dnk som folkekirke har som representant for den evangelisk lutherske kristendom, en utadrettet undervisende funksjon i et mangfoldig samfunn. 19 Skolen
har et ansvar i form av å gi tilstrekkelig innføring i nasjonens kulturelle historie og verdibasis. Men dersom alle borgere uavhengig av religionsbakgrunn skal
ha mulighet til å forstå kristendom som en levende religion, får kirken her en
funksjon. Den får et ansvar overfor mangfoldssamfunnet i form av å være gode
representanter i opplæring, i nestekjærlig praksis og i dialog. Dette kan beskrives
som Dnk´s kulturoppgave, som går videre enn å drive trosopplæring. Vi kan kalle
dette å drive opplæring i kristendom, eller bidra til kristendomskunnskap i samarbeid med barnehager, skoler, arbeidsliv, kultur- og samfunnsinstitusjoner.
Målet for denne opplæringen er å framstå som gode representanter for kirken
for å klargjøre hva det er å tilhøre den kristne religion. Hensikten er å gi innsyn
i kristendom som aktuelt fenomen, som tilskudd til lærebøkenes informasjon.
Dette utfordrer samtidig kirkelig undervisning på å bli bevisst visse skiller. På
den ene side når det er undervisning på allmenne premisser (som i skolen),
19 En parallell drøfting av kirkens ansvar i mangfoldssamfunnet ser vi har pågått lenge i USA, jf Seymour mf.
1984: The Church in the Education of the Public.
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med vekt på ikke-deltakende observasjon. På den andre siden når det undervises
på kirkens premisser, som felles høytidsmarkering med gudstjeneste. Da er det
behov for en bevissthet hos kirkens representanter til å gi barn og unge mulighet for å innta en observerende og ikke-deltakende rolle i de praksiser som er
inkludert i markeringene eller gudstjenestene.20 For å skjelne mellom kirkens
ulike roller bruker vi en modell med flere overlappende sirkler. Den indre sirkel
illustrer de som jevnlig deltar i gudstjeneste og undervisning. Den neste sirkel
er de som kommer til kirken ved livets store anledninger og høytider. Den nest
største sirkelen er folkekirkemedlemmene, mens den ytterste sirkel er alle som
bor i landet.

Mangfoldssamfunn
Folkekirke

Tempelmenighet

Synagogemenighet

Figur: Med «synagogemenighet» mener vi de som jevnlig deltar i gudstjeneste og undervisning.
«Tempelmenighet» er de som kommer til kirken ved livets store anledninger og høytider, blant annet dåp.
«Folkekirke» er alle medlemmer av og de med tilhørighet til Den norske kirke, og «mangfoldssamfunn»
er alle som bor i landet.21

Mens trosopplæring de siste årene har konsentrert seg om å nå hele tempelmenigheten (de døpte) med noen breddetiltak, så har kirkelig undervisning/
kateketikken tidligere også henvendt seg til en bredere målgruppe, både i alder
og kulturell tilhørighet. I trosopplæringen ser vi at menighetens ledere oftest
henvender seg til tempelmenigheten i håp om å få flere til å ta del i synagogemenighetens fellesskap. Da er synagogemenigheten, med jevnlig deltagelse, et ideal.
20 I skolen er deltakelse i religiøse praksiser basert på foreldres valg. Det er derfor fritaksrett fra undervisning som
kan oppfattes som religiøs praksis, jf. Opplæringsloven § 2-3a.
21 Se Leganger-Krogstad 2017 for nærmere utdyping av synagogemenighet og tempelmenighet.
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Kirkelig undervisning har tradisjonelt blitt forstått videre enn dette, blant annet
inkludert det å samarbeide med barnehage og skole med et mål om å føre barn
og unge inn i den kristne kultur.
Sirkelen med en folkekirke utenfor tempelmenigheten representerer alle de
som tenker om kirken som et samfunnsgode og en serviceinstitusjon på linje
med andre samfunnsinstitusjoner, og som skal være der når en trenger den.22
Denne kirken må ha samme geografiske dekningsgrad som andre heldekkende
institusjoner, som betyr å være til stede på hver en øy og i hver dal og fjord i hele
landet. Den må opprettholde et norskspråklig tilbud for alle borgere, ta ansvar for
kulturbygg og nasjonalmonumenter, fungere representativt ved nasjonale markeringer og kriser, samt for Norge i internasjonale sammenhenger. Folkekirken
tar også ansvar for norske borgere i utlandet: emigranter, korttidsarbeidere,
sjømenn, turister og studenter. Mangfoldssamfunnet er den ytterste sirkelen og
omfatter hele det norske flerreligiøse samfunn.
Ut fra teorien om dobbeltkvalifisering har alle minoritetsgruppene behov
for innsikt i majoritetskulturen for å kunne fungere i det norske samfunnet. Vi
må også minne om at minoritets-barn og -unge ofte tilhører minoritetskirker
i Norge. Mangfoldssamfunnet har både en religionsdialogisk og en økumenisk dimensjon. Flere og flere migrantmenigheter eller språkmenigheter bruker
Dnk´s bygg, og det gir en god anledning til økumenisk arbeid. Vi ser at nye og
annerledes undervisningsoppgaver vil oppstå eller øke i omfang. Det gjelder de
ikke-døpte barna i Dnk som vil ønske dåp i sammenheng med trosopplæringen,
andre- og tredjegenerasjons språkminoriteter som vil søke om medlemskap i
Dnk, og undervisning av konvertitter. Dnk står overfor helt nye undervisningsoppgaver generelt i møte med muslimer og andre religiøse grupper i samfunnet
(Børve 2007). Her har vi enda liten kunnskap, men det er et voksende forskningsfelt (Aschim, Sødal & Hovdelien 2016).

Undervisning

for alle døpte

Trosopplæringen har skapt mye nytt, og mange barn og unge er på en ny
måte og i større omfang involvert i menighetens virksomhet. Samtidig er det
på landsbasis som nevnt rundt regnet bare ¼ av de døpte barna som er med
i en systematisk opplæring, utenom konfirmasjonstiden. Denne opplæringen
er i hovedsak knyttet til 3-4 avgrensede tiltak fra 4-12-årsalderen. Omfang av
undervisningstilbudet for hele perioden 0 -18 år er i gjennomsnitt betydelig
lavere enn det som er målsettingen på 315 timer. Den er på omtrent 200 timer.23
De harde fakta sier altså at ca. ¾ av de døpte barna ikke får en systematisk opp22 «Folkekirke» brukes ofte som betegnelse på Dnk. Vi bruker her begrepet slik at det også kan omfavne folk
som ikke er medlemmer i Dnk gjennom dåp, men som har tilhørighet. Det gjelder blant annet barn der bare en
av foreldrene er kirkemedlemmer, eller barn i hjem med flere religioner.
23 Årsrapport 2015 Den norske kirke, s. 22.
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læring i kirken, slik det er forstått i kirkens egne planer. Disse barna får snaut
én uketime med kristendomsundervisning i skolen, gitt på skolens premisser.
Når dette gapet mellom ideal og virkelighet ikke er på kirkens dagsorden, kan en
spørre om kirken egentlig har gitt opp visjonen om undervisning for alle døpte
og slått seg til ro med at majoriteten av de døpte barna ikke får del i «en systematisk og sammenhengende opplæring»?
Om vi nå anvender perspektivet om dobbeltkvalifisering på trosopplæring i
folkekirken, forstår vi det slik at majoritetskulturen er det som favner alle medlemmer i kirken, det at en er døpt og er medlem i kirken eller er tilhørende.
Minoritetskulturen i denne sammenheng forstår vi som grupperinger eller
enkeltpersoner og familier som tilhører synagogemenighet eller annet menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Dobbeltkvalifisering betyr da
et både – og, både noe fellesundervisning for alle døpte og noe som relateres til
grupper innen kirken eller hjemmet. Intensjonen med en fellesundervisning for
alle i folkekirken vil i tråd med tidligere utredninger være i et omfang og innhold
som er tilnærmet det som var i skolen tidligere.24 I tillegg til en viss undervisning i kirkens regi, kan kirken ut fra tenkning om dobbeltkvalifisering også
støtte variasjon ut fra barn/unge og foreldres egne interesser og preferanser. Det
er en slik tankegang som ligger til grunn for planens omtale av breddetiltak og
samtidig samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner som tilbyr sine fellesskap og kontinuerlige tiltak (Gud gir – Vi deler, s.35). Det samme kan sies om
intensjonen om samarbeid med hjemmet og faddere.
Plan for trosopplæring fra 2010 omtaler som en selvfølge at «dåp og opplæring har vært holdt sammen […] i menighetens fellesskap […] Trosopplæring
er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. […] skjer på mandat
fra foreldre/foresatte og faddere som har ønsket dåp» (Gud gir – Vi deler, s.
3). Det legges her inn forutsetninger og forventninger til de døptes foresatte,
men ingen direkte forpliktelse. Trosopplæringsreformen er først og fremst en
forpliktende reform på organisasjonsnivå, der menighetene blir forpliktet til
å tilby en opplæring for alle døpte. Det er ikke en reform som stiller krav på
individnivå, slik det før var med deltakelse i skolens kristendomsundervisning.25 Det er sannsynligvis ulike holdninger innen kirken om det kan stilles
slike forpliktelser, og også hvilke virkemidler som eventuelt kan brukes for å
få størst mulig samsvar mellom dåp og opplæring. På den ene siden kan en si
at kirken bare er på tilbudssiden og at det er opp til foreldrene og barna hva
24 Se premissene for trosopplæringsreformen i NOU 2000:26 og Stortingsmelding nr. 7, 2002-2003. Utregning
av timetall for kirkens trosopplæring er i NOU 2000:26, vedlegg 1.
25 I den første nasjonale dåpsopplæringsplanen het det blant annet at: «Dåpen innebærer et ansvar og en forpliktelse for foreldre og faddere til å sørge for at barnet får den opplæringen som dåpshandlingen forutsetter. Det
betyr i praksis at barnet – ved siden av den kristne oppdragelsen i hjemmet – deltar i menighetens opplæringsprogram og skolens kristendomsundervisning.» (Kirkerådet 1992, s. 11) Skolens kristendomsundervisning
var da obligatorisk for alle medlemmer i Dnk.
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en vil gjøre.26 Kirken konsentrerer seg da om det rituelle, selve dåpshandlingen,
og tilrettelegger for et så godt opplæringstilbud som mulig, og kan tilby materiell og støtte til hjemmet. På den annen side kan en hevde at kirken som døper,
også har ansvar for å påse at de døpte blir involvert i en opplæring, og at foreldre
da må forplikte seg til å delta i en kirkelig undervisning på et visst nivå. En slik
direkte sammenheng mellom dåp og opplæring blir mer tydelig når større barn,
ungdommer og voksne døpes, slik det er mer vanlig i andre kulturer. Dåp som
følge av opplæring eller konvertering vil Dnk sannsynligvis få langt mer erfaring
med i fremtiden i et mer mangfoldig samfunn.
Når den store majoriteten som tidligere fulgte skolens kristendomsundervisning, ikke tar imot tilbudet om folkekirkens undervisning, er det naturlig å
spørre hvorfor? En åpenbar grunn kan være at det har å gjøre med forskjellig
kontekst og ramme for skole og kirke. Skolen er selvfølgelig for alle i samfunnet,
og alle opplever en forpliktelse for barnas skolegang. Medlemskap i Dnk skaper
ikke samme selvfølgelighet for kirkelig undervisning. Vi vet at de som døper
sine barn, ikke er en homogen gruppe, verken når det gjelder holdning til dåpen
som handling eller tanker og ønsker om opplæring. Det er heller ikke lang tradisjon for systematisk opplæring i kirken, utenom konfirmasjonsundervisningen.
Tradisjonen for kirkelig undervisning utenom konfirmasjonstiden kan ut fra det
brede lag av medlemmer forstås som en minoritetskultur innen kirken, som en
del av en organisasjon eller gruppe med særinteresser, ovenfor kalt synagogemenigheten. Foreldrene kan sitte fast i den gamle forestilling om at det å sende
barna til kirke signaliserer et særlig kristent engasjement, og viser slik mangelfull forståelse for barnas behov for å få en tydeligere opplæring og tilhørighet i
en kristen kultur, slik at de kan vite hvem de er i en flerreligiøs hverdag. Det kan
være noe med «innpakningen» av undervisningen som virker for eksklusivt, at
det oppfattes som noe for de aktive bevisste kristne. Det er et behov for å gjennomtenke benevnelser på trosopplæringen/dåpsopplæringen og språkbruken i
kirkens informasjonsarbeid. Det kan også kreve for stor egeninnsats for barn og
deres foreldre å måtte velge dette som ett av flere fritidstilbud.
I denne sammenheng er det vel verd å reflektere over hvorfor oppslutning
om konfirmasjonsundervisningen holder seg så høyt som den gjør. Vi tenker her
spesielt på to forhold. For det første har denne en lang tradisjon i vårt samfunn.
For det andre avrundes denne undervisningen med et ritual. Det er en begivenhet både for den enkelte, familien og kirken. En viss konkurranse fra andre
aktører (som Human-Etisk Forbund) kan også være med på å opprettholde forståelsen av konfirmasjon som et allment ritual og slik indirekte være med på å
styrke oppslutning. Kanskje en skulle søke å finne frem til flere tiltak i trosopp26 Dette var også tankegangen når Frp i Stortinget foreslo en undersøkelse blant foreldre før en evt. vedtok en
trosopplæringsreform. Men dette forslaget fikk bare deres egne stemmer. Innst. S. nr. 200 (2002-2003)
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læringen som kan ha paralleller hos også andre tros- og livssynssamfunn, og
slik gjøre tiltakene mer allmenne?
I utredningen som lå til grunn for reformen (NOU 2000:26), var det lagt opp
til et relativt omfattende tiltak for å inkludere alle døpte barn, men som av ulike
grunner ikke er blitt realiteten så langt. Det var her lagt opp til en dåpsskole for
6 -10-åringer, ved bruk av skolens lokaler. Det var anbefalt et relativt omfattende innhold og omfang, samlet 150 timer, med en rituell avslutning. Tanken
var at dette er en god «opplæringsalder». Videre var tanken at dette skulle oppfattes som allment, og være mulig å gjennomføre uten at det skulle virke for mye
konkurrerende med andre fritidsaktiviteter. Dersom barn kunne være med på
kirkeskolen som del av SFO-tiden, kunne dette oppfattes som noe alminnelig, på
linje med kulturskole og idrett, det «alle døpte» var med på. Premisser som ble
lagt inn i vedtak om reformen, gjorde imidlertid dette vanskelig.27
Når reformen nå er implementert i alle menigheter, er tiden inne til å tenke
nytt. I fremtiden kan det være et større handlingsrom for å drøfte både barns og
foreldres «rett til trosopplæring»,28 og hvilke virkemidler og metoder kirken
kan bruke for i størst mulig grad å fremme intensjonen om undervisning for alle
døpte.

Avslutning
Vi har løftet frem og drøftet ulike sider ved det å være undervisende menighet i Dnk, med vekt på utfordringer i mangfoldssamfunnet og at trosopplæring
er for alle døpte. Vi har anvendt teorien om dobbeltkvalifisering utviklet for det
flerreligiøse samfunnet på to måter: For å forstå hvilken endring av innholdet i
kirkelig undervisning det medfører, og når det gjelder omfang og organisering.
Trosopplæringsreformen har hatt som intensjon at alle døpte skal få opplæring.
Tallenes tale er imidlertid tydelig. Om lag en fjerdedel av de døpte deltar før konfirmasjonstiden. Vi tenker det er vanskelig for kirken å slå seg til ro med denne
situasjonen. Skolen gir kunnskap om kristendom, men ikke opplæring i kristendom. Når majoriteten av de døpte ikke er med i en systematisk opplæring fra
småbarnsalderen, blir barna hjemløse i religiøs forstand.
Det er også andre premisser og mål for trospplæringsreformen som vi tenker
det vil være vesentlig å vie oppmerksomhet i tiden fremover, men som vi ikke
har funnet plass til her. Det gjelder blant annet lokal ledelse, med samspill
mellom ansatte og mellom ansatte og frivillige, og samarbeid mellom kirke og
organisasjoner i lokalsamfunnet. Religionspolitiske valg og rammebetingelser
for kirke og andre trossamfunn er også helt avgjørende for muligheter for den
kirkelige undervisning.
27 Det gjaldt blant annet at en ikke skulle bruke skolens lokaler eller SFO-tid for trosopplæring. Se Innst. S. nr.
200 (2002-2003).
28 Dette var en del av mandatet for utredningen i NOU 2000:26, men er ikke blitt realitetsbehandlet.
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Å være undervisende kirke er en nødvendighet ved det å være kirke. Vi utfordrer ledere i kirke og menigheter til å gjøre strategiske valg ut fra en bevissthet
om at opplæring er for alle døpte, og at den kirkelige undervisning i økende grad
vil skje i et mangfoldig samfunn.
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Det gode samarbeidet mellom
kirken og skolen.
Hvordan få det til?
Noen erfaringer
A v Sv a n h i l d M o e n R efvik
Svanhild Moen Refvik, født 1976, trosopplæringsleder for barn 0-12 år
Svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Historisk sett har det alltid vært tette bånd mellom skolen og kirken. Også i
Drøbak og Frogn, menigheten jeg jobber i. Men som i mange menigheter rundt
omkring i landet, har kirke-skolesamarbeidet i vår kommune i mange år vært
avgrenset til skolegudstjenester ved juletider, samt sporadiske kirkebesøk fra
skoleklasser.
Ved innføringen av KRL-faget i 1997 og trosopplæringsreformen i 2003
understreket Stortinget forskjellen mellom skolens undervisning og kirkens
trosopplæring.

Skolen skulle stå for den brede kunnskapsformidlingen om

alle religioner og livssyn til alle. Kirken på sin side skulle stå for trosopplæring for de døpte; en opplæring til en tro. Mange i kirken har vært usikker på
samarbeidet med skolene etter dette, for et kirke-skolesamarbeid skal ikke
være trosopplæring. Men også i nåtidige læreplaner er det lagt vekt på samarbeid i lokalsamfunnet, og i forarbeidene til KRL-faget var det lagt vekt på den
kunnskapen alle elever kan få når skolen samarbeider med kirker og andre trossamfunn.
Det er store fordeler ved godt samarbeid mellom kirken og skolen, f.eks. at de
som går på skole i dag, får del i den betydelige del av historie og kultur som er
knyttet til kirken, en kompetanse som er verdifull uansett egen tro eller livssyn.
Kirken og kirkens ansatte innehar dessuten mange ressurser og mye kunnskap
og kompetanse som er unikt for kirken og som skolen med fordel kan få tilbud
om og dra nytte av. Samarbeid gir også mulighet for variasjon i arbeidsmåtene
for skoleelevene, f.eks. ved å bruke kirkerommet istedenfor klasserommet.

Å

etablere et samarbeid

I Drøbak og Frogn startet vi våren 2012 arbeidet med å utvide vårt kirke-skolesamarbeid. Vi hadde allerede godt innarbeidede skolegudstjenester med gode
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rutiner og ryddighet i forbindelse med koordinering av dette. Men vi ønsket altså
å utvide med mer samarbeid. Jeg kommer nå i de følgende avsnittene til å skissere det vi gjorde og det vi endte opp med.

U t v a l g i staben
Vi satte ned et samarbeidsutvalg i staben som skulle arbeide ut et forslag til
utvidet samarbeid med skolene. Trosopplærer, prester, ungdomsprest og musikere var med i dette utvalget. Vi gikk gjennom kompetansemålene i RLE-faget
fra læreplanen både etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn. Vi så også
på andre fag, bl.a. musikk og kunst & håndverk.  Etter flere møter i dette utvalget endte vi opp med en skisse til en plan som vi ønsket å fremme for rektorene
i kommunen.

R e k t o r møte
Vi tok kontakt med «preses» for rektorene og spurte om vi kunne komme på
vårens siste rektormøte, noe som ble gjennomført. Det var fem personer fra vår
stab som møtte opp, godt forberedte. Der ble vår skisse til samarbeid presentert for rektorene, og rektorene fikk mulighet til å være kritiske, spørre og grave.  
De kom også med innspill til de forslagene vi hadde. Da kirkens tilmålte tid på
møtet var over, kunne vi gå ut med en plan på utvidet samarbeid som kirken og
skolen var sammen om, og som vi nå skulle sette i verk. Ved at rektorene gikk
god for denne planen, fikk planen en «tyngde», og hver enkelt lærer måtte
ikke ta stilling til om en eventuelt ville samarbeide med kirken. Rektorene hadde
bestemt.

A n s v ar o g tid sp unk t
Ved at vi nå hadde rektorenes godkjennelse til samarbeid var det bare for oss i
staben å fordele ansvar og sette tidspunkt på året for de ulike «tiltakene». Vi
tenkte at jo mer forutsigbart dette var for både oss og skolene, jo lettere var det
å få til et godt samarbeid over tid.

Driftsfase
Planen vår har siden 2012 vært forutsigbar. Vi har gjennomført samarbeidet, og
det har stort sett vært de samme ansatte som har stått for de samme tiltakene år
etter år. Vi har også fått jobbet sammen på tvers av yrkestitler. Tverrfagligheten har
vært et faktum, noe som har beriket vår stab. Samarbeidstiltakene har sett slik ut:
• 2. trinn: Tema: «Påskevandring i Drøbak kirke» (vandring i kirkerommet der
vi går gjennom de ulike dagene i påsken). Tidspunkt: Onsdag og torsdag i
uken før påskeferien. Ansvar: Trosopplærer, sokneprest i Frogn, og kantor.
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• 4. trinn: Tema: «Drøbak kirkes innredning og symboler» (historie, kunst og
arkitektur). Tidspunkt: Onsdag og torsdag i uke 38. Ansvar: Trosopplærer og
sokneprest i Drøbak.
• 6. trinn: Tema: «Kirkemusikalske tradisjoner fra gregoriansk til gospel».
Tidspunkt: Torsdag i uke 43. Ansvar: Kantor og menighetsmusiker.
• 8. trinn: Tema: «Kirkens plass i storsamfunnet, samt livsritene; dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse». Tidspunkt: Onsdag og torsdag andre uken etter
påske. Ansvar: Ungdomsprest, kapellan og kantor.
Det har også vært et samarbeid mellom kirken og den videregående skolen i
kommunen, og det samarbeidet har vært et direkte samarbeid mellom ungdomspresten og religionslærerne. Tema har vært «Hellig rom og hellige handlinger».

Erfaringer
Hvordan har det fungert og hvorfor? Hva har vi lært, hva har vist seg å være
særlig viktig? Jeg vil i det følgende nå trekke fram noen momenter som jeg har
erfart at er viktige ut fra vårt kirke-skolesamarbeid her i Drøbak og Frogn.

V a r s o m h et
Kirke-skolesamarbeid er noe helt annet enn et trosopplæringstiltak. Skolene må
være helt trygge på at når de kommer med skoleklassene til kirken, så skal barna
få undervisning og ikke forkynnelse. Kirkens ansatte som klarer å beherske denne
grenseoppgangen, er med på å kvalitetssikre og trygge kirke-skolesamarbeidet.
Det er bedre å være «føre var enn etter snar» i forholdet til skolene, for det kan
fort skjære seg. Ett enkelt tilfelle av forkynnelse eller grenseoverskridelse i så
henseende kan være nok til at kritiske foreldre eller lærere setter foten ned og
samarbeidet kan skjære seg. Dette har vi hørt flere eksempler på fra ulike steder
i landet, og vi har også hatt noen runder på dette i vår stab, for det er fort gjort å
gå i «forkynnelses-fella».  For noen år tilbake hadde vi en hendelse: En journalist fra lokalavisa var til stede på påskevandringen. Vi hadde kjøpt inn brød fra en
lokal baker som vi brukte for å levendegjøre skjærtorsdagsfortellingen. Elevene
fikk en liten smakebit mens vi snakket om måltidet som Jesus delte med disiplene. Dagen derpå var det en flott artikkel med mange bilder i avisa. Vi ansatte
i kirken ble overrasket da journalisten hadde skrevet at «2. klasse ved NN skole
deltok på nattverd i kirken».  Hva skulle vi gjøre med dette? Vi valgte å skrive en
e-post med en rettelse til avisa dagen etter der vi forklarte at det ikke var nattverd
elevene fikk i kirken, men «brød for å konkretisere påskemåltidet». Videre skrev
vi at «nattverd er en hellig handling som krever innstiftelsesord, noe som ikke ble
gjennomført da elevene var på påskevandring». Hendelsen gjorde at vi etter dette
valgte å droppe brød på påskevandringene, for når journalisten misforstod, da kan
også foreldre og lærere misforstå. Vi har i ettertid valgt å ikke ta noen sjanser her.
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J e v n l i g e r e ktorm øter
Etter vårt første møte med rektorene i 2012 har vi hatt flere møtepunkter med
dem, og funnet ut at noe av nøkkelen til vårt gode samarbeid, er nettopp dette:
Jevnlige rektormøter. Her kan vi slå av en prat rundt bordet; kanskje med en
spøk og en kaffekopp. Her kan barrierer og fordommer brytes ned, og ikke
minst; her kan rektorene komme med små og store tilbakemeldinger på kirkeskolesamarbeidet. Vi prøver, så langt det er mulig, å komme på et rektormøte
annethvert år. Er det nye rektorer inne i bildet, er vår erfaring at det er viktig
å komme på banen så fort som mulig. Hos oss har det vært et stabilt personale over mange år både i kirken og i rektorgruppen. Dette har helt klart vært
en fordel.

K v a l i tet
Det sier seg nærmest selv, men dersom skoleklasser kommer til kirken og
skolene investerer tid i dette, så må kirkens ansatte også møte godt forberedte og
med opplegg som skolen «tjener» på å delta på. Dersom oppleggene er pedagogisk dårlig lagt opp og med lite innhold eller variasjon, vil lærere spre rykter om
dårlig opplegg, og samarbeidet kan ligge tynt an. Kirkestaber har mange fordeler i å ha kirkerom med flott kunst og arkitektur. I tillegg innehar mange ansatte
mye kunnskap om kirke og kristendom, og musikerne som er ansatt i kirken, er
profesjonelle. Alt dette er betydningsfull kompetanse som også skolene vil ha
stor glede av å få del i. Så vi har forsøkt så godt vi har kunnet å være godt forberedte og laget flotte opplegg.

V ær t i d l ig ute!
Skolene er gode på å legge planer, det være seg både årsplaner, halvårsplaner,
månedsplaner og ukeplaner. Dersom kirken skal få til et samarbeid, bør dette
være forutsigbart for skolene. Å sende ut invitasjon til kirkebesøk uken før de
skal møte opp, er som oftest dømt til å mislykkes. Vi har erfart at det er viktig
å være ute i god tid. Før skolestart bør skolene ha mottatt datoplan for årets
kirke-skolesamarbeid. Dernest har vi sendt ut egne invitasjoner før hvert samarbeidstiltak i tillegg, og dette har fungert for oss.

Fø l g e o p p sk olene
For oss har det ofte vært nødvendig å følge opp skolene etter utsendt invitasjon.
Vi har mange eksempler på at skolene ikke gir lyd fra seg. Da har hovedansvarlig ringt og purret. Kommer de eller kommer de ikke? Det har også hendt at
det, tross tidlig utsendte datoplaner, ikke passer for skolene. Da har vi prøvd å
komme skolene i møte og lagt til rette, så langt det har vært mulig.
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praksis

A l l e k o m m er!
Kirke-skolesamarbeid er på mange måter enklere å håndtere enn trosopplæring.
Vi sender en invitasjon til skolene, og alle elevene i en klasse kommer, sammen
med sin lærer. Hos oss har det vært noen enkelttilfeller av fritak, og det har
selvfølgelig vært helt i orden. Fritaksregelen gjelder også på kirke-skolesamarbeid. Men stort sett er dette begrenset til svært få elever.

Veien

videre

I Drøbak og Frogn menighet har vi hatt et utvidet kirke-skolesamarbeid i noen år
nå. Vi har valgt å legge oss på samarbeidstiltak som går hvert andre år, altså på
2., 4., 6. og 8. skoleår samt 3. vgs. Vi har god erfaring med dette, men har også
mye å gå på med tanke på utvidelse av dette samarbeidet. Hvorvidt vi kommer
til å utvide ytterligere i årene som kommer, er foreløpig ikke bestemt. Vi har
mange tanker og ideer om et større omfang i samarbeidet, men kanskje er det til
det beste for både skolens og kirkens ansatte at samarbeidet holdes på et nokså
nøkternt nivå.  Det vil være lettere å prioritere samarbeidet på denne måten. Vi
har erfart at å ha god kontakt med rektorgruppen og ha de med oss på laget hele
veien, har vært avgjørende for et vellykket samarbeid. Dernest er kirke-skolesamarbeidet hos oss i vår stab noe det har vært snakket høyt om og ikke minst
satset på over tid. Mange fra staben bidrar positivt inn i dette arbeidet og legger
ned tid og krefter i dette. Vi har opplevd at kirke-skolesamarbeid er viktig for
kirkens omdømme i lokalsamfunnet. Og er samarbeidet vellykket, da har begge
parter glede og nytte av det.
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Bokmeldinger
Fe l l e s s k ap o g org anisering .
Fr i v i l l i g i n n s a t s i k i r kens trosop p læring
av K j e t il Fr e th e i m, H åko n L o r e n tzen og S ver r e Da g M og stad.
P ri s m e t b o k, I K O - F or lag et2 01 6.
Av M a r g i t B e n t e S t e e n s n æ s , trosopplæringsleder i Bøler menighet.
«Hvordan organiseres den frivillige innsatsen i trosopplæringen? På hvilken
måte legges det til rette for at de frivillige skal bli integrert og få en opplevelse
av tilhørighet til kirkens fellesskap?» Dette er hovedspørsmålene forfatterne
av boken «Fellesskap og organisering – frivillig innsats i kirkens trosopplæring» stiller seg. For å få svar på disse problemstillingene har forfatterne av
boka «Fellesskap og organisering» foretatt en kvalitativ studie av frivillighet
knyttet til fire trosopplæringstiltak i seks menigheter. Disse tiltakene er Lys
Våken, Søndagsskolen, Konfirmantleir og Ungdomsarbeidet.
Begrepene frivillighet og fellesskap har stått sentralt i forskningsarbeidet.
Når det gjelder frivillighet, skiller boka mellom organisk og instrumentell
frivillighet. Den organiske tenkemåten er frivillighet med utgangspunkt i den
frivillige medarbeideren selv, og hvordan hver enkelt kan ta i bruk og videreutvikle personlige ressurser i sitt frivillige engasjement. Instrumentell frivillighet
henviser til frivillighet som kommer av et behov for arbeidskraft til allerede
eksisterende oppgaver. En del av bokas drøftinger og analyse beveger seg på
mange måter innenfor spenningsfeltet mellom disse to grunnsynene.
Når det gjelder fellesskap, har forfatterne sett på dette gjennom tre ulike
briller: Samfunnsfaglige, pedagogiske og teologiske.
Innenfor samfunnsfaglig forståelse av fellesskap trekkes fløyene liberal og
kommunitær tilnærming frem. Disse to grunnsyn befinner seg på hver sin fløy.
I liberal tilnærming legges det vekt på det moderne menneskets frihet til selv å
velge hva og hvor de skal delta, ut ifra hva som er best for hver enkelt. I kommunitær tenkemåte ligger vekten på at identitet er noe som skapes i samvær med
og interaksjon med andre, uavhengig av våre valg. Forfatterne plasserer seg selv
i et kommunitaristisk grunnsyn, og sier samtidig at dette naturlig nok preger
analysen og tolkningen av funnene.
I en pedagogisk tilnærming av fellesskap trekkes de to perspektivene tilegnelse og deltakelse frem. Læring forstås tradisjonelt sett som tilegnelse, mens
et nyere perspektiv på læring, nemlig deltakelse, er det perspektivet som forfatterne ønsker å legge vekt på. De trekker frem Wengers teori om praksisfellesskap.
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Wenger sier at for at praksisfelleskap skal finne sted, må tre dimensjoner være
til stede: gjensidig engasjement, samordnet virksomhet og delt repertoar.
I den teologiske tilnærmingen får begrepet fellesskap en annen valør, og med
disse brillene på finnes igjen flere forståelser av ordet fellesskap: «Den verdensvide kirke» – et fellesskap av alle kristne i verden, ”folkekirken” – som
fellesskapet av alle døpte, og trosfellesskapet – menighetskjernen.
Hoveddelen av boka presenterer, analyserer og drøfter funn fra selve undersøkelsen. På bakgrunn av funnene har forfatterne utviklet en indeks som synliggjør
både menighetenes og selve tiltakenes integrasjonsevne i forhold til de frivillige.
De finner at søndagsskolen har ganske høy score på integreringsindeksen, Lys
Våken har den laveste scoren, tett etterfulgt av konfirmantleir. Ungdomsarbeid
kommer ut midt mellom søndagsskolen og Lys Våken. Forfatterne konkluderer
bl.a. med at de sitter igjen med et inntrykk av at det ikke jobbes godt nok med,
eller er en god nok bevissthet knyttet til, at det i trosopplæringen skal legges til
rette for frivilliges integrasjonsprosess. De finner en overvekt av instrumentell
frivillighet og rekruttering av mange og flyktige engangsfrivillige.
Forfatterne etterlyser bedre tilrettelegging for integrering av frivillige i
trosopplæringstiltak og savner en organisk tilnærming til frivillighet. Om integrering av frivillige i et organisk perspektiv var hovedmålet for trosopplæringen,
ville trosopplæringsplanen hos oss kanskje sett annerledes ut. Jeg tror vi kanskje
ville satset på flere kontinuerlige tiltak i stedet for punktuelle. Resultatet ville
kanskje blitt færre barn på tiltak, men tettere bånd mellom deltakere og medarbeider? Dette ville trolig gitt en større mulighet for integrasjonsprosesser hos
frivillige. Sånn sett synliggjør denne undersøkelsen noe av utfordringen i trosopplæringsreformen der bredde og kvantitet har fått forrang. Slik er boka på
mange måter en ”wake up call” vi som ansatte og planutviklere bør ta inn over
oss.
Samtidig er min hovedinnvending nettopp at bokas kommunitære grunnsyn
gir drøftingen og analysen et noe ensidig preg, der det underforstått legges til
grunn at organisk frivillighet i de fleste tilfeller er å foretrekke. Langt på vei kan
jeg være enig i den tankegangen. Å legge til rette for at menighetsmedlemmer
kan ta i bruk, mene, utforme, finne sin plass, sitt engasjement og «eie» kirken
og dens aktiviteter, tenker jeg er grunnleggende i forhold til hvordan vi bør være
som kirke. Samtidig opplever jeg i praksis at det er mange som nettopp kun
ønsker en enkel, avgrenset og forutbestemt oppgave. Å ta på seg en slik oppgave
kan også være et tegn på opplevelse av tilhørighet.
Nettopp i trosopplæringen og dens mange instrumentelle oppgaver skapes
det anledninger og muligheter der terskelen er lav for å melde seg som frivillig.
Forfatterne sier selv at trosopplæringen er godt tilpasset den ”nye frivilligheten” der det er lettere å få folk til bestemte tidsavgrensede oppgaver. Et frivillig

[281]

engasjement starter ofte med den ene enkle oppgaven som det å bake en kake.
Dermed er den instrumentelle frivilligheten svært viktig. Jeg tror ikke nødvendigvis at forfatterne av denne boka er uenig med meg i det, men jeg sitter likevel
igjen etter å ha lest boka med en opplevelse av at instrumentell frivillighet er
”mindre verd” enn organisk frivillighet. Jeg savner kanskje en anerkjennelse av
den instrumentelle frivillighetens egenverdi og betydning. Slik jeg opplever det,
er instrumentell og organisk frivillighet parhester som er gjensidig avhengig av
hverandre i en god integrasjonsprosess.
Samtidig som jeg tenker at instrumentell frivillighet ikke trenger å være
”lillebror”, så kjenner jeg meg igjen i det forfatterne finner i denne studien i
forhold til mangelfull organisk tilnærming. Spenningen og utfordringen tror jeg
på mange måter ligger i overgangen mellom instrumentell og organisk frivillighet. Og her tenker jeg at forfatterne av boka har mange gode poenger, for
det organiske perspektivet utfordrer de ansattes selvforståelse. Hvis vi ser på
oss selv kun som gjennomføringsledere og går rett fra Lys Våken og videre til
nytt tiltak og ny målgruppe uten å bruke det ”organiske blikket”, så stenger vi
kanskje muligheten for et videre frivillig engasjement for noen uten engang å
være klar over det.
Som trosopplærer har jeg, etter å ha lest boka, hentet utgangspunkt til mange
refleksjoner i eget arbeid. Jeg har kjent meg igjen, vært uenig og blitt utfordret.
Jeg vil anbefale denne boka til alle som er interessert i fagfeltet frivillighet og
som ønsker å jobbe med frivillighet i sin egen menighet.

R eligi o n , E d u c at i o n an d H u m an R ig h ts. Th eoretical and
E m pi r i c al Pe r s p e c t i v e s . Re l ig ion and H um an Rig h ts 1 .
av An d e rs S j ö b o r g & H a n s- Geor g Zieber tz (eds.)
C h am , S w i tz e rl an d: S p r in g er 2 01 7
A v O l a v H o v d e l i e n , p r o f e s s o r i relig ion sdidaktikk Høg skolen i
O s l o o g Aker shus
Hvis menneskerettighetene er svaret, hva er spørsmålet? Nylig har det kommet ut
en vitenskapelig antologi som kan bidra til å besvare dette spørsmålet. Antologien
er redigert av Anders Sjöborg fra Uppsala Religion and Society Research Centre,
ved Universitetet i Uppsala, og Hans-Georg Ziebertz fra Institutt for praktisk
teologi ved Universitetet i Würzburg. Boken inneholder til sammen 11 bidrag
fra ulike forskere og ulike fagtradisjoner, i tillegg til et informativt og velskrevet introduksjonskapittel av redaktørene selv. Til sammen bringer bidragene ny
innsikt innen tematikken undervisning om og i menneskerettighetstenkning i
ulike religionsfag i Europa.
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Det er etter hvert kommet mange antologier der grupper av solide forskere
samordner sine krefter og faglige interesser, og retter fokuset mot ett eller flere
tema med relevans for religionsundervisning eller religionsdidaktikk. Dette er
velkomment, ikke minst for den som sjelden har tid til å lese hele monografier.  
I denne typen antologier vil den interesserte leser raskt kunne finne frem til de
kapitlene som fokuserer direkte på leserens interessefelt. Slik er det også i boken
Religion, Education and Human Rights. I tillegg ligger det nok en faglig helgardering i undertittelen. Teoretiske og empiriske perspektiver dekker det meste.
Det faglige utgangspunktet er det sterke fokuset på kulturell og idémessig pluralisme som vi har sett innen samfunnsforskningen de siste årtiene.
Redaktørene peker innledningsvis på at spørsmålet om hva som holder et
samfunn sammen, har stått sentralt helt siden samfunnsteoretikere som Émile
Durkheim og Peter Berger. Det er nok riktig. Og siden Berger er født 71 år etter
Durkheim, tyder dette på at det er snakk om en vedvarende interesse innen samfunnsforskningen som sådan.
Bidragene i boken spenner da også relativt vidt faglig. Blant bidragsyterne
finnes menneskerettighetsforskere, statsvitere, jurister, sosiologer, teologer og
lærerutdannere i skjønn forening. I tillegg til det tematiske fokuset på menneskerettigheter i skolesammenheng, inkludert høyere utdanning, deltok de fleste av
bidragsyterne på en internasjonal workshop som ble holdt i Uppsala våren 2014.
Bidragsyterne tar stort sett utgangspunkt i case i sitt eget hjemland, noe som
gjør at de fleste land i Øst-Europa og Nord-Europa er representert. Dette utgjør
et mangslungent felt med tanke på hvilken stilling menneskerettighetene har i
de ulike kontekstene. Det er for eksempel stor forskjell på disses juridiske stilling
i Norge og i Hviterussland, for å nevne to av ytterpunktene. I Norge er som kjent
menneskerettighetene implementert som en overgripende del av den norske
lovgivningen, noe som gjør at disse nærmest får en juridisk stilling på linje med
grunnloven, siden ingen norske lover skal stå i strid med menneskerettighetene.
Styresmaktene i Hviterussland har på sin side vanskeligheter med å godta helt
vesentlige menneskerettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet. Bidraget
til den hviterussiske forskeren Olga Breskaya «Path of Belarusian Secularism:
Public Debates on Religious Education» handler om utfordringer forbundet med
realisering av sivile rettigheter og interessene til foreldre og elever i møte med
statlige forordninger for religionsundervisningens innhold.
Av særlig interesse for Prismets lesere er kanskje de mange nordiske
bidragene. Den ene redaktøren er svensk og har bidratt med et informativt introduksjonskapittel, i tillegg til at han er medforfatter på kapitlet «The Influence
of the Socio-cultural Environment and Personality on Attitudes Towards Human
Rights». Saila Poulter, Arniika Kuusisto, Mia Malama og Arto Kallioniemi har
tatt for seg religionsundervisningen i Finland ut fra et menneskerettsperspek-
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tiv. De argumenterer for at religionsfaget har et sterkt potensial for fremme av
menneskerettighetstenkning, så fremt det tas hensyn til både elevens og foreldrenes livssyn og ønsker. Dan-Erik Andersson følger opp med et bidrag som
tar for seg undervisning om menneskerettighetenes historie. Han viser i den
forbindelse hvordan fremstillingen i lærebøker ofte er problematisk når det
gjelder forholdet mellom menneskerettigheter og religion, og advarer mot en
for enkel fremstilling av menneskerettighetstenkningen som opplysningsprosjekt. Victoria Enkvist drøfter i sitt bidrag juridiske forhold ved religionens plass
i skoler i Sverige, med utgangspunkt i religionsfriheten, og drøfter balansegangen mellom hensynet til religiøse minoriteter i skolen, og den svenske statens
føringer nedfelt i lovverket.
Pål Ketil Botvars bidrag tar utgangspunkt i den norske konteksten. Hans
bidrag har tittelen «May Children Attend Church Services During School
Hours?”, og handler om en diskusjon som vil være kjent for mange som har
fulgt spørsmål knyttet til religion og verdiformidling innen den norske skolen de
siste årene. Botvar knytter spørsmålet om gudstjenester i skoletiden opp mot det
mer allmenne spørsmålet om religionens rolle i offentligheten. Botvar kommer
ikke med normative svar på spørsmålsstillingen, men presenterer hva som står
på spill med henblikk på menneskerettighetstenkningen, med utgangspunkt i en
kvantitativ undersøkelse. Et av funnene går på at støtten til slike gudstjenester
i samarbeid mellom skole og kirke er relativt stabil i Norge, men at lokalsamfunnene forsøker å unngå konfrontasjoner og polariseringer i forbindelse med
et slikt samarbeid. Dette stiller for øvrig store krav til rektorene lokalt i skolen.
Det er alltid krevende å skrive fyldestgjørende omtaler av antologier som
boken redigert av Sjöborg og Ziebertz, men jeg vil gjerne anbefale boken til alle
som er interessert i spørsmål knyttet til undervisning i religions- og verdispørsmål, og tematikk knyttet til religion og menneskerettigheter i dagens Europa.
Det er mye å hente i denne boken i så måte, og interessant å se hvor ulikt spørsmål knyttet til denne tematikken håndteres i ulike land som geografisk ligger
nær hverandre.
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