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Leder: Bredde

og natur

Velger menigheter ut bibelstoff slik at barn og ungdom får et mangfoldig tilfang
av fortellinger å speile seg i og reflektere over? Hvordan responderer et bredt
sammensatt konfirmantkull på konfirmasjonsundervisning? Dekker eksisterende forskning på religion og livssyn i norsk barnehage feltet bredt nok? Det
kan du lese om i dette nummeret av Prismet. I tillegg er det presentasjoner av
det religionspedagogiske eller KRLE-faglige bidraget til to nyslåtte pensjonister,
samt anmeldelse av bøker som viser bredde i ungdoms religion og skal gi framtidige lærere kunnskaper til å møte bredden av norske skoleelever.
Dette nummeret rommer også en artikkel med tittel «Friluftsliv, religion
og stillhet». Her skriver Ola Hellenes om undervisning der folkehøgskoleelever
både praktiserer friluftsliv og stillhet ute i naturen, og får møte keltisk spiritualitet. En av teoretikerne Hellenes støtter seg på holder fram at mennesket i dag,
i vår globaliserte og urbaniserte verden, er mer fremmedgjort fra naturen enn
tidligere. Vi føler oss mindre som del av den naturen vi er så avhengig av og har
lite kontakt med naturens rytme. Denne fremmedgjøringen påvirker holdninger
og engasjement. Barn og unge trenger dermed ikke bare teoretisk kunnskap om
natur og miljø, men naturmøter der naturen er i sentrum. Da kan opplevelsen av
naturens egenverdi påvirke holdningene til naturen og engasjementet og viljen
til å gjøre det som trengs for å ta vare på den.
Høstens nye rapport fra FNs klimapanel levner liten tvil om at det haster
med å endre vaner og systemer. Hvor finner en motivasjon til dette? Det er svært
langt fra entydig at religion styrker et miljøengasjement. Tvert om vil noen
kunne uttrykke at så lenge en forventer en nyskapt jord er det ikke så farlig
hvordan vi behandler den vi har. Men mange og dels toneangivende stemmer
holder fram at tro og miljøengasjement går sammen og bør gå sammen; mennesket må bidra til å gjøre godt for alt det skapte og alle de skapte. Og det skjer mye
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på dette området nå, fra uttalelser fra paven til konferanser, utgivelser, ressurser, nettverksarbeid, medieoppslag og «miljømisjonering» i det små.
Om fremmedgjøring fra naturen er en del av grunnlaget for at vi turer fram
slik vi gjør, kan praksiser som den Hellenes presenterer være viktig. Før sommeren kom også et nytt ressurshefte til trosopplæring kalt «Jordvenn». Det
gir forslag til praksiser der vekten er på både natur og tro og sammenhengen
mellom dem, blant annet påvirket av samisk tradisjon. Undertegnede har noen
bånd til opphavspersonene bak dette heftet (det er utgitt av IKO) og skal ikke
drive skjult reklame for det, men mottakelsen har tydet på at det å kunne inkludere naturerfaringer og økoteologi i trosopplæringen er etterspurt. Norske
trosopplæringsansatte virker å være blant dem som ser en sammenheng mellom
tro og miljøengasjement, og ser at religionspedagogisk praksis ikke er uviktig i
møte med klima- og miljøutfordringer.
Også i skolen ser vi konturene av en fornyet betoning av miljø og natur
gjennom det nye tverrfaglige emnet «bærekraftig utvikling». I skissene til ny
læreplan i KRLE er etisk refleksjon omkring menneskets forhold til naturen,
om levesett, ressursbruk og klodens fremtid å finne i flere foreslåtte kompetansemål. I en læreplanfornyelse der en sentral oppgave har vært å gi mindre
stofftrengsel i faget, anses spørsmål knyttet til natur, klima og miljø som så
sentrale at de får mer plass.
Gunnfrid Ljones Øierud
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«I utgangspunktet velger vi
lignelser som er sentrale»
«Kjernens» kostnad i trosopplæringens lignelseslæring
A v E l l e n A as l an d R einertsen
Tre lignelser går igjen i trosopplæringen i Den norske kirke. Disse tre lignelsene gjentas
ofte – av og til mange ganger – for de samme barna. Lignelsene er Den barmhjertige samaritan, Sauen som ble funnet og En far som ventet. Dette fant jeg i en spørreundersøkelse besvart av ansatte som jobber med trosopplæring. Studien ser også visse
tendenser i begrunnelsene for at nettopp disse lignelsene er med. Tendensene er at de tre
regnes som «sentrale» og «enkle». Artikkelen presenterer og diskuterer disse funnene.
Ellen Aasland Reinertsen (f. 1977), Stipendiat ved Det teologiske fakultet, UiO, tidligere olavsstipendiat
med lignelser i trosopplæringen som prosjekt og kapellan med ansvar for trosopplæring.
Adr: TF, Postboks 1023 Blindern, 0315 Oslo. E-post: e.a.reinertsen@teologi.uio.no

Temaord: Trosopplæring, lignelser, hermeneutikk, tolkning, kjønn, interseksjonalitet, sentralitet, kateketikk, barn, unge, bibel, bibelresepsjon, karakterer,
livstolkning, livsmestring.

Innledning
Hvilke lignelser møter barn og unge i trosopplæringen i Den norske kirke? Hva
er begrunnelsene for at lignelsene de treffer på, er valgt? Lignelsesmangfoldet i
evangeliene er stort, med mangfoldige fortellinger og varierte karakterer. Bruker
trosopplæringen i Den norske kirke dette mangfoldet? Gir den barn og unge
lignelsesfortellinger de kan reflektere over, og karakterer som kan peke mot
Gud, eller som de kan identifisere seg med eller ta avstand fra? Sagt med trosopplæringens språk, gir trosopplæringens lignelser barna og de unge redskaper
til livstolkning og livsmestring?
Våren 2017 sendte jeg ut en enkel spørreundersøkelse. Her ble ansatte i trosopplæringen i Den norske kirke spurt om hvilke av Jesu lignelser menigheten har
med i sin lokale plan og i trosopplæringsaktivitetene sine. De ble også spurt om
begrunnelser for valg av lignelser. Svarene viste at så å si bare tre av alle lignelser som er tillagt Jesus, er i bruk. Disse er med hos nesten alle menighetene som
svarte – gjerne flere ganger for de samme barna. Begrunnelsene for at nettopp
disse velges, er at de regnes som «sentrale» og «enkle»: Som en slags brukervennlig og lettfattelig kjerne i kristentroen. Disse svarene vekker spørsmål
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om hva som skal til for å kalle en lignelse sentral, og om hvilket potensial i
lignelsesmangfoldet som kan forsvinne når noen få lignelser fortrenger de fleste
andre. Etter at jeg har presentert funnene fra spørreundersøkelsen, drøfter jeg
dette.

Materiale

og metode

Denne spørreundersøkelsen var del av et seks måneders olavsstipendprosjekt.
Undersøkelsen spurte både om hvilke lignelser menighetene har i sin lokale
trosopplæringsplan, og om hvilke som er med i praksis. Videre spurte jeg om
hvilke aldersgrupper som møter de ulike lignelsene. Undersøkelsen spurte også
om hvilken lignelse de mener er den viktigste barn og unge får med seg i trosopplæringen. I tillegg ba den om begrunnelser for valg av lignelser, om de
ansatte savner noen lignelser og om det er noen lignelser de mener bør unngås
i trosopplæringen. Det var ulike typer spørsmål i undersøkelsen. Noen var
avkrysningsspørsmål, andre var med fritekst. Avkrysningsspørsmålene var obligatoriske, mens noen av fritekstsvarene var frivillige.1
For å spre skjemaet la jeg det ut på flere kirkelige og private facebooksider
og nettsider.2 Jeg ba også bispedømmenes rådgivere sende det til alle som jobber
med trosopplæring i deres bispedømme. På grunn av kanalene jeg benyttet, vet
jeg ikke hvor stor svarprosenten er. Mange har nok sett forespørselen min uten
å ha svart på undersøkelsen. Ifølge Jacobsen (2015:310–311) bør svarprosenten
være på over 50 % av utvalgt populasjon for å være tilfredsstillende. Min spørreundersøkelse tilfredsstiller sannsynligvis ikke disse kravene. Samtidig fikk jeg
42 svar med god fordeling mellom by og land, og dermed et materiale av en viss
størrelse og sosiogeografisk bredde. 3 Å benytte en slik enkel spørreundersøkelse
var en overkommelig måte å skaffe rimelig representativ informasjon på i løpet
av en knapp prosjektperiode (Navarro-Rivera og Kosmin 2011: 395ff).
Konfidensialitet ble forsøkt sikret ved at jeg ikke har delt noen personopplysninger (Jacobsen 2015:50). Jeg forstår svarene spørreundersøkelsen ba om til
å være lite sensitive og at spørreundersøkelsen dermed ikke hadde behov for
full anonymitet. En utfordring ved å legge skjemaet ut på mine egne facebooksider og selv dele det på diskusjonssider, kunne være at det primært ville være
bekjente av meg som fylte ut skjemaet, eller jeg kunne kjenne igjen respondenten. Men svarene jeg fikk var i hovedsak fra menigheter hvor jeg ikke kjenner de
ansatte.
1 Ca. 2/3 av deltakerne svarte også på de frivillige spørsmålene.
2 Jeg la det ut på både Det norske prekeskap, Forum for kirke, teologi og liturgi, og fikk en kateket til å legge det
ut på en lukket side for kateketer. Det ble også lagt ut på Kirkerådets trosopplæringsnettsider Ressursbanken
og postet på både min private og kirkelige facebookprofil.
3 26,2 % av de som svarte, krysset av på at menigheten de jobber i ligger i småby, 33,3 % at de er på landsbygda
og 40,5 % at menigheten ligger i storby.
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Å spørre både om hvilke lignelser som er med i menighetenes lokale trosopplæringsplaner, og om de som i praksis er med i de ulike tiltakene, viste seg
å være fruktbart. Flere av de som svarte, fortalte at det er diskrepans mellom
bibeltekstene som står i den lokale planen, og de som faktisk er med i tiltakene. Både planer og praksis i menigheter er i stadig forandring. Praksis i større
grad enn planer. Jeg mener at det å ha med både plan og praksis gir et mer
helhetlig bilde av bibelfortellingene barn og unge faktisk møter i trosopplæringen på et visst tidspunkt, enn å bare ha med lignelsene som finnes i lokale
planer.4 Etter å ha arbeidet med dette materialet, ser jeg at det også er andre
spørsmål undersøkelsen kunne stilt. Undersøkelsen kunne også spurt om hvilket
bispedømme menigheten er del av, for å i større grad undersøke geografiske
forskjeller. Til sammenligning analyserte MF 50 lokale trosopplæringsplaner i
fem bispedømmer (https://www.mf.no/aktuelle-forskningsprosjekter/forskning-pa-trosopplaeringsreformen/prosjekt-2). Undersøkelsen kunne også i
større grad spurt om teologisk begrunnelse for valg av lignelser og om i hvilken
grad vedlegg 2 til Kirkerådets Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Gud gir, vi
deler (heretter Plan for trosopplæring) har vært styrende for valg av lignelser. Å
arbeide videre med dette var ikke mulig innenfor rammen av prosjektet, men
bør gjøres i framtidige undersøkelser, gjerne i kombinasjon med intervjuer eller
deltakende observasjon. I diskusjonen om hva som skal til for å kalle en lignelse
«sentral», kunne jeg også valgt å utforske flere kriterier. For eksempel om lignelsene gjenspeiler en evangelisk-luthersk bibelforståelse. Jeg kunne også bedt
respondentene reflektere over om lignelsene gir barna og de unge identifikasjonsfigurer og varierte kilder til gudsbilder.
Dette prosjektet gir ikke anledning til å trekke slutninger om all trosopplæring i Den norske kirke, men viser noen tendenser i valg av lignelser og
begrunnelser for disse valgene. Som det, håper jeg den kan være et bidrag inn i
videre forskning på trosopplæring i Den norske kirke.  

Funn: Trosopplæringens

lignelsestrekløver

Alle barn og unge skal «lære å kjenne den treenige Gud gjennom Bibelen,» står
det i Plan for trosopplæring (2010:16), som alle ansatte i trosopplæringen forholder
seg til. Undervisning i og om Jesu lignelser er en del av denne planen (ibid:17).
Spørreundersøkelsen viser at lignelser er relativt mye i bruk. Alle menighetene
hadde med minst én lignelse. De fleste hadde flere. To menigheter hadde over
fem lignelser. Men det er bare tre lignelser som er med hos mange menigheter.
Disse tre lignelsene er til gjengjeld med hos nesten alle. Hovedfunnet i spørreundersøkelsen er altså en tydelig «tre på topp» av lignelser i trosopplæringen.
4 Slik det er gjort i blant annet MFs store undersøkelse om bibelbruk i trosopplæringen. Denne undersøkelsen er
selvfølgelig mye mer omfattende enn mitt lille spørreskjema.

Av Ellen Aasland Reinertsen [265]

Lignelsene er:
Mest i
bruk

Lignelse

Bibelreferanse

Med hos
antall
menigheter

Prosent av
de 42 som
svarte

1.

Den barmhjertige samaritan

Luk 10,25–37

41

97, 6%

2.

Sauen som ble funnet

Luk 15,1–7

39

92,9 %

3.

En far som ventet

Luk 15,11–32

36

85,7 %,

*

* Tradisjonelt kalt Den bortkomne sønn. Navngivingen av denne og andre lignelser som er med i vedlegg 2 til
trosopplæringsplanen, er hentet derfra. Øvrige titler står jeg for selv.

Lignelser

utenom trekløveret

«Tre på topp-lignelsene» finnes i den nasjonale Plan for trosopplæring, nærmere
bestemt i vedlegg 2 til denne. Vedlegget kalles «Kjernetekster i en fornyet
trosopplæring».5 I spørreundersøkelsen spurte jeg først om hvilke av lignelsene
fra vedlegg 2 menighetene har med (avkrysningsspørsmål), og senere om de har
med andre lignelser i trosopplæringsaktivitetene. Uavhengig av om lignelsene er
med i vedlegg 2 eller ikke, er det langt ned til neste lignelse.6 Rekkefølgen videre
er som følger:
Antall
menigheter

Prosent
av de
42 som
svarte

Finnes i
vedlegg
2?

Mark
4,30–34

19

45,2 %

ja

Kjøpmannen og den verdifulle
perlen

Matt 13,45

12

28,6 %

nei

Delt
6.plass

Lignelsen om tolleren og
fariseeren

Luk 18,9–14

11

26,2 %

ja

Delt
6.plass

En såmann gikk ut for å så

Luk 8, 4–15

11

26,2 %

nei

8.

Skatten i åkeren

Matt 13, 44

8

19 %

nei

9.

Lignelsen om kamelen og
nåløyet i fortellinga om Jesus
og den unge, rike mannen

Luk 18,18–
30

7

16,7 %

ja

10.

Kvinna som har ti sølvmynter
og mister én

Luk 15, 8–10

6

14,3 %

nei

Mest i
bruk

Lignelse

Bibelref.

4.

Guds rike er som sennepsfrøet

5.

Utover disse er det bare sju lignelser som mer enn én menighet har med. I
vedlegg 2 foreslås det at Markusevangeliet leses sammenhengende. Ingen svarte
at de har med alle lignelsene derfra.  
5 Se senere diskusjon om vedlegg to som «kanon i kanon» i trosopplæringen.
6 Lignelser fra vedlegg 2 sto med navn og bibelreferanse og skulle krysses av. Lignelsene som ikke er derfra,
måtte de som fylte ut, huske selv. Dersom skjemaet ble fylt ut hurtig, kan noen lignelser utenom vedlegg 2 ha
blitt glemt.
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Tre

på topp-lignelser på repeat

Mange skrev at de har med tre på topp-lignelsene flere ganger, til flere ulike
aldersgrupper. Den barmhjertige samaritan er også her på topp. Én menighet
hadde den med gjennom hele trosopplæringen, til alle aldersgrupper. Ellers var
den med tre ganger (en menighet), to ganger (ni menigheter) og «flere ganger»
(tre menigheter). Også her var Sauen som ble funnet på andre plass. Én menighet
har den med fire ganger, to menigheter tre ganger og fem menigheter to ganger.
En far som ventet er på tredje plass i gjenbruk. Den var i bruk av seks menigheter
to ganger og av én menighet «flere ganger». Det er bare et par lignelser utenom
disse som var med mer enn én gang. Hva er begrunnelsene for å ha med disse
lignelsene og for å ha dem med så massivt mye mer enn alle andre?

B e g r u n n e l s e 1 : D e e r «sentrale»
«Har du noen tanker om hvorfor de lignelsene dere bruker ble valgt?» ble det
spurt om i undersøkelsen. Dette spørsmålet var todelt. Først var det et obligatorisk avkrysningsspørsmål, der en kunne krysse av opptil to av alternativene.
Så kom et valgfritt fritekstspørsmål. Av alternativene krysset 32 personer av på
at de valgte lignelser ved at de først hadde et tema, og så fant en bibeltekst som
passet. 29 personer krysset av at de fant lignelsene i vedlegg 2 til Plan for trosopplæring. Ingen krysset av på at det var tilfeldig at disse lignelsene ble valgt, og
én person krysset av at soknepresten bestemte hvilke lignelser de skulle ha med.7
29 av 42 svarte på det valgfrie oppfølgingsspørsmålet: «Har du andre kommentarer til hvorfor lignelsene dere benytter ble valgt?» Hovedtendensen var
begrunnelser om at de tre mest populære lignelsene forstås som «viktige»
eller «sentrale» eller som en slags «kjerne» i troen. I ti av svarene ble dette
uttrykt, ni på dette spørsmålet, ett på det senere spørsmålet om det er noen lignelser trosopplæringen bør unngå. Dette «viktige» eller «sentrale» ble sjelden
utdypet.8 Typiske svar på spørsmålet om begrunnelse var: «De valgte liknelsene
inneholder viktige ting som vi ønsker å formidle» og «I utgangspunktet velger
vi liknelser som er sentrale». Noen få av besvarelsene innholdsbestemmer dette
«sentrale» noe mer. Det handler om etikk eller kjærlighet mellom mennesker,
og om Guds kjærlighet til mennesker. To svar som viser dette er: «Det er sentrale
bibelvers som omtaler hvordan man skal leve som kristen, dette er vi opptatt av;
nestekjærlighet og raushet». Eller: «En far som ventet er veldig sentral i forbindelse med Guds kjærlighet til oss, og Den barmhjertige samaritan i forhold til
7 Flere menigheter skrev i fritekstsvaret at kateket eller kateket og trosopplæringsleder, ikke sokneprest, avgjorde
lignelsene. Dette passer også med svarene på spørsmålet om hvilken yrkesgruppe som har ansvaret for trosopplæringen i menigheten. I 52,4 % (22 menigheter) er det trosopplæringsmedarbeider som har ansvaret, i 40,5 %
(17 menigheter) er det kateket, i 21,4 % (9 menigheter) er det prest og i 28,6 % (12 menigheter) er det prest
sammen med trosopplæringsmedarbeider eller kateket.
8 Som nevnt kunne det være spennende å undersøke dette videre.
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kjærligheten mellom mennesker. Opplever dem som svært gode kjernetekster
som det er helt naturlig å bruke.» En av besvarelsene skriver eksplisitt at dette
«sentrale» er grunnen til at Den barmhjertige samaritan gjentas og gjentas, slik
at alle som er innom trosopplæringen, får den med seg: «Bevisst gjentaking,
men ikke alle tiltak har like mange som kommer, dette er for å sikre at barna får
den som sentral bibelfortelling!»

B e g r u n n e l s e 2 : De er «enk le»
Et annet svar som går igjen, er at tre på topp-lignelsene forstås som «enkle»,
enten pedagogisk eller innholdsmessig, eller begge deler. «Den barmhjertige
samaritan blir brukt til flere aldersgrupper. Dette er nok fordi den er enkel å formidle, enkel å gjøre om til nåtid og har et budskap som alle kan forstå,» skriver
en som begrunnelse. Fem av svarene har innholdsmessig enkelhet som begrunnelse. Tre svar handler om at de er enkle pedagogisk. For eksempel: «De er egnet
for dramatisering, sang osv». To svar har argumenter som handler både om
pedagogisk og innholdsmessig «enkelhet».

S a u e n s kur r e r
«Hvilken liknelse mener du er den viktigste barn og unge får med seg i løpet av
trosopplæringen?» ble det spurt. Dette var et obligatorisk spørsmål. Jeg hadde
forventet at svarene her skulle gjenspeile de lignelsene som er mest med. Men
her er rekkefølgen en annen:
Viktigste
lignelse

Lignelse

Antall som
mener denne er
den viktigste.

Mest i bruk
i trosopplæringen

Hvor mye
gjentas den?

1.plass

En far som ventet

15

3.plass.

Gjentas tredje
mest

2.plass

Den barmhjertige
samaritan

13

1.plass

Gjentas mest

3.plass

Sauen som ble
funnet

3

2.plass

Gjentas nest mest

Det er oppsiktsvekkende at bare tre av besvarelsene mente at Sauen som ble funnet9
er den viktigste lignelsen. Denne lignelsen er nest mest i bruk og gjentas nest
mest ifølge undersøkelsen. I svarene om hvilke aldersgrupper som får hvilke lignelser, viser det seg at Sauen som ble funnet nesten bare er med for barn under
skolealder.10 I fritekstsvarene begrunnes det: «Sauen blir nok benyttet mye fordi
9 Dette var et fritekstspørsmål, og alle tre besvarelsene kaller lignelsen Den gode hyrde. I de fleste definisjoner
av lignelser er ikke dette figurative utsagnet fra Joh 10 regnet som lignelse, siden det ikke er et narrativ. Jeg har
regnet med at det er lignelsen Sauen som ble borte de har ment, siden johannesversene helt fra antikken har
blitt forstått som å representere denne lignelsen (Gowler: 2017, 260).
10 18 menigheter har den med for barn i alderen 1–3 år. 24 menigheter har den med for aldersgruppen 4–6 år.
Etter det er det nesten stopp. Den er der helt opp til alderen 18 år, men kun en sjelden gang.
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det er dyr med» og «Sauen som ble funnet funker veldig bra for små barn».
Dette stemmer overens med MFs undersøkelse om bibeltekster i lokale trosopplæringsplaner: Små barn får fortellinger om barn og dyr.11 Spørreundersøkelsen
gir ikke svar på om denne lignelsen i hovedsak er med fordi den oppleves som
«sentral» eller «viktig», eller fordi det er så kjekt å kunne si bæ sammen med
småbarna.

V e dl e g g 2 s o m «ka n o n i kanon»?
Plan for trosopplærings hoveddel åpner opp for at mange lignelser kan brukes.
På s. 17 angis temaområder fra Bibelen som bør være med i trosopplæringen.
«Jesu lignelser og undervisning om Guds rike» står som et av disse temaområdene. I det nevnte vedlegg 2, Kjernetekster i en fornyet trosopplæring, nevnes det
et begrenset antall lignelser. «Topp tre-lignelsene» er, som sagt, med her. Det
er også lignelsen som kommer på fjerdeplass, Guds rike er som sennepsfrøet (Mark
4,30–34). Av de øvrige som brukes av en god del menigheter, er halvparten i
vedlegg 2.12 Når de ansatte skulle krysse av for begrunnelse for at lignelsene de
hadde med, ble valgt, var det mange som både krysset av på at de først hadde
et tema og så fant en bibeltekst, og at de fant lignelsene i vedlegg 2. Det ville
vært spennende å undersøke om de som krysset av på at de hadde et tema og
fant en bibeltekst, valgte disse tekstene fra vedlegg 2. Det spurte jeg, som nevnt,
dessverre ikke om. Siden så mange krysset av på begge alternativene, kan det
tyde på at de gjorde det. Kan det være at ansatte i trosopplæringen oppfatter
vedlegg 2 som en slags «kanon» for trosopplæringen? Bibeltekstene i vedlegg
2 er ikke obligatoriske tekster i trosopplæringen, men forslag. Samtidig er altså
Kjernetekster i en fornyet trosopplæring tittelen til vedlegg 2. Dette kan forstås som
om tekstene er en slags kjerne av bibeltekster til bruk i trosopplæringen, og
nettopp at lignelsene er en «kjerne» eller «sentrale», brukes jo som argument
for å velge lignelser ifølge undersøkelsen. Selv om vedlegg 2 kalles vedlegg, blir
den henvist til i ingressen til Plan for trosopplæring, og knyttes dermed svært tett
til denne planen (s. 16).13 Undersøkelsen kan tyde på at valg av lignelser i trosopplæringen påvirkes av vedlegg 2, men dette bør undersøkes nærmere.

Sentrale

lignelser?

Hva skal til for at en lignelse kan kalles sentral? Er disse «tre på topp-lignelsene» en slags kjerne i kristentroen? I det følgende vil jeg særlig diskutere
kriterier for å kalle en lignelse «sentral». Jeg vil drøfte dette «sentrale» ut
ifra tre spørsmål: Handler det om at lignelsene er en slags kjerne i Bibelen eller
Det nye testamentet? Dreier det seg om hvorvidt de er eller har vært mye i bruk
gjennom kirkens historie? Eller kanskje om de er i tråd med trosopplæringsplanens mål?
11 Lagt fram under konferansen Bibelen i trosopplæringen på MF 28.3.17. Se også Midttun m.fl:2018, 91 og 112.
12 Her har jeg sett på de som brukes av 30–40 % av menighetene.
13 For en bredere diskusjon om disse kjernetekstene, se Midttun m.fl:2018,146–147.
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Er l i g n e l s e s t r e k l ø v e r e t sentralt i B ibelen eller
D e t n y e t e s tam entet?
Sentralitet og periferi i de hellige tekstene har vært debattert gjennom hele
teologihistorien. Mange teologer mener lignelser er avgjørende for og i Jesu forkynnelse (Gowler 2017:5, Schottroff 2005:1, Keck 1971:44 bla.).14 Men hvordan
kan vi avgjøre hvilke lignelser som er viktigst i lignelsesmangfoldet? Noen av
de som svarte på spørreundersøkelsen, skriver at de tre lignelsene er sentrale
fordi de viser Guds kjærlighet til oss mennesker og hvordan vi skal handle mot
hverandre. For mange vil et slikt dobbelt kjærlighetsbud være en tolkningsnøkkel til Bibelen, altså det som avgjør hva som er sentralt og hva som er perifert.15
Hva som er sentralt i Bibelen, kan også handle om andre ting enn hermeneutiske nøkler. Om lignelsene gjenspeiler plottet eller mangfoldet i evangeliene,
kan være slike kriterier. Andre kan være hvordan de tolkes av rammefortellingen i de ulike evangeliene, eller om de med stor sannsynlighet går tilbake til den
historiske Jesus. Uansett hvordan en svarer på hva som skal til for at en lignelse
er sentral i Bibelen, så mener jeg det er noe problematisk med at dette trekløveret kalles sentralt og dermed i hovedsak er de eneste lignelsene barn og unge
i trosopplæringen blir kjent med. For de tre lignelsene har så mange likhetstrekk. Alle tre er hentet fra Lukasevangeliet, to av dem til og med fra samme
kapittel (kap 15). Den barmhjertige samaritan og En far som ventet er også lukansk
særstoff. Et annet fellestrekk er at alle tre helt mangler kvinnelige karakterer.
Dersom en videre kopler «sentralitet» sammen med at lignelsene er enkle, som
undersøkelsen tyder på at mange gjør, blir det enda mer problematisk å kalle
dem sentrale. For evangelienes lignelser er nettopp ikke enkle, mener de fleste
forskere. C.H. Dodds klassiske definisjon har som et sentralt element at en lignelse har en «tvist» eller noe merkelig, som «leaves the mind in sufficient
doubt about its precise application to tease it into active thought» (1961:16).
Resepsjonsforskeren David B. Gowler skriver i sin nye bok: «Parables, at first
glance, often seem to be relatively simple stories; their complexities and power
can be overlooked» (2017:1).
Tre på topp-lignelsene ble altså av mange tolket som både sentrale og
som «enkle», enten å forstå eller å bruke pedagogisk. Andre lignelser ble
definert som «vanskelige» eller «tøffe». Disse regnes ikke som sentrale.16
14 Fra Jülicher (1910) og fra moderne lignelsesforsknings start, har mange historisk-kritisk orienterte lignelsesforskere ment at de opprinnelige jesusordene i eller bak lignelsene er det nærmeste en kan komme ordene
til den historiske Jesus (Zimmermann med Kern 2008:26–32). Også siden 70-tallet forstår mange teologer
lignelser som helt sentrale i Bibelen, men ut ifra en annen, litterær tilnærming. Sally McFague mente lignelsene
er teologiens eget språk. En kommer ikke nærmere Gud enn i det metaforiske, ikke-entydige språket til lignelsene. Kristus selv er den inkarnerte lignelse av Gud (McFague 1975:9).
15 Det behøves mer forskning på om slike tolkninger av lignelsene er plausible.
16 Noen velger å unngå disse «vanskelige» eller «tøffe» bibelfortellingene, mens andre synes det er viktig å
nettopp ha med slike komplekse lignelser. Undersøkelsen spurte om det er noen lignelser eller tema i lignelser
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Begrunnelsene jeg har funnet i undersøkelsen, er i samsvar med nyere forskning
på trosopplæring og barnebibler, som viser at barn og unge får et snevert utvalg
bibelfortellinger og fastlåste, harmoniserende og i hovedsak etiske tolkninger av
dem. Bente Mari Afset hevder at fortellinger i bibler for barn kortes ned, tolkninger låses, antihelter velges bort, ambivalenser og tvetydigheter utjevnes, hull og
uforståeligheter pusses bort, og det hele ender opp i utvetydig moralsk belæring
(2011:140–141). Kristin Moen Saxegaards forskning viser at barnebibler i mange
tilfeller lar historiene ende lykkelig og får dem til å «gå opp» (2009:79). Birgitte
Lerheim finner at «de mørkere sidene ved fortellingene mangler (...) og kvinneskikkelsene flates ut som forbilledlige dydsmønstre» (2016:26–27.)17 Nyere
forskning på trosopplæring viser samme tendenser. I sitt pågående prosjekt om
teologisk antropologi i salmer i Den norske kirkes trosopplæring, finner Merete
Thomassen liten grad av kompleksitet i materialet. «Det er en harmonisk relasjon mellom Gud og mennesker, og det forekommer ingen konflikter i relasjon
mennesker imellom, i forhold til verden eller livet for øvrig. Det er en nærværende og velvillig fadergud som våker over alle, en skøyeraktig jungelkonge som
finner på ablegøyer, og en hellig ånd som trøster» (Under utgivelse:20). Afset,
når hun diskuterer tekstutvalget som finnes i vedlegg 2, skriver at dersom dette
utvalget ikke fylles ut med andre tekster, kan trosopplæringen «lett ende i en
moraliserende undervisning der Bibelens karakterer framstår som lydige prakteksemplarer i en konsekvent og entydig virkelighet» (2011:139–140).
Dersom de tre mest brukte lignelsene forstås som enkle, hva da med alt det
problematiske som også finnes i dem? Viser Sauen som ble funnet og En far som
ventet Guds kjærlighet til oss? Hva med de 99 sauene som ble forlatt i ødemarken
i den første lignelsen? Hva med den eldste, oversette broren i En far som ventet?
Hva med alle slavene i husholdet til faren og de prostituerte den eldste broren
snakker om, som er med som selvsagte omgivelser til handlingen, uten at
Jesus problematiserer det? Og handler Den barmhjertige samaritan utelukkende
om nestekjærlighet, slik flere beskriver den i spørreundersøkelsen? Kan en slik
«enkel» tolkning føre til at vi overser mye av det potensielt overraskende og
spennende ved lignelsen? Lar det oss se at lignelsen svarer på noe annet enn
den som fylte ut, savner i trosopplæringen, og om det er noen lignelser hun eller han mener vi bør unngå. Flere
svarte at de har valgt å ikke ha med det de kaller vanskelige lignelser. På spørsmålet om det er noen lignelser de
ønsker å unngå, er et svar som reflekterer dette: ”Kanskje lignelsen om de ti brudejentene og Dommen (begge
fra Matt 25, min anmerkning). Tror fokuset fort kan bli negativt når konsekvensen manglende nestekjærlighet
blir to utganger basert på menneskelige handlinger” og ”Den rike mannen og Lasarus. At noen våkner opp i
dødsriket i pine er ikke lett å formidle til barn”. Mange svarer at de ikke har med ”vanskelige” lignelser siden de
har så få timer til rådighet og fordi mange barn og unge bare kommer på ett eller noen få tiltak. Derfor konsentrerer de seg om ”de sentrale” eller ”enkle” lignelsene.
17 Også internasjonal forskning viser mye av det samme. Russel W. Daltons resepsjonsforskning på barnebibler
i USA finner at Gud, selv i historien om Noas ark, framstilles som ”a friendly God who keeps children safe”
(2015:114). Caroline Vander Stichele og Hugh S. Pyper hevder Bibelens komplekse karakterer snevres inn til
dydige, moralske forbilder i barnebibler, og at voldelige fortellinger glattes over (2012:4–5).
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det den lovkyndige spør om? Gir det rom for det opprørende i lignelsen – også
et potensielt skandaløst gudsbilde?18 Kanskje er ansatte i trosopplæringen fortsatt preget av Jülichers lignelsesforståelse av at lignelser har ett poeng – som
oftest er moralsk – og at alt annet enn det blir detaljer (Jülicher:1976, 95)? De
teologiske læresteder og andre som utdanner trosopplæringsansatte, bør i så fall
styrke formidlingen av nyere lignelseseksegese.
Hva som er sentralt og hva som er perifert i Bibelen, er ikke lett å avgjøre.
Det en uansett kan si, er at et snevert, relativt ensartet utvalg, som tolkes som
«enkelt», ikke representerer mangfoldet i Det nye testamentets lignelsesmateriale. «Sentralitet» i Bibelen kan heller ikke skilles fra hvordan Bibelens etterliv
har vært. Dette «etterlivet» er Bibelens tolkningshistorie, eller resepsjon.

E r l i g n e l s e n e s e n t r ale i resep sj onen?
Ny forskning på barndom i antikken viser at lese- og skriveopplæring for
barn i stor grad skjedde ved hjelp av fabler, en genre beslektet med lignelser
(Hauge:2016,89–90). Kanskje fikk barn i kirkas tidlige tid opplæring i tro ved
hjelp av lignelser?19 Hvilke lignelser som eventuelt var med i undervisningen til
barn og unge og som ble tolket som sentrale da, trengs det mer forskning på.
Men en vet noe om hvilke lignelser som har hatt utbredelse generelt i historien. Lignelsestrekløveret som formidles mest til barn, konfirmanter og annen
ungdom i Den norske kirke i dag, har hatt stor utbredelse i resepsjonshistorien. En far som ventet er mer referert til og tolket enn noen annen lignelse opp
gjennom resepsjonshistorien. Den barmhjertige samaritan har hyppig resepsjon
helt fra Ireneus (ca. 140–ca. 200) til våre dager. Sauen som ble funnet, som ofte er
hektet sammen med jesusordet om den gode hyrden i Joh 10,11, har rikt etterliv
både hos teologer og i kirkekunsten helt fra tidligst kristen tid (Gowler 2017:9,
19 og 262). Dersom en ser på utbredelsen i resepsjonshistorien, er disse lignelsene absolutt sentrale.
Samtidig er det lignelser som ikke lengre regnes som sentrale, selv om de
tidligere hadde rikelig resepsjon hos både teologer og i kirkekunst. Dette gjelder
for eksempel lignelsene fra Matt 25 om de ti jomfruene og om menneskesønnen
som sitter på tronen og skiller folkeslagene fra hverandre (ibid:266 og 272). Det
er også stemmer i resepsjonshistorien som er blitt overhørt, og fortolkningsmessig og mangfoldig potensiale i tekstene ettertida har oversett (ibid:3–4). Hva
18 Mye av resepsjonen av lignelsen helt fra Ireneus (ca. 140–ca. 200) har tolket samaritanen til å representere
Kristus (Against Heresies 2.27.1). En tolkning der fienden blir/viser Gud, kunne kanskje åpne opp for spennende samtaler i trosopplæringen?
19 Selv om lignelser er mye i bruk i trosopplæringen, svarer flere i undersøkelsen at lignelser er en vanskelig genre
for barn å forstå. Var det også slik i antikken, eller ble lignelser, som fabler, brukt i opplæring? Andre deler av
resepsjonen synes å ha vært opptatt av andre ting enn lignelser. Verdens første barnebibel, Luthers (1529), har
ikke med hele bibelhistorier, heller ikke hele lignelser, men kun et par bibelvers som viser til fortellingene, i
tillegg til illustrasjoner og bønner (Heldegaard 2017: 34).
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har stilnet i etterlivet til Jesu lignelser? I «tre-lignelses-kanonen» er alt som
ikke er dyr, mannlig. Hvorfor er det ingen lignelser med kvinnelige karakterer som regnes som sentrale? Det finnes ikke mange lignelser tillagt Jesus med
karakterer av andre kjønn enn mannlig i de synoptiske evangeliene, men det er
noen. I de synoptiske evangeliene har vi lignelsen om bakstekona som gjemmer
surdeig i mel (Matt 13,33 og Luk 13,20–2120), lignelsen om kvinna som har ti
sølvmynter og mister og finner én (Luk 15, 8–10), lignelsen om de kloke og de
dumme jomfruene (Matt 25,1–13), lignelsen om den utholdende enka (Luk 18,
2–5), om slavekvinna som står i fare for å bli solgt sammen med slavemannen
sin (Matt 18,23–25) og om slavejenter som jules opp av forvalteren/medslaven
sin (Luk 12,41–48). 21
To av våre tre lignelser er, som tidligere sagt, hentet fra Lukas 15. I dette
kapitlet finnes det tre lignelser, som i det større lukasnarrativet er tolket til å ha
lignende tematikk. Mellom Sauen som ble funnet og En far som ventet, står lignelsen Kvinna som mister og finner en sølvmynt. Disse tre lignelsene er i evangeliets
større fortelling knyttet sammen som tre narrative svar på fariseernes og de
skriftlærdes murring om at Jesus tar imot syndere og spiser med dem. Kvinna
som mister og finner en sølvmynt er i teksten språklig tett knyttet sammen med
den forutgående Sauen som ble funnet med det greske ή (eller). Denne midterste lignelsen om kvinna og sølvmyntene er i bruk hos bare seks av menighetene
i spørreundersøkelsen. Den er ikke tolket som den viktigste lignelsen av noen.
Den foreslås heller ikke som «kjernetekst» i vedlegg 2 til Plan for trosopplæring.
Lignelsen har også langt mindre tolkning og bruk enn de andre to i resepsjonshistorien. Mens det florerer av altertavler og kirkekunst med motiver av Kristus
som den gode hyrde med sauen over skuldrene, og faren som brer ut armene for
sønnen som har sløst bort formuen hans, har jeg funnet svært lite kirkekunst
der Gud framstilles som hun som feier og rydder fram gudsriket (Bovon 2001:30,
note 84).22 Hvorfor er det bare to av disse tre lignelsene som resepsjonshistorien
har regnet som «sentrale»?23 Kan det handle om hvordan karakterene i disse
lignelsene er blitt tolket teologisk? Fra antikken virker det som om de mannlige
karakterene i den første og den siste lignelsen i Luk 15 har blitt kilder til gudsbilder, mens kvinna i den midterste ikke er blitt det. Et eksempel er Ambrosius´
20 En spennende variant, der det er kvinna og ikke surdeigen som står først i sammenligningen med riket, finnes
også i Thomas 96.
21 Dersom en har en videre definisjon av lignelse enn kun narrative tekster og ser etter mer enn kvinnelige karakterer, kan en finne flere lignelser av det Mary Ann Beavis kaller relevante lignelser for kvinners liv. Hun
leter etter materiale som i lignelsenes samtid er fra såkalte kvinneverdener. Hun finner 14 lignelser med en slik
forståelse (Beavis 2012:221).
22 For eksempel har google bilder ganske mange illustrasjoner til denne lignelsen, men svært få som ser ut som
malerier el som henger/kunne henge i en kirke.
23 Her velger jeg en lignelse som også er lukansk særstoff. Jeg har valgt denne lignelsen fordi det er så tydelig at
det at det er en kvinnelig karakter i denne fortellingen, er det som skiller denne lignelsen fra de to som omslutter den. Derfor er det spennende å se hvordan denne kvinnelige karakteren tolkes i resepsjonshistorien.
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allegoriske utlegging av lignelsestriaden. For ham er faren i En far som ventet Gud
Fader selv. Gjeteren i Sauen som ble funnet er Kristus, hvor armene som bærer
sauen er korsets armer. En skulle da kanskje forvente at kvinna som finner sølvmynten blir Den Hellige Ånd? Det gjør hun ikke. For Ambrosius representerer
hun ikke noen av personene i treenigheten, men står for kirka. Noe annet som
skjer med lignelsen om kvinna og sølvmynten, er at det er andre ting enn den
kvinnelige karakteren som tolkes til å peke på Gud. For Kyrillos av Alexandria
er lykta i lignelsen Guds lys. Det fører imidlertid ikke til at hun som holder i den,
står for Gud. Nei, også her er hun kirka (Ambrosius «Expositio,» sitert hos Just
2003:243–245). Senere tolker også Martin Luther lampa og lykten i denne lignelsen teologisk, men sier ikke noe om kvinna (Luther 1521–1522: 84).24
Det kan altså virke som om resepsjonen i hovedsak har oversett de kvinnelige karakterene i lignelsene. Mannlige karakterer er blitt tolket som bilder på
Gud, mens ulike kvinnelige karakterer knapt er blitt kilder til teologi (LaHurd
2002:255 og 257). 25 Våre tre lignelser er sentrale i resepsjonen. De er blitt kommentert og tolket mye. Men betyr det at trosopplæringen i en ny tid skal gjøre
det samme?

E r lign e l s e n e s e n t r al e u t i f r a trosop p læring sp lanens m ål?
Plan for trosopplæring råder til «gjentakelse og fordypning i det sentrale»
(2010:46). Ifølge planen er trosopplæringens sentrum å formidle Guds kjærlighet til barn og unge gjennom tre aspekter: Kirkens tro og tradisjon, Livstolkning og
livsmestring og Kirkens tro i praksis (ibid:15). Ett av målene under aspektet Kirkens
tro og tradisjon er at barn og unge skal «lære å kjenne den treenige Gud gjennom
Bibelen» (ibid:16). Undersøkelsens «tre på topp-lignelser» kan forstås som
sentrale tekster i Bibelen og resepsjonen, som en derfor ifølge trosopplæringsplanen bør gjenta og fordype trosopplæringsdeltakerne i. Samtidig virker det
som fokuset på disse tre hindrer en større variasjon av lignelser. Et mangfold som kanskje kunne vært nyttig ut ifra et annet aspekt i planen, nemlig
livstolkning og livsmestring? Som forklaring til dette aspektet står det i trosopp24 Et annet sted, derimot, har Luther en helt annen resepsjon av denne lignelsen. Her sier han i bønns form til
Gud, at han selv identifiserer seg med sauen og mynten, mens han kaller Gud for gjeteren og kvinna (Predigt
vom 16.6.1524).
25 Min foreløpige forskning på resepsjonen av lignelser med interseksjonelle kvinnelige karakterer, tyder på at
kvinnekarakterer også har nærmest taus resepsjon i nyere tekstkommentarer. Det gjelder for eks. bakstekona
i lignelsen i Matt 13,33 (med paralleller i Luk 13, 20–21 og Thom 96). The International Critical Commentary, The Anchor Bible and Sacra Pagina nevner henne ikke i det hele tatt (Allen.1907:149–151, Albright and
Mann.1973:169, Harrington1991:205). Word Biblical Commentary bruker det meste av plassen på ζύμη (surdeigstarteren) og nevner bare kvinna en eneste gang, der de skriver hva de mener “the single point” i lignelsen
er, og at “there is no need to allegorize details (!) such as the woman, the three measures, or the whole lump of
dough itself ” (Hagner: 1993:389–390). Evangelisch-Katholischer Kommentar zum NT skriver at kvinna ofte
er blitt tolket som kirka, mens mannen som sår i parallellignelsen i 13,31–32 har blitt tolket som Kristus (Luz
1990:328ff).
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læringsplanen at «trosopplæringen skal være tilrettelagt for begge kjønn. Dette
må prege utvalg av tekster og temaer i opplæringen, og utfordrer til å bruke et
inkluderende språk som skaper likeverd mellom kjønnene». Det står også at
«Barn og unge skal i lys av den kristne tro, arbeide med sentrale dimensjoner
ved menneskelivet som for eksempel: kropp, selvbilde og identitet» og «Barn
og unge skal arbeide med å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie i lys
av troen på den treenige Gud de er døpt til» (2010:18, 17 og 16). I de tre mest
populære lignelsene er, som tidligere kommentert, alt som ikke er dyr, mannlig.
Her er det menn, fedre og sønner, men ingen mødre, kvinner, døtre eller jenter.
Ingenting i lignelsene, verken det barna og de unge kan identifisere seg selv med
eller det som kan peke mot det guddommelige, er kvinnelig. Vedlegg 2 foreslår
ingen lignelser med noen som helst former for kvinnelige karakterer. Kun seks
menigheter forteller at de har med lignelsen om kvinna som har ti sølvmynter
og mister og finner én (Luk 15, 8–10). Én menighet har med lignelsen om bakstekvinna som gjemmer surdeig i mel (Matt 13,33). En annen har lignelsen om
de kloke og de dumme jomfruene i Matt 25,1–13. Hos alle andre menigheter, og
i alle andre lignelser hos disse få menighetene, er det bare mannlige karakterer i lignelsene. Kan dette snevre karaktergalleriet hindre at barn og unge av alle
kjønn i en ny tid møter Bibelen som det Bente Mari Afset kaller livsspeil, der de
bibelske tekstene gir både forbilder og motbilder, som kan reflektere barn og
unges egne opplevelser, spørsmål, glede og undring og gi både utfordring og
næring til utvikling og modning (Afset 2011:148)? Vedlegg 2 beskriver kriterier
for utvalg av «kjernetekster». Her står det:
Utvalget er gjort ut fra følgende kriterier: tekster om de sentrale høytidene og liturgien, fortellinger fra Jesu liv og undervisning, utvalg fra brevlitteraturen, katekismetradisjonen, utvalgte salmer, et riss av Bibelens store fortelling (Plan for trosopplæring:2010, 46)

Burde disse kriteriene suppleres med andre, som variasjon og mangfold? I evangelienes få lignelser med kvinnelige karakterer er det spennende mangfold
av identiteter. De framstilles ikke bare som kvinner, men som det vi kan kalle
interseksjonelle kvinnelige karakterer: Identiteten deres er ikke bare er knyttet til
kjønn, men kan forstås i et mangfold av overlappende og gjensidig påvirkende
identitetskategorier.26 Dette identitetsmangfoldet kunne vært ressurser for trosopplæringen i møte med dagens barn og unge med mangfoldige identiteter.
Dersom Plan for trosopplærings kriterier ble supplert med for eksempel variasjon og mangfold, kunne trosopplæringen da i større grad gi barna og de unge
26 I nyere interseksjonell forskning viser en at en kjønnet karakter ikke bare har én identitetskategori, men kan
forstås i et mangfold av overlappende og gjensidig påvirkende kategorier, som etnisitet, klasse, alder og seksualitet, i tillegg til kjønn (Fiorenza 2009:7).
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ønskede redskaper til livstolkning og livsmestring, som ifølge planen er sentralt
(!) for å formidle Guds kjærlighet til kirkas barn og unge?

Sentralt

eller marginalt eller omvendt

I artikkelen har jeg vist at tre lignelser er gjengangere hos nesten alle menighetene som svarte på spørreundersøkelsen. Disse tre gjentas ofte for de samme
deltakerne i menighetenes trosopplæringsaktiviteter, fordi de tolkes som enkle
og sentrale. Videre har jeg diskutert tre kriterier for at en lignelse i trosopplæringen kan kalles sentral: Sentralitet i Bibelen eller Det nye testamentet, i
resepsjonshistorien og ut ifra trosopplæringsplanens mål. «Tre på topp-lignelsene» kan forstås som sentrale både i Skriften og i resepsjonen, selv om jeg også
har problematisert dette. Samtidig ser de ut til å fortrenge et større mangfold
av lignelser, som kunne vært «sentralt» ut fra trosopplæringsplanens aspekt
livstolkning og livsmestring. De tre lignelsene mangler kvinner. Og de har heller
ingen barn med, utenom voksne sønner, som kirkens barn og unge kan identifisere seg med.27 Tendensene jeg har sett i spørreundersøkelsen, viser at i tillegg til
at det er få lignelser og dermed få karakterer trosopplæringen gir barn og unge
til å speile seg i, formidles det i tolkningen av lignelsene et smalt gudsbilde og et
lite variert sett av identifikasjonsfigurer.
Det har vært forsket mye på ulike læringsformer og mulighetsbetingelser
for læring i norsk trosopplæringssammenheng (Lerheim 2016, Johnsen 2012
og 2014, Mogstad 2013, Afdal 2013, Kartzow 2008, samt MFs pågående forskningsprosjekter). Jeg savner studier av innholdet i de bibeltekstene som ofte er
med i trosopplæringen, og forskning på de som velges bort. Marianne Bjelland
Kartzow viser i Destabilizing the Margins at det som regnes som sentralt og det
som forstås som marginalt i en religiøs tradisjon, er ustabilt. Hva som velges ut
i den lange prosessen av kanonisering, og hva som legges merke til og utlegges
av forskere og lesere i ettertid, er en lang prosess av uenigheter, konflikter og
maktstrukturer. Ikke bare har enkelte tolkninger og perspektiver på bibeltekster blitt marginalisert. Noen tekster har også i stor grad blitt oversett (Kartzow
2012:7–12). Samtidig kan karakterer og tekster få ny sentralitet med nye lesere
og lyttere. Skal trosopplæringen bare ha med lignelser som tolkes som «sentrale»? Er de samme lignelsene sentrale nå, for dagens barn og unge, som de
som tidligere tiders forkynnere og teologer holdt for sentrale? Hvilke nye karakterer og lignelser kan vår tids lesere og lyttere sette i kjernen av hva kristen tro
er?28 Barn og unge i dag lever i kompliserte livsverdener av relasjoner, demo27 Barnekarakterer i lignelser er ofte vanskelig å få øye på, som slavebarn/slavegutter og -jenter som denges eller
slavebarn hvor foreldrene står i fare for å bli solgt eller bli satt i fengsel (Matt 24, 45–51/Luk 12,41–48, Matt
18,23–25). Kanskje kan det nye store tverrfaglige barndomsprosjektet Spede stemmer fra fortiden: Nye perspektiver på barndom i det tidlige Europa, ledet av Reidar Aasgaard (2013–2016), gi nye innspill til hvordan barn ble
forstått i tiden lignelsene fant sin form, og hvilke lignelser som har vært viktige for barn fra antikken av?
28 For eksempel er den tradisjonelt oversette etiopiske evnukken i Apg. 8 blitt svært sentral for mange LHBT-
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grafi, økonomi, kjønnsforståelser og religiøse og kulturelle uttrykk (Christensen
2008:1). For å tolke både Gud og eget liv behøves redskaper som kan romme
denne kompleksiteten. Det finnes potensiale i lignelseskarakterene i de synoptiske evangeliene. Her er mulige identifikasjonsfigurer med stort mangfold av
kjønn, sosial tilhørighet, etisk (og uetisk) oppførsel, tro og tvil. Vil trosopplæringen i Den norske kirke ta inn mer av dette mangfoldet?
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Forskning på religion og
livssyn i barnehagen –
oversikt og tendenser
1996–2018
A v O l av H o v d elien
Barnehagen som samfunnsinstitusjon har gradvis fått større betydning, ikke minst som
følge av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av barnehageforliket i 2003. Barnehageplass er i dag å anse som et allment velferdstilbud. Utviklingen av barnehagen som
samfunnsinstitusjon har dermed ført til et større behov for forskning. I denne artikkelen
fokuseres det på forskningen på et bestemt felt knyttet opp mot barnehagen, nemlig religions- og livssynsfeltet. Hensikten er å gi en systematisk oversikt over foreliggende forsk-

ning i perioden 1996–2018. 1996 var året Barne- og familiedepartementet publiserte
en forskrift med tittelen Rammeplan for barnehagen. Den la til grunn en mer detaljert
plan for det pedagogiske arbeidet enn det som var gjort tidligere, og førte samtidig til
en økende forskningsinteresse på feltet. I den perioden som er undersøkt, er det gjort til
sammen 25 forskningsarbeider av ulik størrelse og omfang, inkludert syv forskningsbaserte lærebøker. Bildet er nyansert, men det er en tendens til at det blir gjort mer forskning på religiøst og livssynsmessig mangfold i barnehagesammenheng, enn på kristen
tradisjonsformidling og kulturarv. Et resultat av forskningsoversikten er ellers at det foreligger relativt lite forskning på religion og livssyn i barnehagen sammenlignet med skolefeltet.
Nøkkelord: barnehageforskning – forskningsoversikt – religions- og livssynsdidaktikk – Prismet – høytidsmarkeringer  
Olav Hovdelien, f. 1968, professor, OsloMet – Storbyuniversitetet. Institutt for barnehagelærerutdanning,
Pb 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo. E-post: olho@oslomet.no

Introduksjon
Det norske storting vedtok den første barnehageloven i 1975. I løpet av de
vel førti årene som har gått siden den gang, har barnehagen som samfunnsinstitusjon gradvis fått større betydning. Dette gjelder ikke minst som følge
av den store utbygningen som fulgte i kjølvannet av stortingsvedtaket i 2003,
da Stortinget gikk inn for innføring av maksimalpris og et mål om full barnehagedekning (barnehageforliket). Barnehageplass er i dag å anse som et allment
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velferdstilbud, og i 2017 hadde 91 % av alle barn i Norge i alderen 1–5 år barnehageplass. Utviklingen har ført til et større behov for forskning på ulike felt med
relevans for barn i barnehagealder og barnehagen som samfunnsinstitusjon,
inkludert forskning på religions- og livssynsfeltet i barnehagesammenheng.
I barnehagesammenheng sorterer religion og livssyn under fagområdet
«Etikk, religion og filosofi», som er ett av de syv fagområdene som ifølge gjeldende rammeplan skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold
(Kunnskapsdepartementet 2017:29, jf. Kunnskapsdepartementet 2011:45). Når
religion og livssyn har en plass i barnehagen, kommer det enkelt sagt av at
religion og livssyn har en plass i samfunnsborgernes liv og samfunnet for øvrig.
Slik sett gjenspeiler barnehagen også samfunnet når det gjelder dette. I tillegg
trenger en oppdragende institusjon en verdimessig retning. Denne er juridisk
knyttet til foreldreretten og forankret i menneskerettighetene. Dette ser vi av
barnehagelovens §1, der verdiformidlingen knyttes eksplisitt til «kristen og
humanistisk arv og tradisjon», «ulike religioner og livssyn», og «som er forankret i menneskerettighetene.» I rammeplanen pekes det ellers på at fagområdet
«retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.» (Kunnskapsdepartementet
2017:35). På bakgrunn av dette skal barnehagen «la barna få kjennskap til
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og
erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.» (Kunnskapsdepartementet
2017:35).
Forskning på religion og livssyn i barnehagen er mer enn drøftelser av
hvordan lovpålagte føringer skal forstås og implementeres i praktisk barnehagehverdag, men mye av den religions- og livssynsdidaktiske forskningen tar
naturlig nok utgangspunkt i disse føringene. Hensikten med denne artikkelen er
å gi en oversikt over religions- og livssynsdidaktisk forskning relatert til barnehagen og avgrenset til perioden fra og med 1996 til og med våren 2018. I tillegg
drøftes noen tendenser i den religions- og livssynsforskningen som er gjort
relatert til barnehagen.
Geir Skeie viser til at forskning på religion i utdanningssammenheng hadde en
svak stilling ved de fleste akademiske institusjonene i Norge frem til 1990-tallet
(Skeie 2017:28; jf. Skeie 2004). Skolen fikk sitt KRL-fag i 1996, noe som medførte en sterk økning i forskningsinteressen på spørsmål relatert til religion og
livssyn. Noen lignende oppblomstring har vi ikke sett så langt i barnehageforskningen. Samtidig finnes det tross alt en del forskning, og det er denne som står i
fokus i det følgende. Av hensyn til både omfang og relevans, er forskningen som
er foretatt i løpet av de siste tiårene vektlagt. I 1995 ble ny barnehagelov vedtatt
med ikrafttredelse fra 1996. 1996 var også året Barne- og familiedepartementet
publiserte den relativt omfattende Rammeplan for barnehagen, en forskrift som
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la til grunn en mer detaljert rammeplan for det pedagogiske arbeidet enn det
som var gjort tidligere (Barne- og familiedepartementet 1996).

Pro b lem s t i l l i n g , b e g r e p s av k l a r i n g er og noen avg rensning er
Problemstillingen som forfølges i det følgende, kan formuleres slik:
Hva er gjort av forskning på religion og livssyn i barnehagen i Norge i perioden fra 1996 til og med våren 2018?
Religionsbegrepet kan i likhet med livssynsbegrepet defineres på mange forskjellige måter. I denne sammenhengen er det ikke noe poeng å drøfte disse
begrepene inngående, men snarere å knytte an til hensiktsmessige begrepsforståelser, som ligger tett opp til måten begrepene brukes i dagligtale. En slik
religionsdefinisjon finner vi hos religionssosiologen Pål Repstad. Han bestemmer
innholdet i religionsbegrepet som «livstolkninger og praksis som regner med en
virkelighet som går ut over det dennesidige, hverdagslige, rasjonelle – ut over det
som vi kan gripe og forstå med fornuft og sanser.» (Repstad 2000:24). I tillegg
forholder jeg meg i artikkelen til livssynsbegrepet hos Per Magne Aadnanes, der
livssynsbegrepet omfatter både en virkelighetsoppfatning, det vil si en oppfatning
av hva som er virkelig, et menneskesyn, dvs. en oppfatning av hva slags vesen
mennesket er, og til sist en verdi- og moraloppfatning, dvs. en oppfatning av hva
som er godt, rett og skjønt (Aadnanes 2012:22). Ut fra denne definisjonen av
livssynsbegrepet, vil alle mennesker ha et livssyn. Samtidig vil også livssyn være
et kollektivt begrep som refererer til en livssynstradisjon, religiøs eller sekulær.
Noen avgrensninger har vært nødvendig for at materialet skal kunne være
håndterbart i en relativt kort forskningsoversikt som denne. Den første faglige
avgrensningen går på den delen av forskningen innen barnehagefeltet som
behandler etiske problemstillinger. Disse er ikke gjennomgått i det følgende,
hvis det ikke er snakk om arbeider som samtidig har direkte relevans for religions- og livssynsfeltet. I rammeplanen knyttes ‘religion’ sammen med ‘etikk’
og ‘filosofi’ i fagområdet «Etikk, religion og filosofi» (gjerne forkortet ERF)
(Kunnskapsdepartementet 2017:35-36). Jeg har med min forståelse av hva som
inngår i religions- og livssynsfeltet, enkelt sagt valgt å dele fagområdet ERF i to
deler, og fokusere på religion (inkludert kristendommen), og ta med forskning
som fokuserer på sekulære livssyn, men samtidig utelukke forskning som går på
etikk og filosofi.1 Forskningen på etiske og profesjonsetiske problemstillinger i
forbindelse med barnehagefeltet, i likhet med forskning på barns spiritualitet,
inkludert forskning på trosopplæring rettet mot barn i barnehagealder, fortjener
etter min mening egne oversiktsartikler. Denne avgrensningen begrunnes ut fra
1 En oversikt over forskning på barnehagefeltet generelt er gitt i Alvestad, M. et al. 2009. Se også Alvestad, T. et
al. 2013; Bjørnestad et al. 2012; Gulpinar, Hernes og Winger 2016. Oversikter over norsk religionspedagogisk
og religionsdidaktisk forskning generelt er gitt i Lied 2006 og Skeie 2014.
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omfangshensyn, siden dette vil åpne for et betydelig større forskningsfelt å gi
oversikt over, i tillegg er det vanlig å behandle religions- og livssynsfeltet og
etikkfeltet som adskilte felt i andre sammenhenger relatert til forskning.  

M a t e r iale
Etter de nevnte avgrensningene ovenfor er det på sin plass å spørre hva som
gjenstår. Enkelt sagt er det som gjenstår, empiriske og teoretiske studier rettet
mot religions- og livssynsfeltet i barnehagen. Det er fortsatt snakk om en god del
store og små forskningsarbeider. Nedenfor følger en oversikt over relevant forskning på religion og livssyn i barnehagesammenheng. Oversikten begynner med
en presentasjon av doktorgradsarbeider på feltet. Deretter følger en tematisk
gjennomgang av henholdsvis artikler i tidsskrifter og antologier. Behandlingen
av fag- og lærebøker gjøres ikke under en egen deloverskrift, men er integrert
der det passer inn tematisk.
I tillegg til å ha gått meg gjennom aktuelle tidsskrift og antologier, og søkt i
elektroniske oversikter som Universitetsforlagets tidsskriftbase, inkludert idunn.
no, Oria.no og Norart, har jeg sett gjennom diverse litteraturlister og sentrale forskeres publikasjonslister på jakt etter aktuelle publikasjoner. Søkeordene ved ulike
internettsøk har vært ‘religion’ og ‘barnehage’. Ved at jeg har gått nøye gjennom
litteraturlistene til alle artiklene og bøkene jeg har funnet frem til, regner jeg med
at jeg har kommet over det aller meste av den forskningen som er gjort på feltet.
Det er uansett vanskelig å garantere at oversikten er 100 % fullstendig. Når det
gjelder spørsmålet om hvilke publikasjoner som regnes som vitenskapelige, har
jeg i utgangspunktet forholdt meg til Universitets- og høgskolerådets oversikt
over godkjente vitenskapelige publiseringskanaler («tellekantsystemet»).2 Jeg
har likevel funnet det hensiktsmessig å også å inkludere en del arbeider som ikke
er å regne som vitenskapelige i henhold til disse kriteriene. Dette gjelder en del
forskningsbaserte fag- og lærebøker på feltet, som i visse tilfeller utgjør den viktigste kunnskapsformidlingen innen et tema.

N o e n r e l e v a n t e f o r sk ning srap p orter
Før vi skal se nærmere på forskning der fokuset ligger eksplisitt på religions- og
livssynsfeltet i barnehagesammenheng, kan det være hensiktsmessig å begynne
med å se på noen av de store evalueringsrapportene som er kommet i løpet av
de siste tiårene. Dette er forskningsrapporter der det fokuset typisk ligger på
hva som gir kvalitet i barnehagen. Fokuset i disse rapportene tar dermed for seg
virksomheten i barnehagen som helhet. Dette inkluderer også enkelte problemstillinger og forskningsspørsmål som er relevante med tanke på religions- og
livssynsfeltet.
2 Se: http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/det_nasjonale_publiseringsutvalget/publiseringskanaler
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I 2009 ble en forskningsrapport med tittelen «Alle teller mer. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført,
brukt og erfart» publisert av Barnehagesenteret ved Høgskolen i Vestfold
(Østrem m.fl. (red.) 2009). Bak rapporten står Solveig Østrem og en gruppe
forskere med tilknytning til Høgskolen i Vestfold. Arbeidet ble gjort på oppdrag
av Kunnskapsdepartementet, og forholder seg til rammeplanen fra 2006. Et av
resultatene fra de kvantitative delprosjektene som presenteres i rapporten, er at
fagområdet Etikk, religion og filosofi (ERF) er det fagområdet det arbeides minst
med i barnehagen. Bare 15 % av styrerne oppgir at det arbeides ganske mye med
dette fagområdet i deres barnehage. Dette resultatet svarer delvis også til foreldrenes svar i undersøkelsen. ERF er det fagområdet som havner på en solid
sisteplass med lavest prioritet. I tillegg opplever ca. 63 % av styrerne at de oppfatter «Nærmiljø og samfunn» og «Etikk, religion og filosofi» som svært eller
noe krevende å arbeide med i barnehagen (Østrem et al. 2009:25–29).
Resultatene fra denne undersøkelsen er blitt bekreftet i senere kvantitative
studier. Dette gjelder Lars Gulbrandsen og Erik Eliassen «Kvalitet i barnehager.
Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet» høsten 2012 (Gulbrandsen
og Eliassen 2013), og Aina Winsvold og Lars Gulbransen «Kvalitet og kvantitet.
Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst» (Winsvold og Gulbrandsen 2009).
Når det gjelder forskningsresultater med direkte relevans for religions- og livssynsfeltet i barnehagen, kunne Winsvold og Gulbrandsen vise til at fagområdet
etikk, religion og filosofi er det fagområdet som det arbeides minst med i barnehagene. Igjen var det kun 15 % av barnehagene som svarte at de arbeider ganske
mye med dette temaet. Det er dessuten noe som helst skjer i de private barnehagene (Winsvold og Gulbrandsen 2009:48–50). I forskningsrapporten fra 2013
bekreftes resultatet om at fagområdet etikk, religion og filosofi er det fagområdet
som færrest barnehager arbeider mye med (Gulbrandsen og Eliassen 2013:51–
52). Ingen av de kvantitative undersøkelsene jeg har referert til her, går nært inn
på å forklare hvorfor det arbeides mindre med fagområdet etikk, religion og filosofi enn andre fagområder i barnehagen, utover å peke på at personalet opplever
dette fagområdet som krevende å arbeide med.

Doktoravhandlinger

på feltet

Sidsel Lied og Geir Skeie har skrevet hver sin oversiktsartikkel om religionspedagogiske arbeider (Lied 2006; Skeie 2014). I henhold til begges avgrensninger
foreligger det kun ett større religionspedagogisk arbeid rettet mot barnehagen.3
3 Svein Sando doktoravhandling fra 2014 er et bidrag som hører hjemme under fagfeltet etikk, ikke under religion og livssyn, og vil derfor ikke behandles her (jf. Sando 2014). Det samme gjelder Solveig Østrems doktoravhandling (Østrem 2008). Astri Ramsfjells forskning er ikke primært å forstå som barnehageforskning om
religion, men litteraturforskning med spesiell relevans for kristen oppdragelse mer generelt (jf. Ramsfjell 2011;
Ramsfjell 1995). Hennes forskning blir dermed heller ikke presentert her.
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Dette er Sturla Sagbergs doktoravhandling fra 2001 (Sagberg 2001).4 Sagberg tar
i sin doktoravhandling Autentisitet og undring. En drøfting av kristendommens plass
i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv utgangspunkt i yrkesetiske og personlige konflikter knyttet til formidling av kristne høgtider, tekster
og tradisjoner i barnehage og skole (Sagberg 2001). I den første hoveddelen av
avhandlingen presenteres en analyse av konflikter i forbindelse med innholdet
i denne formidlingen på bakgrunn av en intervjuundersøkelse rettet inn mot
21 ansatte i barnehager. Dette materialet tolkes i lys av aktuelle synspunkter
omkring kristendommens plass i barnehagen, som har preget offentlige dokumenter og stortingsforhandlinger.
I den andre hoveddelen tolkes resultatene av analysen opp mot etiske teorier
om religion og offentlighet, samt en teologisk anvendelse representert ved toregimentslæren. John Rawls og Knud E. Løgstrup er viktige figuranter i drøftelsen.
Sagberg klargjør de institusjonsetiske rammene som kan gis for kristendommens plass i barnehager, samtidig som han drøfter individuelle yrkesetiske og
personetiske konflikter i lys av spørsmålet om ekthet og autentisitet. Viktige
teoretikere i den forbindelse er Charles Taylor og David Tracy. Fremstillingen
konkretiseres ved at forfatteren i et eget kapittel diskuterer spørsmål om sannhet,
toleranse og tolkning av menneskerettigheter i relasjon til spørsmålet om kristendomsformidling i offentlig pedagogisk virksomhet. Sagberg har også skrevet
læreboken Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet, der
han formidler resultater fra mange års forskning på feltet (Sagberg 2012).5

Artikler

i tidsskrifter, antologier og lærebøker

Her følger en oversikt over antall vitenskapelige artikler på feltet religion og
livssyn i barnehagen i perioden 1996–2018. I tidsskriftet Nordisk barnehageforskning (Nordic Early Childhood Education Research) er det publisert fire artikler
med relevans for feltet i perioden 2008–2018, det vil si siden tidsskriftet ble
etablert. I Norsk pedagogisk tidsskrift har jeg funnet frem til én relevant artikkel
i den aktuelle perioden. Prismet har publisert fem artikler innen forskningsfeltet religion og livssyn i barnehagen mellom 1996 og 2018.Dette gir til sammen
ti norske tidsskriftsartikler i perioden 1996–2017.6 Det er ikke overraskende at
4 Sagbergs faglige produksjon inneholder også arbeider som fokuserer på spørsmålsstillinger innenfor kirkelig
trosopplæring, eller har sitt fokus på eldre barn enn barn i barnehagealder. Dette gjelder f.eks. Sagberg 2006
og Sagberg 2010. Disse er ikke tatt med her. Det samme gjelder lærebøker. Sagberg 2012 regnes med i denne
kategorien. Det samme gjelder monografien Holistic Religious Education – is it possible? The complex web of
religion, spirituality and morality, selv om denne delvis vil ha relevans også for barn i barnehagealder (Sagberg
2015).
5 Sagberg har i tillegg til de nevnte studiene som er rettet inn mot barnehagen eller barn i barnehagealder, også
publisert forskning på barn og spiritualitet; Sagberg 2003; Sagberg 2008, Sagberg 2017, Sagberg og Røen 2011.
Denne forskningen blir ikke presentert her.
6 Tidskriftet Barn har ikke publisert noen artikler om religion og livssyn i barnehagen i den aktuelle perioden.
Når det gjelder det som kan betegnes som allmenne pedagogiske og didaktiske forskningstidsskrifter, som
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Prismet er det tidsskriftet som har hatt flest artikler på feltet, da dette er Norges
eneste forskningstidsskrift som spesialiserer seg på å publisere resultater fra
religionspedagogisk og religionsdidaktisk forskning. I tillegg kommer forskningsartikler som er publisert i vitenskapelige antologier av forskjellig slag.
Disse har det vært mer krevende å finne frem til, siden det vil kunne være svært
mange barnehagepedagogiske antologier som inneholder en eller flere relevante
studier. Jeg har også forsøkt å finne frem til artikler som er publisert internasjonalt på dette feltet. Dette gjelder også et knippe publikasjoner som behandles
i det følgende.

Fo r s k n i n g p å b a r n e h ag e n s verd ig runnlag og
s t y r i n g s d o k u menter
Det er seks artikler og tre lærebøker som tar for seg spørsmål knyttet til barnehagens verdigrunnlag og religionsforståelsen i barnehageloven og rammeplanen.
Vi begynner med å presentere Ingeborg Tveter Thoresens artikkel «Barnehagen
i støpeskjeen», som ble publisert i 2006 (Thoresen 2006). Hun gir i denne artikkelen en historisk oversikt over barnehagens utvikling i Norge frem til dagens
status som en betydningsfull sektor i velferdssamfunnet, med vekt på aktuelle
barnehagepolitiske spørsmål, og hva slags følger innføringen av ny rammeplan i
2006 vil innebære. Hun drøfter videre hva slags signaler det ligger i at barnehagen er blitt flyttet til Kunnskapsdepartementet, hva slags følger denne flyttingen
får, og hvorfor Utdanningsforbundet stilte seg positiv til denne endringen.
Avslutningsvis tar Tveter Thoresen opp til drøftelse hvordan den aktuelle barnehagepolitikken vil kunne endre barnehagen som samfunnsinstitusjon, og hva
dette vil kunne føre til.  
Ingebjørg Stubø følger opp den faglige debatten noen år senere, med forskningsartikkelen «Nye formålsparagrafer i skole og barnehage» fra 2010 (Stubø
2010). I dette forskningsbidraget er Stubø opptatt av forholdet mellom universelle og partikulære verdier og verditradisjoner knyttet til barnehagens
formålsbestemmelse. På vei dit gjennomgår hun den historiske bakgrunnen for
innføringen av nye felles formålsbestemmelser for skolen og barnehagen som
fulgte etter at regjeringen utnevnte Bostadutvalget i 2006 for å utrede saken og
komme opp med et nytt forslag til formålsbestemmelse, til Stortingets vedtak
av en ny paragraf i 2008, hvor Bostadutvalgets forslag var noe endret. Stubø
konkluderer med at lovteksten som ble vedtatt, er spenningsfylt og åpner for
forskjellige tolkningsmuligheter. Dette begrunner hun med mangel på konsistens i teksten, som følge av at Stortinget valgte å endre den foreslåtte teksten
Nordic Studies in Education (2002–2017, dvs. samtlige årganger med dette navnet), Scandinavian Journal of
Educational Research (1957–2017), Nordidactica (2011–2017, Open Access tidsskrift. Dette er de tilgjengelige årgangene), Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (2015–2017, dvs. samtlige årganger), har jeg ikke
funnet frem til noen vitenskapelige artikler med direkte relevans for religion og livssyn i barnehagen.
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fra Bostadutvalget, noe som har «bidratt til at helheten er blitt skadelidende i
den vedtatte paragrafteksten.» (Stubø 2010:250).
En annen forskningsartikkel som også fokuserer på tolkning av barnehagens
formålsbestemmelse, er Olav Hovdeliens «Barnehagens formålsparagraf
– hvordan skal den forstås?» (Hovdelien 2012). Han knytter an til Charles
Taylors tre sekularitetstyper og argumenterer for at barnehagen i 2010 fikk
en sekularistisk formålsbestemmelse. Dvs. en formålsbestemmelse der menneskerettighetene er å forstå som et slags verdimessig «felles multiplum».
Bakgrunnen for dette var at kristendommens stilling i det norske storsamfunnet er blitt svekket, og at formålsbestemmelsen fra 2012 er å forstå som et svar
på at Norge nå er blitt et multikulturelt samfunn. Ifølge Hovdelien vil den nye
formålsparagrafen «i praksis leses slik at barnehagen skal bygge på de verdiene
som er felles for de nevnte religions- og livssynstradisjonene, så lenge disse er i
tråd med menneskerettighetene.»
I 2017 følger Hovdelien opp med artikkelen «Religionsforståelsen i ny
rammeplan for barnehagen» (Hovdelien 2017), hvor han argumenterer for at
den nye rammeplanen fra 2017 bekrefter tolkningen av formålsbestemmelsen fra
2010, som innebar et brudd med tidligere formålsbestemmelsers kristne verdiforankring. Fokuset flyttes, ifølge ham, i og med rammeplanens autoritative fortolkning av barnehageloven «fra kristendommen som statsreligion og
hegemonisk religion på storsamfunnsnivå, til det religiøse og livssynsmessige
mangfoldet som finnes på samfunnets mesonivå, og barnehagens arbeid med å
bidra til å integrere dette mangfoldet under en overbygning som har menneskerettighetene som sin primære basis.» Ifølge Hovdelien impliserer dette videre
en nedtoning av kristendommens rolle som samfunnsintegrerende idétradisjon og formidling av den kristne kulturarven i barnehagen. I tillegg til disse to
artiklene har Hovdelien vært redaktør for læreboken Minoritetsreligioner i barnehagen, hvor han selv bidrog med seks kapitler (Hovdelien 2017). Kapittel 2 i denne
boken, «Religion og sekularisme i barnehagens verdiforankring», er å anse som
en ajourført versjon av hans artikkel om formålsparagrafen fra 2012, der det er
tatt hensyn til den nye rammeplanen som kom i 2017.
Alle de nevnte artiklene så langt har hatt som hensikt å gi en fortolkning av
barnehagens styringsdokumenter, i den hensikt å komme til rette med grunnlaget
for både verdiformidlingen og formidlingen av religions- og livssynskunnskap.
I en artikkel fra 2015 behandler Kari Krogstad et beslektet tema, når hun i sin
analyse av stortingsmeldinger og strategidokument gir en diskursanalyse av
begrepet «det flerkulturelle». Hennes hovedfunn er at selv om en flerkulturell
barnehage rommer språklig, kulturelt og religiøst mangfold, omtales religion i
liten grad i politiske tekster som utgjør bakteppet for den nasjonale strategien
(Krogstad 2015:3). Krogstad har også fulgt opp med en internasjonal artikkel som
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behandler noe av det samme temaet, «The multicultural and multi-religious
Norwegian kindergarten» (Krogstad 2016). I artikkelen tar hun utgangspunkt
i begrepet «flerkulturell» (multicultural) med utgangspunkt i retningslinjene for den norske barnehagelærerutdanningen. Et sentralt resultat fra
hennes empiriske undersøkelse her, er at det synes å være lite samsvar mellom
styringspunktenes idealer og den praktiske barnehagehverdagen når det gjelder
forsøk på å sette de fagpolitiske føringene ut i praksis.  
I tillegg til de nevnte studiene gir Ingeborg Tveter Thoresen en grundig innføring i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i læreboken Religioner,
mangfold og etikk i barnehagen (Thoresen og Winje 2017:13-112). Her følger hun
opp sin artikkel fra 2006, og drøfter spørsmål knyttet til barnehagen som
samfunnsinstitusjon, barnehagens grunnlagsdokumenter og samfunnsmandat,
barnehagens verdigrunnlag og spørsmål tilknyttet fagområdet «Etikk, religion og filosofi» grundig over til sammen ca. 110 sider. Tveter Thoresens arbeid
utgjør dermed et viktig bidrag til religions- og livssynsdidaktikken i barnehagesammenheng, selv om presentasjonen av stoffet naturlig nok er utformet med
tanke på formidling til barnehagelærerstudenter. Andreutgaven er ajourført med
henblikk på den nye rammeplanen som kom våren 2017.
En annen forskningsbasert lærebok som ikke regnes som et forskningsbidrag
i snever forstand, er Helje Kringlebotn Sødals Kristen arv og tradisjon i barnehagen, som nå foreligger i 6. utgave (Sødal 2018). Denne boken inneholder den
kanskje grundigste innføringen i tematikk knyttet til kristendom og kristen arv
i barnehagen som foreligger, i mangel av større forskningsarbeider (doktoravhandlinger o.l.) som tar for seg denne tematikken.
I de forskningsbidragene vi har sett på så langt, har fokuset ligget på et overordnet plan. Dvs. på den måte at det har handlet om overordnede prinsipper for
hvordan religion og livssyn skal håndteres i barnehagen. Nedenfor skal vi se på
artikler som har det til felles at de har sitt fokus på hvordan religion og livssyn
opptrer på en mer konkret måte i barnehagehverdagen. Det typiske eksemplet i
så måte er hvordan barnehagen forholder seg til religiøse høytider og høytidsmarkering.

Fo rs k n i n g p å h ø y t i d s m ar k e r ing er i barneh ag en
Der forskningen på barnehagens styringsdokumenter hovedsakelig kan karakteriseres som teoristyrte, skal vi nå se at forskningen på høytidsmarkeringer i all
hovedsak har vært empirisk orientert.7 I omtalen av fagområdet etikk, religion og
7 Bøker om høytider og høytidsmarkering som i denne sammenhengen regnes som formidling, og ikke
forskning i snevrere forstand, inkluderer Beate Børresen, Høytider og høytidsfeiring (1997), Magnhild Gravir,
Jul – påske – pinse. Kulturformidling i barnehage og skole (1998), og Anne Aicher, Høytider, rammer og muligheter
(2012). Bente B. Hugo deler erfaringer fra Røde Kors barnehage på Hamar i en refleksjonsartikkel fra Prismet
(Hugo 1996).
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filosofi, er «fortellinger» eksplisitt nevnt i rammeplanen, sammen med tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn (Kunnskapsdepartementet
2017:35). Ragnhild Fauske har publisert et forskningsbidrag i den sammenheng,
med tittelen «Bruken av religiøse forteljingar i barnehagen» (Fauske 2012).
Artikkelen er basert på en kvantitativ studie rettet inn mot de religiøse fortellingenes plass i 183 barnehager på Vestlandet, nærmere bestemt Møre og Romsdal
fylke. Datainnsamlingen ble gjort i 2007–2008, og bestod av en survey med 39
spørsmål stilt til avdelingsledere i barnehagene. Fauskes viktigste resultat fra
undersøkelsen er at de fleste (93 %) avdelingslederne brukte religiøse fortellinger
ved kristne høytidsmarkeringer, men at bare et fåtall (1 %) gjorde det samme
ved markering av andre religioners høytider enn kristendommen. Begrunnelsen
for denne praksisen var at de kristne høytidene er viktige «norske tradisjoner»
og hører med til kulturarven, og hører følgelig ikke til under kategorien forkynnelse.
Audun Toft og Kristine Toft Rosland står bak en artikkel som tematisk ligner
på Fauskes studie. Denne har tittelen «Barnehager og høytidsmarkering. En
gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering
av ikke-kristne høytider» (Toft og Rosland 2014). Artikkelen er basert på en
undersøkelse om høytidsmarkeringer rettet inn mot barnehager på Helgeland
i 2010–2011. Artikkelen bygger på en surveyundersøkelse rettet inn mot barnehagene i fire kommuner, og deretter på en oppfølging i form av kvalitative
intervjuer av barnehagelærere ved to utvalgte barnehager i området. Deres
hovedfunn bekrefter Fauskes studie på den måten at de også fant at det er bare
de kristne høytidene som blir markert i barnehagene. Den viktigste grunnen
til dette er at barnehagelærerne manglet kunnskap om ikke-kristne høytider.
Barnehagelærerne ved de to barnehagene på Helgeland som undersøkelsen er
rettet mot, uttrykker usikkerhet med tanke på hvorvidt de vil kunne være i stand
til å bidra til markering av høytider de selv ikke har et personlig forhold til. Toft
og Rosland argumenterer for at dette er uheldig, med tanke på at barn fra majoritetskulturen går glipp av viktig kunnskap om minoritetskulturer.
En tredje artikkel med omtrent samme fokus, er Kari Krogstad og Kari-Mette
Walmann Hidles «Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager». Et
av deres hovedfunn er hvordan barnehager som har barn med minoritetsreligiøs tilknytning, i liten grad driver høytidsmarkering slik rammeplanen krever
(Krogstad og Hidle 2015). Artikkelen er basert på en metodetriangulering, med en
surveyundersøkelse i 2014 rettet inn mot praksisbarnehager i fylkene Telemark,
Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder. 75 av 192 barnehager svarte, noe som gir
en svarprosent på 39 %. Denne undersøkelsen ble deretter fulgt opp av kvalitative intervjuer med 12 informanter. Av 75 respondenter oppga 55 at barnehagen
hadde muslimske barn, 9 hadde barn med tilknytning til Human-Etisk Forbund,
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14 til buddhisme, 6 til hinduisme og 2 til sikhisme. I den grad den for eksempel
muslimske høytiden id al-fitr markeres, sikter personalet mot identitetsbekreftelse for muslimske barn. Studien konkluderer med at aktivitetene tar i liten
grad sikte på å utvikle interesse, toleranse og respekt i barnegruppa som helhet.
Krogstad og Walmann Hidle behandlet også tematikken minoritetsreligioner
i religiøst mangfoldige barnehager i en artikkel to år tidligere. Denne har tittelen «Er det mange måter å være norsk på?», og er basert på en empirisk studie,
med en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode, fra 2013 av hvordan
praksisbarnehager i Agder, Buskerud og Telemark arbeider med minoritetsreligioner (MinRel) (Krogstad og Hidle 2015). 89 % av respondentene oppgav at
de forholdt seg til en flerreligiøs barnegruppe. Formuleringen «mange måter å
være norsk på», er hentet fra rammeplanen for barnehagen fra 2011. Også denne
studien bekrefter at barnehagene fokuserer lite på minoritetsreligioner i barnehagen, og at det er få spor av andre høytider og tradisjoner fra andre religioner
enn kristendommen.
Krogstad fulgte i 2017 opp med artikkelen «Religious festivals in early childhood education and care (ECEC) institutions: A Norwegian case study», hvor
hun undersøker hvordan norske barnehagelærere fortolker mandatet gitt i
styringsdokumentene, med tanke på hva barna skal lære om religion og religiøse
høytider (Krogstad 2017). Her bygger Krogstad videre på forskningsfunn som
også ble presentert i artikkelen «Høytidsmarkering i barnehagen» (Krogstad
2014). I denne artikkelen tar hun utgangspunkt i forskningsrapporter som på
ulike måter handler om kvalitet i barnehagen (jf. Winsvold og Gulbrandsen 2009;
Østrem mfl. 2009; Gulbrandsen og Eliassen 2013), og drøfter funnene fra sin
egen surveyundersøkelse opp mot funnene i disse. En viktig teoretisk referanse
i denne studien er Charlotte Palludans arbeider (Palludan 2005; Palludan 2012).
Et sentralt funn er at det arbeides relativt mye med kristne høytidstradisjoner,
men at markering av høytider innen andre religioner enn kristendommen ikke
blir tilstrekkelig ivaretatt.
Artikkelen fra 2017 bygger på en kvalitativ studie med observasjon og
semi-strukturerte intervjuer gjort i en religiøst og livssynsmessig mangfoldig
kommune i Sør-Øst Norge. Studien viser hvor stor diskrepans det er mellom
idealet som uttrykkes i barnehagens styringsdokumenter, og den daglige praksisen slik denne beskrives av barnehagelærere og foreldre. Når det gjelder kristne
høytider, fokuseres det mer på tradisjoner enn på det religiøse innholdet, og
muslimske høytider ignoreres. Foreldrene er i for liten grad informert om hva
som skjer i barnehagen.
Den siste publikasjonen som jeg vil nevne under denne deloverskriften, er
Geir Winjes bok Høytidsmarkering i barnehagen fra 2010 (Winje 2010). I likhet
med andre lærebøker er dette ikke et forskningsbidrag i snever forstand, men
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som forskningsbasert formidlingsbok hører den hjemme her. Det samme gjelder
artikkelen «Fra divali til halloween. Etikk, religion og filosofi» (Winje et al.
2008).

A n d r e bar n e h ag e d id ak tisk e stud ier
Under denne deloverskriften vil jeg presentere barnehagedidaktiske studier med
relevans for religion og livssyn, men som ikke direkte kan knyttes til hverken
høytidsmarkeringer i barnehagen eller barnehagens verdiforankring og styringsdokumenter.
Første studie ut under denne kategorien er Ragnhild Fauskes antologiartikkel
«Av og til glemmer Gud å passe på oss. Han gjorde i alle fall det med lillesøsteren min
for hun døde. Kva rom er det for spiritualitet i dagens barnehage?» (Fauske 2013).
Fauske viser til formuleringen i rammeplanen fra 2011 om at «at det er plass
for ein åndeleg dimensjon i barnehagen.» (Kunnskapsdepartementet 2011). Med
dette utgangspunktet drøftes ulike sider, historisk og aktuelt, som har påvirket
det rommet det er for spiritualitet i barnehagen. Hennes konklusjon er at barnehagen sjelden har vært så åpen for spiritualitet som i dag. Fauskes artikkel er en
av veldig få som tematiserer eksplisitt spiritualitet i barnehagen.
En annen studie som tar opp beslektet tematikk, er Bengt-Ove Andreassen og
Else Marie Øvrebøs studie «Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske
spiseforskrifter» (Andreassen og Øvrebø 2017). Dette er også en artikkel som tar
for seg en problemstilling knyttet til religiøst mangfoldige barnehager, selv om
fokuset her ikke ligger på høytidsmarkeringer. Fokuset ligger her på muslimske
spiseforskrifter, og artikkelen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer med
styrere og pedagogiske ledere. Disse er intervjuet om hvordan barnehager imøtekommer muslimske foreldres ønsker om tilpasning til islamske spiseforskrifter.
Resultatet viser at barnehagen baserer seg på to hovedstrategier i sin tilpasning
– enten å servere mat som alle kan spise, eller ulike typer mat der muslimske
barn kan spise ett av alternativene. Til slutt drøfter forfatterne de ulike strategiene barnehagen velger i forhold til samarbeid med foreldre, og konkluderer med
at begrunnelsene dels er pragmatiske og dels er pedagogisk forankrede.
Andreassen har også et forskningsbidrag på feltet med artikkelen «Perspektiver
på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion. Rammeplananalyse og preskriptive innspill» (Andreassen 2011). I første del gis en analyse av rammeplan
for barnehagelærerutdanning, som munner ut i en kritikk av vektleggingen av
kristne verdier, mens han i den andre delen av artikkelen gir en normativ vurdering av hva en førskolelærer etter hans oppfatning trenger å kunne om religion.
I tillegg har han utgitt læreboken Religion, etikk og filosofi i barnehagen, sammen
med Torjer A. Olsen (Andreassen og Olsen 2014).
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En annen studie som passer best å presentere under denne deloverskriften,
er Tina Dykesteen Nilsens antologiartikkel «Barnehagen – kultur for læring
om religioner og livssyn?» (Nilsen 2012). Artikkelen bygger på en surveyundersøkelse rettet inn mot barnehagestyrere og avdelingsledere i tre kommuner i Rogaland., totalt hundre barnehager. Spørsmålene som ble stilt, handlet om
bruk av fortellinger i religions- og livssynsarbeidet ved barnehagene, og hvilke
fortellinger som ble brukt, i hvilken sammenheng de ble brukt, og til slutt hvilke
metoder som ble brukt ved formidling av fortellingene. Resultatene viste at det
er særlig i forbindelse med høytidsmarkeringer at religions- og livssynsmessige fortellinger ble brukt, og at det er særlig kristne fortellinger som blir brukt i
forbindelse med disse.
«Danning i eigne og andres rom. Religion, danning og didaktikk i den fleirkulturelle barnehagen» er tittelen på en antologiartikkel skrevet av Øystein Brekke
(Brekke 2014). Brekke tar utgangspunkt i at det religiøse og livssynsmessige
mangfoldet som preger dagens norske samfunn, også gjenspeiles i barnehagen, med referanse til formålsbestemmelsen fra 2010. Brekke setter opp følgende
spørsmål: På hvilken måte kan barnehagepedagogen konkret bidra til å formidle
visse verdier som skal være felles for alle i barnehagen, og samtidig anerkjenne
det mangfoldet av religiøse og livssynsmessige tradisjoner som støtter opp under
disse verdiene? Og hvordan skal vi forstå barnehagens formidlingsoppdrag knyttet
til religion og livssyn i et flerkulturelt samfunn? (Brekke 2014:175).
Brekke viser i artikkelen et religionsdidaktisk opplegg, som består i at en
gruppe barnehagelærerstudenter tar med seg en gruppe barn på besøk i et «hellig
rom», det vil si et kristent kirkerom, moské eller et annet «rom» som er viktig
for en religions religiøse praksiser. I og med arbeidet med dette praktiske opplegget er det lagt opp til at barnehagelærerstudentene skal få aktualisert omtrent
hele det aktuelle pensumet som søkes formidlet i barnehagelærerutdanningens
RLE-fag. Det vil si respekten for foreldrenes ønsker for oppdragelsen av barna,
barnas behov for å orientere seg i den kompliserte virkeligheten de er omgitt av,
respekten for andres kultur og religiøsitet, kunnskapstilegnelse på religions- og
livssynsfeltet osv. Ifølge Brekke er det avgjørende med et godt etterarbeid med
barna, etter at de er kommet tilbake igjen til barnehagen. Dette kan ha form av
filosofisk samtale eller undringssamtale, gjerne kombinert med fortellingsformidling til barna.
Når forskningsbaserte lærebøker på feltet inkluderes, vil også Levi Geir
Eidhamars bok Små mennesker – stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen
(3. utgave 2018) kunne medregnes her. Det er ikke snakk om et forskningsbidrag i snever forstand, men boken har bidratt til utbredelsen av mye kunnskap
på feltet som har kommet barnehagene til gode, indirekte som mye brukt pensumbok.
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Tendenser

innen forskningen på religion og livssyn på
b a r n e h a g e f e l t e t ( 1 996–2 01 8 )

Oversikten over forskning på religion og livssyn i barnehagen som gis i denne
artikkelen, begynner i 1996. Dette var et viktig år i den norske barnehagens historie. Det var da barnehagen fikk sin første detaljerte rammeplan (Barne- og
familiedepartementet 1996). Noen år senere, i 2003, førte den store utbygningen
som fulgte etter barnehageforliket, til at barnehagen som samfunnsinstitusjon
fikk større betydning. Det gikk ut på at alle familier som ønsker det, skal få tilbud
om barnehageplass (jf. https://snl.no/barnehagereformen). Det at barnehagen
fikk styrket status som samfunnsinstitusjon i den perioden jeg har fokusert på
i denne oversiktsartikkelen, medførte også økt forskning på religion og livssyn
i barnehagen.

E t o v e r s i k t l i g an t al l forsk ning sarbeid er
Det har likevel vært et oversiktlig antall forskningsarbeider som har tatt for seg
religion og livssyn på barnehagefeltet i perioden 1996 til 2018. Medregnet både
store og små er det snakk om til sammen 25 forskningsarbeider, da inkludert syv
forskningsbaserte lærebøker.8 I tillegg til et eget avsnitt med presentasjon av det
så langt eneste doktorgradsstudiet på feltet, Sagbergs avhandling Autentisitet og
undring fra 2001, som i kraft av både omfang og kvalitet må kunne anses som et
sentralt forskningsarbeid på feltet, har jeg valgt å sortere forskningsarbeidene
under følgende tre deloverskrifter i fremstillingen ovenfor: (1) «Forskning på
barnehagens verdigrunnlag og styringsdokumenter», (2) «Forskning på høytidsmarkeringer i barnehagen», og (3) «Andre barnehagedidaktiske studier.
Det er for så vidt ikke overraskende at det er forsket relativt mye på barnehagens verdigrunnlag og styringsdokumenter, med til sammen seks artikler,
i tillegg til Tveter Thoresens, Sødals og Hovdeliens gjennomgang i lærebokform. Dette kan skyldes at det har vært et stort fokus på både verdigrunnlaget
og styringsdokumentene i og med innføringen av ny formålsbestemmelse gjeldende fra august 2010, og tre rammeplanrevisjoner i perioden 1996–2018, hvis
vi regner med den mindre revisjonen som kom i 2011. Denne typen endringer
og revisjoner fordrer forskningsbaserte fortolkninger og faglige diskusjoner av
både hvordan de er å forstå, og hvordan de kan bli gjennomført i barnehagens
praktiske hverdag.
Tilsvarende er det heller ikke særlig overraskende at det har vært et ganske
stort forskningsfokus på høytider og høytidsmarkeringer i barnehagen. I barnehagesammenheng er det sjelden at religioner og livssyn er mer synlige og
tematiseres mer i barnehagens hverdag, enn i forbindelse med høytider og
8 Dette gjelder Winje 2010; Sagberg 2012; Andreassen og Olsen 2014; Tveter Thoresen og Winje 2017; Hovdelien (red.) 2017, Eidhamar 2018 og Sødal (2018).
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høytidsmarkeringer, både religiøse og andre. Medregnet noen studier på grensen
av denne tematikken, har det vært gjort seks studier som har tatt for seg denne
tematikken, i tillegg til Winjes bok. Et gjennomgående funn har her vært at det
fokuseres mer på kristne høytider og tradisjoner enn andre religioner og livssyn,
og at dette skyldes barnehagenes tilgjengelige kompetanse. Forskerne etterlyser
mer fokus på religiøst mangfold i barnehagene.
De resterende fem studiene som er gjort på feltet religion og livssyn i barnehagen, kan plasseres under deloverskriften «Andre barnehagedidaktiske
studier». Disse spenner relativt bredt tematisk, men utgjør ikke desto mindre
viktige studier for bredden i kunnskapsutviklingen på feltets skyld. I tillegg
nevnes lærebøkene til henholdsvis Eidhamar (2018) og Andreassen og Olsen
(2014).

M in dre fo r s k n i n g p å r e l i g i o n o g livssyn i barneh ag en enn
t i l s v ar e n d e p å s k olefeltet
I dag går over 90 % av alle barn i Norge i alderen 1–5 år i barnehagen, og barnehagen er å anse som en langt på vei felles samfunnsinstitusjon, nesten på linje
med skolen. Når jeg skriver «nesten på linje med skolen», skyldes det to ting. For
det første er barnehagen som lovregulert samfunnsinstitusjon av relativt ny dato.
Den første barnehageloven kom i 1975. Til sammenligning kan skolen som lovfestet felles samfunnsinstitusjon føres tilbake til 1739. Dernest er skolen fortsatt
en større samfunnsinstitusjon i den forstand at de aller fleste barn i Norge går der
fra de er seks til de fyller seksten år. I 2017 gikk ca. 280 tusen barn i barnehagen,
mot ca. 630 tusen barn som tok del i opplæringen i norske grunnskoler (ssb.
no/utdanning). Den store oppslutningen om opplæring i regi av skolen skyldes
opplæringsplikten for barn fra og med seks års alder. Barnehagen har også stor
oppslutning, men er likevel et frivillig tilbud. Historiske forhold og skolens
status som den sentrale norske utdanningsinstitusjonen, danner nok mye av
forklaringen på at det har vært relativt lite forskning på religion og livssyn i barnehagen, sammenlignet med tilsvarende felt innen skoleforskningen. Tydeligst
kommer dette frem ved å telle opp antall doktoravhandlinger som er av relevans i denne sammenhengen. Jeg har bare funnet frem til én doktoravhandling
(Sagberg). Sidsel Lied lister i sin forskningsoversikt opp åtte doktoravhandlinger
med direkte relevans for religions- og livssynsundervisningen i skolen fra perioden 1994 til 2004, mens Geir Skeie supplerer med 14 doktoravhandlinger til fra
perioden 2005 til 2016, uten å regne med avhandlinger med fokus på etikk eller
på trosopplæringsspørsmål knyttet til en kirkelig kontekst (Lied 2006:170–175;
Skeie 2017:29–30). Da står vi igjen med én avhandling om religion og livssyn i
barnehagen, mot 22 tilsvarende rettet inn mot skolen. Dette utgjør en betydelig
forskjell. En annen mulig forklaring ligger i at skoleforskningen har hatt høyere
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status enn barnehageforskningen, noe som har gitt seg utslag i mer oppmerksomhet og større tildelinger av forskningsmidler. Kombinasjonen av høyere
status og mer politisk interesse gir større tildelinger blant annet fra Norsk forskningsråd, noe som igjen gir mer forskning.  

M y e fo rsk n i n g s fo k u s p å r e l i g i ø st og livssynsm essig m ang fold
Hvis vi holder lærebøkene utenfor, siden de er skrevet på bakgrunn av vedtatte
planer for hva som skal formidles av kunnskap på utdanningene, er det påfallende hvor stor del av forskningen på religion og livssyn i barnehagen som er
gjort i sammenheng med det det relativt nye religiøse og kulturelle mangfoldet
som i dag er en del av barnehagehverdagen de fleste steder i Norge, og særlig i de
største byene. Mye av denne forskningen er gjort gjennom et fokus på høytider
og høytidsmarkeringer i barnehagesammenheng, der flere av studiene bekrefter
hverandre på den måten at et felles funn er at det er lite fokus på høytidene til
religiøse minoriteter i barnehagen. Eller, tilsvarende, at det fokuseres på det vi
kan kalle kulturell formidling i forbindelse med de kristne høytidene jul og påske,
men at det religiøse innholdet nedtones eller utelates (jf. Fauske 2012; Toft og
Rosland 2014; Krogstad og Hidle 2015). En slik forståelse av forskningsfokuset
forutsetter riktignok en religionsforståelse der religions- og livssynsfeltet
avgrenses mot etikkfeltet, i tråd med fremstillingen i denne oversiktsartikkelen.
På bakgrunn av en «videre» religionsforståelse ville det naturlig nok kunne
konkluderes på en annen måte (jf. avgrensningen som ble gjort i introduksjonen ovenfor).
Det har i forskningen også vært en tendens til at det som kan betegnes som
mangfoldsperspektivet har hatt forrang foran kulturarvsperspektivet i den forstand at fokuset på religiøse minoriteter i barnehagen og religiøst mangfold, har
vært større enn fokuset på kristen tradisjonsformidling og kulturarv. Det synes
ellers likevel å være et økende fokus på barnehagens rolle som samfunnsintegrerende institusjon, og hva barnehagen kan bidra med, for eksempel i forbindelse
med integrering av innvandrere. Dette åpner igjen for interessante forskningsprosjekter med relevans også for religions- og livssynsfeltet. Det er ellers grunn
til å anta at det vil bli mer fokus på sammenhengen mellom de pedagogiske
fellesinstitusjonene barnehagen og skolen, og integrering, i tiden fremover, og
at dette også vil vise seg ved tildeling av forskningsmidler. Dette kan på sikt føre
til at forskning på religion og livssyn i barnehagen får økt oppmerksomhet.
Det er ellers to institusjoner som utmerker seg i forbindelse med forskning
på religion og livssyn i barnehagen. Dette er den private høgskolen Dronning
Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning, som er eiet av Den norske
kirke, og IKO – Kirkelig pedagogisk senter, som blant annet gir ut fagtidsskriftet Prismet. Flere av de mest produktive forskerne på feltet religion og livssyn
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i barnehagen har tilknytning til DMMH, mens IKO-Forlagets tidsskrift Prismet
har vært en viktig kanal for formidling av denne forskningen.
25 forskningsarbeider, inkludert syv lærebøker, og innbefattet bare en
enkelt doktoravhandling, er ikke mye forskning på et felt i løpet av 22 år. Hvis
jeg skal antyde noe om hva som savnes og som trengs av forskning, vil jeg
først peke på behovet for flere doktoravhandlinger og bredere studier, gjerne
studier som kombinerer kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Dette
vil kunne virke perspektivutvidende på et forskningsfelt preget av små kvalitative studier. Dernest er det behov for flere empiriske studier som tar for seg
det som skjer konkret i barnehagene, og som fokuserer på hvilke praksiser som
gjør seg gjeldende på feltet. Det vil si studier som i skolesammenheng knyttes
til betegnelsen «klasseromsforskning». Analyser av dokumenter med tanke på
å forstå barnehagens verdiforankring og lignende, eller studier som tar for seg
prinsipielle barnehagedidaktiske spørsmål, er det ikke noe i veien med, men det
savnes flere empirinære studier av praktisk barnehagevirkelighet.
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Hvordan responderer
konfirmanter på kirkens
påskefortelling?
A v C a r o l i n e V e s terberg
I 2017 ble 35519 ungdommer konfirmert i den norske kirke1. Hva vet vi om hvordan disse
erfarer undervisningen de mottar? Hva er de opptatt av, hva husker de og hvordan tenker
de? Hva slags forhold er det mellom gjennomført undervisning og konfirmantenes
respons, og bør deres respons få følger for undervisningens innhold og metodikk?
Av Caroline Vesterberg, kateket i Haslum menighet. E-post: cv888@kirken.no

Jeg har forsket på min egen konfirmantundervisning ut fra en analyse av konfirmantenes skriftlige og muntlige respons2. Målet med undervisningen var at
konfirmantene skulle oppleve påskefortellingen i en større sammenheng og
få forklart de fire viktigste dagene med en tematikk og ordbruk som har forankringspunkter i deres egen hverdag. For at de skulle huske undervisningen
i etterkant, brukte vi handlinger og ritualer som tydeliggjorte hver påskedags
egenart. Undervisningens varighet var 90 minutter og foregikk sammen med en
prest. Jeg forsket på egen undervisning ut fra et teoretisk rammeverk om læreplaner og deres fem ansikter (Goodlad, 1979) med vekt på gjennomført og erfart
læreplan. I det følgende vil jeg si noe kort om hvordan jeg har arbeidet, om læreplan og kontekstuell teologi, før jeg presenterer og analyserer konfirmantenes
respons.

Prosjektets

forløp

I figuren nedenfor angir jeg en skisse for hvordan jeg har gått frem med den
kvalitative studien av konfirmasjonsundervisningen om påskens fire viktigste
dager. (Se fig. 1 på neste side.)

Læreplaner
Goodlad (1979. s. 60–64) hevder at læreplanen har fem ansikter (på norsk
angis disse hos Gundem (1990, 1993), jamfør også Imsen – 2016 s. 278–280).
Læreplanen deles dermed inn i den ideologiske, den formelle, den oppfattede,
den gjennomførte og den erfarte læreplan. Den ideologiske læreplanen er de
1 ssb.no lest 28. juni 2018
2 Artikkelen bygger på min masteravhandling i kirkelig undervisning fra det teologiske menighetsfakultetet i
2017: «Hvordan responderer konfirmanter på kirkens påskefortelling? En kvalitativ studie av en konfirmasjonsundervisning med vekt på hvilke følger konfirmantenes respons kan ha for undervisningens innhold og metoder.»
Prismet – IKO-Forlaget 2018
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Konfirmasjonsundervisning
om påske:
3 konfirmantgrupper med ca
20 deltagere i hver gruppe.
Hver gruppe hadde 90 min
undervisning om påskens fire
dager. Denne undervisningen
fulgte samme mal.

Konfirmantenes aktivitet
på undervisningen:
1. Lesespørsmål
2. Bønnelapper
3. Deltakelse i ritualer
Utdeling av hjemmeoppgave

Intervjuer med åtte informanter

Gjennomgang av hjemmeoppgaver:
Utvalg av informanter ut fra
forskningsspørsmålene og representativitet i kjønn og bildevalg

Materialetablering:
1. Deltakende observasjon
2. Multimodal analyse hvor tekstformidling og tekstforståelse står
sentralt
3. Tekstanalyse: bak, i og foran
teksten

[Fig. 1]

tankene og idealene som kan prege en læreplans utforming og som ikke finnes
i en ren, konkret form. Den formelle læreplanen er et konkret dokument som
er offentlig vedtatt. For konfirmantundervisningens vedkommende er den formelle læreplanen Gud gir – vi deler (Kirkerådet, 2010). Den oppfattede læreplanen
handler om hvordan ulike aktører tolker den formelle læreplanen forskjellig. I
mitt case har jeg vært opptatt av det siste ansiktet, den erfarte læreplanen, hvor
konfirmantenes respons er plassert. Denne dreier seg om elevenes erfaringer
av hva som foregår i klasserommet eller undervisningslokalet. Hva oppfatter og
lærer de? Hva får de med seg av det som er målet for undervisningen? I og med at
jeg har forsket på egen undervisning, ble det også relevant å se på den gjennomførte læreplanen – den faktiske undervisningen – og forholdet mellom denne og
den erfarte læreplanen.  

Kirkens

læreplan:

Gud

gir

–

vi deler

Før jeg går inn på gjennomført og erfart læreplan i mitt konkrete case, vil jeg
kort redegjøre for det ideologiske og formelle «ansiktet». Plan for trosopplæring: Gud gir – vi deler (Kirkerådet, 2010) har ni kapitler. I denne artikkelen vil
jeg vektlegge de kapitlene som er relevante for å gi et inntrykk av de hovedsakelige retningslinjene i den kirkelige læreplanen. Derfor skildrer jeg kapittel
én om livslang læring; kapittel tre som handler om trosopplæringens innhold,
og til slutt kapittel fem, hvor det gis retningslinjer for konfirmasjonstiden.

Id e o l o g i s k lærep lan
Den norske kirkes trosopplæringsplan har sitt ideologiske utgangspunkt i Jesu
oppdrag om å døpe til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn (Matt 28,
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18–20). Dåpen skjer en gang, men den døpte skal samtidig læres opp til å leve og
vokse i sitt forhold til den treenige Gud (Kirkerådet 1998, s. 7).

Fo r me l l l ær e plan
Konfirmasjonsundervisningen er en del av menighetens trosopplæring. I Plan
for trosopplæring (Kirkerådet, 2010) har disse rammene et eget avsnitt hvor det
er angitt noen premisser for konfirmasjonstiden:
• Konfirmasjonen gjennomføres normalt det året konfirmantene fyller 15 år.
• Konfirmasjonstiden bør gjennomføres over et tidsrom på åtte måneder med
et anslått omfang på 60 timer.
• Da det er viktig at det er jevnlig kontakt mellom konfirmant og menighet,
kan ikke leir overskride 50 prosent av det totale undervisningsomfanget.
Konfirmantene skal, i løpet av konfirmasjonstiden, arbeide med de tre hovedtemaene i trosopplæringen: Livstolkning og livsmestring, kirkens tro og tradisjon
og kristen tro i praksis.
Livstolkning og livsmestring innebærer å forstå seg selv og andre, i lys
av relasjonen med den Treenige Gud. Dette skal bidra til livsmestring i gode
og dårlige tider. I kirkens tro og tradisjon skal trosopplæringen formidle den
kristne troen, slik den kommer til uttrykk i Bibelen, gudstjenestene og bekjennelsesskriftene. Her inngår budene, Vår Far og trosbekjennelsen.
Det siste hovedtemaet, kristen tro i praksis, omfatter å delta på gudstjeneste,
bønn, lovsang, og lesing av bibelen. Den kristne troen leves ut gjennom å være
medmenneske i familie og samfunn, gjennom hver enkelt sine forutsetninger
(Kirkerådet, 2010, s. 14).
Planen for trosopplæring gir et inntrykk av at konfirmasjonstiden skal gi noe
fordypning i kristendommen, heller enn å være repeterende og oppsummerende.
Den angir også et minimum av kunnskapsinnhold, som gjelder trosbekjennelsen,
de ti bud og Vår far. Konfirmantene skal ha deltatt på gudstjenester i en grad at
de blir fortrolige med gudstjenesten og sakramentene og kan kjenne Bibelens
fortelling, sett i lys av sin egen og fellesskapets fortelling (Kirkerådet 2010, s.
24). Det står ikke noe eksplisitt om bruk av påskefortellingen i konfirmasjonstiden. Derimot angis den som en kjernetekst i en fornyet trosopplæring hvor den
kan utvides til gjentakelse og fordypning i det sentrale for de eldre aldersgruppene (Kirkerådet, 2010, s. 46).
Jeg tolker kirkens læreplan som fellesskapsorientert. Da konfirmanten
anses være en deltager i kirkens fellesskap, med et mål om fortrolighet med
gudstjenestefeiring, sakramenter og bønn, blir denne en annen type konfirmasjonsundervisning enn den jeg har forsket på som «ren konfirmantundervisning».
For å lære om kirkens tro i praksis skal konfirmanten delta i gudstjenester,
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sakramenter og forstå bibelen i lys av fellesskapets og sin egen livsfortelling.
Den kirkelige læreplanen har fellesskapet med den treenige Gud i dåpen som
norm. Å være døpt innebærer å vokse i troen. Aspektene livstolkning og livsmestring, kirkens tro og tradisjon og kristen tro i praksis, er vesentlige deler i en
slik vekstbasert trosopplæring.

Undervisningens

t e o l o g i s k e r a mm e

Presten som hadde undervisningen sammen med meg, studerte frigjøringsteologi i en sørafrikansk kontekst. Da vi planla påskeundervisningen, ønsket vi
at denne skulle ha en basis i kontekstuell teologi, for å gjøre undervisningen
livsnær for konfirmantene.
Kontekstuell teologi må nyformes i lys av den aktuelle konteksten som
bibelteksten skal brukes innenfor. Det innebærer å legge til rette for bruk av
bibeltekster slik at de kan bidra til å belyse menneskers liv der de blir lest. Ifølge
den kontekstuelle teologien er det her den ekte teologien blir til, da leseren tar
imot det som er gitt og gjør det til sitt eget. I dette tilfelle er konfirmantene
lesere av påsketekstene i Matteusevangeliet, hvor de tilegner seg tekstene på sin
måte, i sin kontekst. Kontekst innebærer dermed en gruppes eller en individs liv,
liv som innebærer suksess, feiltakelser, relasjoner osv, faktorer som tillater eller
forhindrer Gudserfaring i livet (Bevans, 2002, s. 5). I Models of contextual theology
(Bevans, 2002) skisseres seks forskjellige metoder for kontekstuell teologi. En av
disse ble spesielt relevant i vår sammenheng: Praksismodellen. Denne modellen
har sitt utgangspunkt i dagens virkelighet og framtidens muligheter (Bevans,
2002, s. 72). Her henger frigjøring og forandring sammen i kallet til å være Guds
barn. Når handlingen kommer først og så refleksjonen, kan praksismodellen bli
relevant for en helt spesifikk kontekst (Bevans, 2002, s. 73–74). I praksismodellen er Guds åpenbaring sentral. Her forstås den som Guds nærvær i historien, i
hverdagslivet, i sosio-økonomiske strukturer, i undertrykkende situasjoner og i
fattige og marginalisertes erfaringer. I nåtiden inviterer Gud kvinner og menn til
å samarbeide om rettferdighet og frigjøring (Bevans, 2002, s. 75). Denne konfirmasjonsundervisningen tolket langfredags- og første påskedagsfortellingen ut
fra rettferdighets- og frigjøringsterminologi.

Gjennomført

læreplan:

Konfirmantundervisning

om påskens

fire viktigste dager

I undervisningen deltok 65 konfirmanter, fordelt på tre grupper. Da jeg og
presten planla påskeundervisningen, hadde vi følgende målformuleringer:
• Konfirmantene skal kjenne innholdet i de fire viktigste påskedagene og hva
som skjedde i påskeuken
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• Konfirmantene skal få en erfaring av hva som skjedde, gjennom fortelling,
ritualer, taktile, auditive og visuelle hjelpemidler
• Undervisningen skal være livsnær. Konfirmantene skal kunne identifisere seg med påskefortellingene gjennom forklaring av frelse som frihet fra
slaveri i vår tid, sette ord på det som ødelegger og er urettferdig, og skildre
Jesus som venn og som ensom
For å oppnå disse målformuleringene fulgte hver gruppeundervisning en bestemt
inndeling:
Trinn 1: Muntlig fortelling fra Peters påske (Skeie, 1997)
Trinn 2: Input teori
Trinn 3: Opplevelse
Trinn 4: Bibellesning med lesespørsmål i gruppe
Ved å følge denne malen for undervisningen ønsket vi å bryte med den tradisjonelle undervisningsformen hvor konfirmantene sitter på stoler og lytter, og de
ansatte bruker frontal, verbal formidling.
Peters påske er en bok som beskriver påskedagene ut fra disippelen Peters
perspektiv. Vi valgte ut deler av boken som hørte til hver aktuell påskedag, som
vi fortalte utenat til konfirmantene. Til første påskedag ble det fortalt ut fra
Maria Magdalenas perspektiv, en fortelling som jeg hadde skrevet.
Jeg redegjør kort for de fire dagenes input teori og opplevelse, altså trinn 2
og 3. Trinn 4 blir beskrevet under erfart læreplan. På palmesøndag dreide input
teorien seg om profeten Sakarja, messiasforventninger og Jesus som annerledeskongen, som ikke skulle starte krig med romerne, men som oppfordret til
omvendelse og fred. Det ble fortalt om hele påskeuken som «den stille uka», og
derfor var opplevelsen et stille minutt.
På undervisningen knyttet til skjærtorsdag introduserte vi opplevelsen håndvask. Konfirmantene kom frem to og to. Kateketen helte varmt, velduftende vann
over hendene deres, og presten tørket dem med et håndkle. Nattverdens jødiske
bakgrunn og utferden fra Egypt ble forklart under input teori i tillegg til de fire
evangelistenes forskjellige versjoner av skjærtorsdag.
På langfredagsundervisningen gikk konfirmantene inn i et mindre rom, hvor
stolene var plassert i en halvsirkel rundt et bord med en svart fløyelsduk. På
bordet lå et trekors og en tornekrone, og fem røde roser som skulle symbolisere
Jesu fem sår, sto i en vase. Etter input teorien om hvordan langfredagsgudstjenesten i den lokale kirke feires, med urettferdighet og Gud som vet hva lidelse
er, som bakteppe, fikk konfirmantene instruksjoner om å skrive bønnelapper.
Disse bønnelappene skulle være anonyme og handle om noe de syntes var urettferdig, vondt eller vanskelig. Da de var ferdige, skulle de feste bønnelappene på
trekorset.

Av Caroline Vesterberg [307]

Ved siste delen av undervisningen gikk konfirmantene tilbake til det første
rommet. Det var nå gjort om, og et alter med hvit duk, mange tente lys og påskeliljer, sto på scenen, foran konfirmantenes sitteplasser. På gulvet lå et kors av to
striper av aluminiumsfolie og telys i en bolle ved siden av. Jesu oppstandelse ble
forklart ut fra frihet fra slaveri og hvordan vi som mennesker kan være slaver
under frykten, kravene og synden. Vi er mer eller mindre redde for å ikke være
gode nok, samfunnet og kulturen vi er en del av, sier hvor flinke og fine vi skal
være. Så gjør vi dumme ting grunnet det onde i oss og rundt oss. Dette kan Jesus
befri oss fra, gjennom at vi kan vite at vi er skapt og elsket av Gud som gir oss
tilgivelse for det vi har gjort galt. Opplevelsen var å tenne lys, mens vi hørte på
musikk. Undervisningen ble avsluttet ved at vi ba Vår Far og at presten lyste velsignelsen.

Erfart

læreplan:

Konfirmantenes

respons på

påskeundervisningen

Metodene som ble brukt for å kartlegge konfirmantenes respons var deltakende observasjon, de skriftlige svarene på lesespørsmålene, bønnelapper,
konfirmantenes hjemmeoppgaver og intervjuer med åtte informanter. Den deltakende observasjonen ble foretatt av den som ikke ledet undervisningen. Det
vil si at presten observerte min undervisning og noterte underveis, og motsatt.
Datamaterialet fra hjemmeoppgavene og intervjuene ble tillagt mest vekt i
masteravhandlingen, og følgelig også i denne artikkelen. Jeg deler derfor inn
responsen i to deler: Responsen på selve undervisningen og responsen etter
undervisningen. I den første delen gjør jeg rede for de store trekkene i observasjonen, lesespørsmålene og bønnelappene. I den andre delen presenterer jeg
responsen fra hjemmeoppgavene og intervjuene.

Respons

på undervisningen

D e l t a k e n d e o bservasj on
Det er viktig å si at vi opplevde at alle tre gruppene oppførte seg ganske likt, både
når det gjaldt arbeidsro og reaksjoner på undervisningen. De satte seg kjønnsdelt. Guttene på den ene siden av salen, og jentene på den andre. Jentene brukte
generelt mer tid på å svare på lesespørsmål, skrive bønnelapper og tenne lys. Da
vi bar inn vann, såpe og håndklær til skjærtorsdagen, reagerte konfirmantene
med fnising, mummel og oppspilthet. Vi opplevde gruppene som oppmerksomme ved den muntlige fortellingen, litt tøysete ved lesespørsmålene, men
totalt sett: Enkle å få med på det vi hadde planlagt av undervisning.

T r i n n 4: L e s e s p ø rsm ål i g rup p e
Etter fortelling, opplevelse og input teori, satte konfirmantene seg i mindre
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grupper og arbeidet med lesespørsmål. Det foregikk slik at de fikk utdelt lapper
med bibelteksten på, og spørsmål som hørte til teksten. Først leste de bibelteksten, og så svarte de på spørsmålene. Spørsmålene til de tre dagene (på
langfredag fikk de skrive bønnelapper i stedet for) var av varierende kvalitet. Jeg
oppdaget i etterkant at spørsmålene ikke samsvarte med skjærtorsdagens tekst.
Derfor fikk jeg ikke svarene jeg hadde ønsket. Jeg har valgt ut noen svar på lesespørsmålene hver dag og avslutter med en kort analyse.

Pal me s ø n d a g (M at t eus 2 1 , 1 – 11 )
Hvis Jesus hadde blitt født og vokst opp i dag: Hvem hadde han vanket med?
Han hadde prøvd å hjelpe de som trenger det mest. Han hadde nok hatt noen som fulgte
han, som folk som liker idéene hans. Kanskje de som ikke er så veldig rike eller har det
bra, som tiggere og fattige.
Han hadde sikkert vanket med folk som trengte hans hjelp, for eksempel flyktninger og
tiggere.
Han hadde sikkert meldt seg inn i hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp.
Hvis Jesus hadde blitt født og vokst opp i dag hadde han hengt med Siv.
Vi tror han hadde vanket med Erna Solberg.
Han hadde vanket med de barmhjertige. Ikke muslimer.

Hvordan hadde du møtt ham?
Vi hadde synes at Jesus som Guds sønn var merkelig, og tenkt at han var litt gal.
Vi hadde vært vennlige.
Vi hadde tenkt han så vis ut og at han var rar. Vi tror vi hadde ledd av han.

På første spørsmålet svarer konfirmantene at Jesus hadde vært sammen med de
marginaliserte og fattige i samfunnet. I andre sitater gis han stor grad av innflytelse, da de svarer at han hadde vært sammen med både Erna Solberg og Siv
Jensen.
Ved sammenligning av bibelteksten og konfirmantenes lesing av den, er det
tydelige tendenser på at konfirmantene hadde møtt Jesus med skepsis og redsel,
i stedet for med glede.

S k j ær t o r s d a g (M at t e u s 2 6, 2 6– 46)
Hva vil det si å være god venn ut fra teksten du leser?
Man kan dele, ikke si at du er bedre enn dem, være tro mot dem og ikke forråde venner.
Være troverdig.
Å være en god venn vil si å være lojal og snill og god.

Den utvalgte bibelteksten samsvarte som tidligere nevnt, ikke med spørsmålene.
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Derfor har alle svarene et allment preg. Kanskje hadde svarene vært annerledes om teksten hadde vært en annen, kanskje ikke. Det kan en bare spekulere i.

Fø r s t e p ås k e d ag (Matteus 2 8 , 1– 1 0)
Er det noe som du synes er vanskelig i teksten?
Vi synes det er vanskelig å tro på at dette virkelig har skjedd.
At det er to Mariar.
Vanskelig å tro at engelen dyttet vekk steinen
Vanskelig språk
At han står opp, men det hadde vært kult.

Mange av svarene tyder på at språket i teksten er fremmedgjørende, og at de
derfor verken forstår det engelen eller Jesus sier. Englenes funksjon og virkning
i teksten er vanskelig å forstå. Spesielt det faktum at de skremmer folk, selv om
de kommer med et godt budskap.

O p p s u mm e r i n g

lesespørsmål

Vi ønsket at konfirmantene skulle sitte i en gruppe når de besvarte lesespørsmålene. Grunnen til det var at spørsmålene kunne fremme dialog om teksten og at
konfirmantene kunne samarbeide om svarene. Det jeg så etterpå var at spørsmålene som ble stilt i jeg-form, ble besvart i vi- form, og det virker som at det
var en gruppejustis som preget svarene. Flere svar harselerte med bibelteksten.
Samtidig er det viktig å ta deres undring og innspill på alvor, til tross for den
tøysete undertonen i flere av svarene.

L a n g f r e d ag
B ø n n e l appe r
Etter fortellingen og input teori på langfredagsundervisningen, skulle konfirmantene skrive lapper om det de syntes var vondt, vanskelig eller urettferdig
og feste på et trekors som lå midt i halvsirkelen av stoler, hvor de var plassert3. Konfirmantene fikk beskjed om at lappene skulle leveres uten navn og at
vi skulle lese dem etterpå og be for innholdet på lappene. Det kan ha medført
noe selvsensur på innhold hos konfirmantene ut fra valgt innhold. 66 lapper ble
skrevet. Av dem anså jeg fem lapper som tull, og en lapp var blank. De resterende
delte jeg ut fra innhold i tre kategorier: 1. Verden 2. Familien og 3. Meg selv.
1

I kategorien «verden» inngikk krig, sult, klimaproblematikk, terror, fordeling av goder, diskriminering og flyktningekrisen. Flest lapper ble skrevet
her: 42 stykker totalt.

3 Konfirmantene fikk beskjed om å levere anonyme lapper. Informasjon om bruk av deres respons på konfirmantundervisningen ble informert om på to foreldremøter, og samtykkeskjema ble sendt ut på epost før
undervisningen.
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2

I kategorien «familie» inngikk sykdom og forestående død i nær familie
(besteforeldre), skilsmisse, søskenforhold og vanskelige forhold til foreldre.
Åtte lapper ble skrevet om denne tematikken.

3

I kategorien «meg selv» skrev konfirmantene elleve lapper. Vennskap,
utseende, skolerelatert problematikk som forhold til lærere og lekser, ble
nevnt her samt psykiske utfordringer som angst og utenforskap.

Respons

etter undervisningen

H j e mm e o p p g a ven
Før undervisningen ble avsluttet, fikk konfirmantene informasjon om hjemmeoppgaven om påsken. Instruksjonen var at de skulle ta fire bilder med eget
kamera, om det de mente representerte påskens fire viktigste dager, og skrive
en kort tekst til hvert bilde. Jeg forklarte at grunnen til denne typen av hjemmeoppgave skulle gi meg et inntrykk av hva de satt igjen med etter undervisningen.
Det var mange konfirmanter som tok bilder med eget kamera, og en del som
brukte bilder fra internett. Det var kun et fåtall som knyttet påskedagene til egen
hverdag med skole, venner og fritid, eller til ritualer fra undervisningen, som
for eksempel håndvasken på skjærtorsdag. De fleste tok bilder av veldig konkrete ting, som symboliserte de forskjellige påskedagene, og tekstene hadde et
hovedsakelig faktaorientert uttrykk. Svarprosenten på hjemmeoppgavene var 90
prosent.
Jeg skal kort sammenfatte bilde- og tekstvalg til de forskjellige dagene nedenfor.

Pa l me s ø n d a g
De aller fleste bildene til palmesøndag forestilte palmer, eller palmelignende
planter eller trær, slik som tujablader, grantrær eller potteplanter inne i
hjemmet. Et bilde av et grantre fikk teksten: «Denne greinen er det nærmeste
man kommer palme i Norge.» Hovedtrekkene i tekstene handler om inntoget i
Jerusalem og hvordan palmegreinene, både som folket viftet med og la ned på
bakken foran ham, symboliserte håp, glede og lettelse.

S k j ær t o r s d ag
En klar majoritet av konfirmantene hadde bilder av brød og vin, som symbol for
skjærtorsdagen. Det var også bilder av malerier fra det siste måltid. Noen konfirmanter hadde tatt bilder av såpe eller vann. En av konfirmantene hadde tatt
flere bilder av vann og beskrev hvordan Jesus vasket disiplenes føtter for å vise
at ingen er bedre enn andre og at Gud elsker alle like mye. En annen skrev i bildeteksten at fotvaskingen var et tegn på respekt. Andre hadde tatt bilder av et
dekket bord. I tekstene til bildene står det hvordan brød og vin representerer
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nattverden, som er Jesu siste måltid med disiplene. Noen kombinerer beskrivelse
av måltidet og fotvaskingen.

L a n g f r e d ag
Cirka halvparten av langfredagens bilder forestilte et kors. Enten et kors som
de hadde laget av to plankebiter, pinner, tegneseriebøker, eller blader, eller av
«vanlige» kors. Noen hadde brukte bilder av Jesus på korset og tre tomme kors
i solnedgang. Døde planter og tornekvister forekom, i tillegg til klokker og timeplaner – som symboliserte en lang og tung skoledag. Konfirmantene valgte
også bilder av levende lys og en kirkegård. Hovedtrekk i tekstene er at korset
representerer hvordan Jesus ble hengt på korset og døde, og at korset er kristendommens viktigste symbol.

Fø r s t e p åsk ed ag
På første påskedag var bildevalget noe mer variert, selv om det var noen motiver
som ble valgt i større grad enn andre. I dette tilfelle var det bilder av blomster i
forskjellige varianter. Det var både roser, påskeliljer, hestehov og potteblomster.
De skulle symbolisere nytt liv og hvordan det er vanlig å legge blomster på en
grav. Bilder av en stein var det også en del konfirmanter som valgte. Den ga konfirmantene assosiasjoner til steinen som var foran Jesu grav, eller steinen som
var rullet vekk da Maria Magdalena kom til graven.

Intervjuer

med åtte informanter

Basert på hjemmeoppgavene konfirmantene leverte, valgte jeg ut fire jenter og
fire gutter til intervju. Metoden for utvelgelsen handlet om hvordan jeg trodde at
de kunne besvare mine forskningsspørsmål: Hvordan responderer konfirmanter på kirkens påskefortelling med underspørsmålet om denne responsen kunne
få følger for undervisningens metodikk (Bryman, 2012, s.418). Derfor ville jeg
ha lik kjønnsbalanse og variasjon i bilde og tekstmateriale. Noen konfirmanter skrev korte tekster, andre lenger. Bildebruken var også variert. Jeg spurte
dem om hva de visste om kristen påske før konfirmasjonsundervisningen, om de
hadde lært noe nytt i etterkant av den, og om bilde- og tekstvalg i hjemmeoppgaven. Samtlige åtte informanter sa at de hadde kjennskap til den kristne påsken
før konfirmantundervisningen, og de ga uttrykk for at de hadde lært om den på
barneskolen. Noen informanter spesifiserte 4.–5 klasse. De kjente til hva som
skjedde de fire dagene, men da jeg spurte dem, var de mest konkrete på at Jesus
døde på langfredag og sto opp igjen første påskedag. Samtidig var det en informant som ikke kjente til at Jesus døde på langfredag, mens en annen ikke visste
hva som skjedde på skjærtorsdag. Alle informanter sa at de hadde lært noe nytt
av konfirmantundervisningen, men to av dem kunne ikke si noe spesifikt om
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hva denne nye kunnskapen var. To informanter knyttet undervisningen opp mot
kirkelig praksis på gudstjenesten og mot en tidligere konfirmantundervisning i
januar. Den ene informanten hadde vært ministrant på en påskefestgudstjeneste
i menigheten, rett før påskeundervisningen, og hadde da lest bibelfortellingen
fra skjærtorsdag, og det hadde hun brukt da hun valgte tekst og bilde til hjemmeoppgaven. Den andre brukte nattverden i kirken som representativ for
skjærtorsdag, og valgte derfor bort et bilde på vann eller såpe for fotvaskingen.
Syv av åtte informanter husket at jeg og presten vasket hendene deres, men kun
halvparten satte det i sammenheng med skjærtorsdag. De sa at de husket hendelsen fordi den var uventet, høytidelig og noe de gjorde, i stedet for å sitte og
høre på. To informanter sa at håndvasken lærte dem noe om hvordan en skal
behandle andre mennesker med respekt. Fem av åtte informanter angir elementer fra den muntlige fortellingen fra skjærtorsdag og første påskedag, som ny
kunnskap, mens én angir input teori fra palmesøndagen som ny kunnskap.
Når det gjaldt bilde- og tekstvalg, fikk jeg inntrykk av at de fleste informantene hadde valgt ting de hadde hjemme og i umiddelbar nærhet. Disse konkrete
tingene fikk dem til å assosiere til hendelsesforløpet i påsken, som for eksempel
visne planter på verandaen, en pynteengel, en brødbit, eller en melkekartong
med en lapp hvor det sto «100 % fornybar» på siden. Det var også informanter
som hadde brukt egne bilder fra påskeferie eller fra internett. Jeg forsto noen
informanter slik at det var enklest å velge bilder hjemmefra, da de fikk dårlig tid
og «måtte» finne på noe. Andre kunne ikke helt begrunne bilde- eller tekstvalg.
To av informantene brukte et konkret hendelsesforløp i sine hjemmeoppgaver,
hvor den ene angir tydelig interaksjon mellom Jesus og disipler, eller røverne
han ble korsfestet med. En av informantene har valgt alle bilder fra internett,
men to av disse bildene speiler hva han lærte i undervisningen, både fra input
teori og fra håndvasken. Alle informanter sa at de hadde funnet bilder og tekst
selv, uten å samsnakke med noen venner fra konfirmantgruppa.

Forholdet

mellom gjennomført og erfart læreplan

Var det samsvar mellom gjennomført og erfart læreplan i dette caset, det vil si
mellom prestens og min konfirmantundervisning og konfirmantenes respons på
denne? For å forklare det mulige samsvaret vil jeg i det følgende trekke inn teori
om kontekstuell teologi og kontekstuell religionsdidaktikk.
Utformingen på denne konfirmantundervisningen har vært den samme i tre
år, med noen variasjoner. Det viktigste for de ansatte var at konfirmantene skulle
kjenne innholdet i de fire viktigste påskedagene gjennom ritualer, visuelle inntrykk og fortelling, i en ramme som kunne oppleves som relevant i deres eget liv.
Kirkens påskefortelling ble muntlig fortalt, det ble brukt visuelle hjelpemidler
som palmeblader, trekors, blomster og lys. I tillegg ble konfirmantenes hender
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vasket. Den tydeligste tendensen i konfirmantenes respons var at de framhevet den muntlige fortellingen og håndvaskingen. Vi som ansatte i menigheten
underviste og fortalte påskefortellingen fra Matteusevangeliet. Denne mente
vi var kunnskapsstoff, som vi ville gi videre til konfirmantene. Konfirmantene
tok bibeltekstene videre til sin kontekst da de arbeidet med hjemmeoppgavene.
Ut fra responsen ble det tydelig at i deres kontekst ble et hva viktigere enn et
hvorfor. Man kan dermed si at vi som ansatte ønsket å overføre vår forståelse av
påskefortellingen til konfirmantene. Overførbarhet betyr at det finnes grenser,
eller forskjellige kontekster, og at kunnskap, som et eget vesen, kan overføres
fra kontekst til kontekst (Sfard, 1998, s. 9). Denne kunnskapen repeteres og
forandres i forskjellige kontekster, og dette danner et kompetansegrunnlag til
forberedelse for morgendagens eventuelle hendelser og situasjoner (Sfard, 1998,
s.9). I denne sammenheng kan målformuleringen om å kjenne innholdet i de fire
viktigste påskedagene, bidra til å gi konfirmantene en kompetanse til å lese den
vestlige verdens kalendere og forstå betydningen av den. Denne tankegangen
er også forenlig med praksismodellen i kontekstuell teologi. Den har en sirkulær bevegelse ut fra Guds åpenbaring i historien og i hverdagen, med formål å
repetere praksis, reflektere over praksisen og forandre det som må forandres
(Bevans, 2002, s. 76).  
En av informantene svarte i intervjuet:
Jeg lærte mye om Maria Magdalena på første påskedag, når hun kom til graven og hun
så at graven var tom og så kom Jesus, det er også noe jeg husker. Jeg tror vi gikk gjennom
det i hvert fall to ganger.

I Tro, livstolkning og tradisjon (1997, s. 219, 223) henvises det til en fortellingsdidaktikk som var en del av det gamle kristendomsfaget på skolen. En fortelling
kjennetegnes av at den har en forteller og at det er en distanse i tid mellom
fortellersituasjonen og hendelsene. Fortellingen har ord som uttrykker kronologi,
først, deretter, etterpå osv. En lærer som behersker fortellerkunsten, kan få elevenes oppmerksomhet, uavhengig av alder. Gjennom den muntlige fortellingen kan
elevene få et innblikk i en historie som ble til i en annen tid og kultur, og fortellingsdidaktikken har et fortrinn fremfor forelesing eller høytlesing. Den muntlige
fortellingen har bidratt til å gi verden mening for menneskene opp igjennom
historien, og den retter seg til en gruppe mennesker, og gir individet fritt rom til
egentolkning (Afdal, Haakedal, Leganger-Krogstad; 1997, s. 220–221).
Det ble en egen stemning da vi ansatte fortalte. Vi opplevde å få øyekontakt
med konfirmantene, og de fulgte godt med og var fokuserte under fortellingen.
Da flere lesespørsmål viser til elementer fra den muntlige fortellingen, i tillegg
til hjemmeoppgaver og intervjuer med informantene, heller enn bibelteksten,
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viser det at den muntlige fortellingen kan ha bidratt til å gi påskefortellingene
en mening, fremfor den skriftlige versjonen. Dette viser til stort samsvar mellom
gjennomført og erfart læreplan. Videre oppdaget vi at påskefortellingen kan
være identitetsskapende.
I fortellingsdidaktikken brukes fortellingen som nettopp det. Mennesker
bruker en jeg-fortelling, når de skal fortelle om hvem de er. Her inngår både
navn, etternavn og hvor de bor, som sier noe om deres hverdag og kontekst.
Denne jeg-fortellingen går inn i en vi-fortelling, som både handler om familiens
liv og historie, lokalmiljøet, samfunnet og det religiøse. Jeg- og vi-fortellingene
tolkes ut fra de religiøse universalfortellingene, både i kontrast til – og i overensstemmelse med – disse (Afdal, Haakedal, Leganger-Krogstad, 1997, s. 222).
I rammer for konfirmasjonstiden angir Gud gir – vi deler (Kirkerådet, 2010,
24), hvordan konfirmantene skal kjenne Bibelens store fortelling, sett i lys av sin
egen og fellesskapets fortelling. Det kan være verdt å undersøke hva slags fortellinger som preger menighetens kontekst, både som jeg- og vi-fortelling, og
plassere påskefortellingen inn i disse, for å øke graden av identifisering.
Det ble tidligere nevnt at fortellingsdidaktikken har i seg en egen kronologi. Påskefortellingen ble muntlig fortalt i tillegg til at den ble lest i bibelen.
Konfirmantene gjenga hovedsakelig påskefortellingen i sine hjemmeoppgaver.
De brukte kronologi som en måte å organisere den på. I multimodal teori mener
Kress (2010, s. 79) at «mode» er et kulturelt gitt redskap for å skape mening.
Eksempel på slike redskaper er tale, tekst, gester, bilder og musikk. Disse redskapene kommuniserer på forskjellige måter. Selv om vi brukte forskjellige
redskaper i den gjennomførte undervisningen, var intensjonen den samme; å
illustrere påskefortellingens forløp fra begynnelse til slutt. Det er dette som konfirmantene responderer på. Multimodale redskaper «oversetter» virkeligheten
forskjellig, og da viser et bilde noe annet enn hva ord forteller om virkeligheten
(Kress, 2010, s. 96).  
I et slikt landskap hvor konfirmanten skal tolke bibelen inn i sin virkelighet, blir det nødvendig med en ny gjennomgang av Goodlad (1979) og hans teori
om læreplaner. I doktoravhandlingen Tolerance and curriculum (2005) ser Geir
Afdal på hvordan Goodlad’s (1979) ansikter forholder seg til hverandre. Afdal
mener at ansiktene er autonome og at relasjonene dem imellom er komplekse og
kontekstavhengig (Afdal, 2005, s. 81–82). Ifølge Goodlad utvikles en læreplan på
samtlige nivåer i en kontekst, og planlegging og fornyelse kan skje eller starte
hvor som helst i prosessen. Det vil si at ansiktene ikke bør ordnes hierarkisk,
men heller syklisk, hvor de er i konstant påvirkning og samvirke med nasjonal,
lokal og skolens, i denne sammenheng menighetens, kontekst (Afdal, 2005, s.
78, 94). Det teologiske utgangspunktet for denne undervisningen var kontekstuell teologi og praksismodellen, hvor repetisjon og refleksjon over handling
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skaper forandring. Afdal bruker også Bevans (2002) praksismodell i en pedagogisk hensikt, hvor han sier at læreplanen er en slags handlingsprosess. En
læreplan skal motivere til refleksjon og nye handlinger (Afdal, 2005, s. 87). Jeg
mener at konfirmantundervisning bør ha som mål å legge til rette for repetisjon
og refleksjon over handlinger som kan skape nye handlinger. I dette tilfelle kan
det ikke gjøres rede for hvorvidt konfirmantene fikk et nytt handlingsmønster
som følge av konfirmantundervisningen, men det responsen peker på, er at de
har fått ny kunnskap og kompetanse om påskens fire viktigste dager. Den kompetansen inneholdt også holdninger som respekt, samhold og likeverd. Det kom
fram i bilde- og tekstvalg fra hjemmeoppgaven, spesielt under skjærtorsdag.
Bildene som symboliserte likeverd og respekt, var bilder av vann, såpe og vann
eller fotvask. Bilder av brød og vin symboliserte hos noen konfirmanter middagsfellesskapet og samhold. To av informantene fortalte under intervjuet at
de hadde lært mer om skjærtorsdag og at håndvaskingen var et tegn på respekt.
Den erfarte læreplan som mitt prosjekt har gitt meg innblikk i, har allerede
ført til en justert praktisert læreplan for det neste konfirmantkullet. Slik ser en
at bevegelsen mellom de ulike ansiktene av en læreplan kan være toveis.
I min analyse av datamaterialet har jeg sett at det kronologiske fortellingsløpet i påskens fire viktigste dager – «det som skjedde», er det viktigste
for konfirmantene. Dette kan være et uttrykk for majoritetens tilhørighet til
kulturkristendom. De ønsker å inneha nødvendig allmennkunnskap om påskehøytiden. Hvilken betydning påskefortellingen har i deres liv, er sekundært.
Vårt frigjøringsteologiske utgangspunkt synes å ha vært feilberegnet på målgruppen. Hvis de konfirmantene vi møtte i vår menighet, var nokså trygge og
veltilpassede, med stor tro på framtiden, var de kanskje mindre tilbøyelige til å
betrakte verden ut fra et ønske om å forandre den. De syntes å ha mindre behov
for en virkelighetsforståelse som krever personlig endring og forpliktelse på et
budskap om frigjøring, enn ønske om å beholde sin «lokale» verden som den er.
I den store verden så de likevel et behov for frigjøring og forbedring.

Konklusjon
Hvilke følger får konfirmantenes respons for undervisningens metoder?
Konklusjonen er at det bør legges didaktisk til rette for at påskefortellingens virkelighet samsvarer med konfirmantenes virkelighet. Da blir den første metoden
fortellingsdidaktisk hvor de ansatte lærer bibelfortellingen, eller en bearbeidet
versjon, utenat og forteller den til konfirmantene. Responsen viser at den muntlige fortellingen ikke skaper samme distanse som den skrevne bibelteksten. Den
andre metoden er å skildre påskefortellingen som en uventet, fellesskapsbyggende handling. Her var håndvaskingen et effektivt pedagogisk verktøy. Både
håndvaskingen og inputteorien om nattverdsmåltidet satte flere konfirmanter i
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sammenheng med holdninger som respekt, samhold og likeverd. Den tredje og
siste metoden for å kommunisere påskefortellingens virkelighet er da påskefortellingen presenteres som en faktisk virkelighet. Her vektlegger jeg spesielt
langfredagsteksten, hvor Jesu lidelse og død på korset ble kommunisert med
hvordan kristne i hele verden finner trøst i tro på en Gud som vet hva lidelse og
urettferdighet er. Bønnelappene som konfirmantene skrev, viser at denne formidlingen av bibelteksten samsvarte med deres virkelighet og ga den mening,
da de selv ga uttrykk for urettferdighet og lidelse, på forskjellige måter, ut fra
egne erfaringer.
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Vedlegg: Bilder

fra informantene

Jeg har valgt ut et bilde til hver av dagene, fra fire av de åtte informantene som
ble intervjuet.

Pa l me s ø n d a g :
Da Jesus kom inn i byen ridende på et esel,
ble folk veldig glade. De trodde Jesus skulle
være kongen deres og skulle starte krig. De

L ang fred ag :

trodde han skulle hjelpe dem på den måten.

Langfredag feirer vi til minne om Jesu
død. Da han ble hengt på korset.

S k j ær t o r s d a g :
Jesus vasker føttene til disiplene sine. Dette

Påsk ed ag :

er et tegn på respekt og disiplene til Jesus

Da kvinnene kom til den tomme graven til

lurer på hvorfor han gjør det.

Jesus på påskedag, var det en engel som
satt der.
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Friluftsliv, religion og stillhet
A v O l a H e l l enes
Når vi jobber med ulike temaer i skolen, er det stadig en utfordring å kunne lage opplegg
som er spennende, praktisk orienterte og som man samtidig kan lære noe av. Denne
artikkelen presenterer og reflekterer over et forsøk fra min side på å lage et interessant
tverrfaglig opplegg mellom religion og friluftsliv for folkehøyskoleelever.1 Opplegget ble
brukt i rammen av folkehøyskole, men jeg tror det kan gi inspirasjon til lignende opplegg
i offentlig skole eller brukes innenfor trosopplæring.
Ola Hellenes, lærer ved Universitetet i Sør-Øst Norge. E-post: ola.hellenes@usn.no

I folkehøyskolen har man brede dannelsesmål og stort rom for å prøve ut ny
undervisning. I mitt arbeid valgte jeg å fokusere på kristendom og forholdet til
naturen der, og å anvende ressurser fra en kristen tradisjon som er kjent for
å ha en sterk kobling til naturen: nemlig keltisk spiritualitet. Spørsmålet mitt
er: Hvordan legge til rette for folkehøyskole-elevers refleksjon og opplevelse av
natur og tro, og gi dem innblikk i keltisk kristen spiritualitet? I denne artikkelen
vil jeg presentere praksisen, bakgrunnen for den og refleksjoner over den.

Natur –

f r e mm e d g j ø r i n g o g t i n g l i g g j ø r i n g ?

Mange mener at mennesket i en stadig mer urbanisert og globalisert verden blir
mer fremmedgjort fra naturen enn tidligere. Dette gjelder både når det kommer
til det å føle seg som en del av den naturen man er så avhengig av, men også
det at man ikke har kontakt med naturens rytme, som gjennom tidene har vært
viktig for menneskets psyke og livsstil. En hektisk livsstil preget av et jag etter
opplevelser, inntrykk og raske løsninger på livets utfordringer, er noe av det
som preger den postmoderne tiden vi lever i (Gelter 2007:40). Som et svar på
den fremmedgjøringen mennesket står overfor i forhold til naturen, trengs en
positiv miljøutdanning for å kunne få en relasjon til naturen igjen. Gelter mener
at en god innfallsvinkel til dette ikke kun er å gi unge teoretisk kunnskap om
natur og miljø, men også genuine møter med naturen, hvor naturen er i sentrum.
Naturens egenverdi vil da ifølge Gelter, påvirke den unges holdninger til naturen.
Dette synet står i en typisk tradisjon etter for eksempel Nils Faarlunds tanker om
naturen (som Gelter også oppgir som en inspirasjonskilde) eller også Arne Næss
sin økofilosofi som var inspirert av et nært forhold til natur (Tordsson 2006:100).
Det didaktiske opplegget jeg utarbeider, kan slik jeg ser det, være med på å
1 Artikkelen er et resultat av et arbeid i en praksisperiode jeg gjennomførte på en folkehøyskole mens jeg studerte frilufts- og religionsdidaktikk på Notodden.
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gi unge mennesker et slikt møte eller erfaring med naturen som kan føre til at
synet på den endres. I dette ligger det fra min side et mål om at dette kan være
en del av en dannelsesprosess.
Det at naturen er blitt mer fremmed for oss, kan også ha en sammenheng
med at vi ser oss selv som «annerledes» i forhold til den, eller at vi «tingliggjør» naturen. Alister McGrath skriver i sin bok The re-enchantment of nature om
hvordan det moderne menneske har sluttet å se seg selv i relasjon med naturen,
men heller som et vesen som står over naturen, og derfor kan utnytte den slik
man vil. Dette har ført til en destruktiv holdning til natur, hvor naturen kun er
en ressurs uten verdi i seg selv. (McGrath 2002)

Keltisk

spiritualitet

I prosessen med å velge ut et teoretisk grunnlag for opplegget mitt undersøkte
jeg ulike kilder og retninger innenfor kristen tro som har natur som et tydelig
tema. Jeg fant ut at det er mye man kunne nevnt, og i mange tradisjoner er natur
viktig. Man trenger ikke å gå lengre enn til for eksempel den norske salmetradisjonen for å finne eksempler på at natur inspirerer den som tror, og står sentralt
i tekstene. (Sæther 2013)
Jeg landet på den keltiske tradisjonen fordi det allerede er mye som er skrevet
om temaet, og at det virker å være et spesielt godt eksempel på en kristen tradisjon hvor natur står sentralt. Keltisk kristendom har gamle røtter. En teori er at
kristendommen ankom keltiske områder gjennom påvirkning fra ørkenfedrene,
ved at munker ankom øyene og grunnla tidlige klostre. Dette kan forklare noe
av fokuset på klosterliv og kontemplativ spiritualitet som man finner i keltisk
spiritualitet også i dag (Olsen 2008). Sentrene i den keltiske kristendommen var
ofte knyttet til vakre steder omgitt av natur. Man kan tenke seg at det derfor var
naturlig at naturen ble en viktig del av deres spiritualitet (Laursen 2012:140).
Keltiske bønner og historier har blitt samlet inn og oversatt til engelsk slik
at keltisk tradisjon og tankegods har blitt mer tilgjengelig (Laursen 2013:141,
Rosemary 2006:34). I undervisningen har jeg valgt å bruke noe av dette materialet for å gi eksempel på hvordan keltisk spiritualitet kunne uttrykkes.
Moderne former for keltisk kristen spiritualitet kommer til uttrykk i ulike
populære bevegelser som årlig samler mange tilreisende på de britiske øyer. I dag
er det for eksempel et pulserende liv både på Lindisfarne og øya Iona langs den
skotske kysten. Den moderne keltiske kristne spiritualiteten kjennetegnes av:
• En interesse og respekt for natur og varhet for Gud som immanent i naturen
• En ortodoks forståelse av kristen lære. For eksempel i forhold til treenigheten. Det vil si at disse miljøenes teologi stort sett kan «godtas» av andre
kristne trossamfunn.
• En spesiell stedsforståelse, gjerne knyttet til pilegrimsvandring og klostre.
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Her finnes det også en oppfatning om at man på visse steder enklere
kommer i kontakt med Gud.
• Likestilling mellom kvinne og mann
• En oppfattelse av at spontanitet i lovsang og liturgi har preget keltiske
kirker
• Kunst og musikk som viktige uttrykksformer
• Skepsis til kirkelige strukturer, men en bevissthet om egen historie og et
forhold til åndelige forbilder fra tradisjonene. (Rosemary 2006:34-35)

Spiritualitet
Jeg har allerede brukt ordet «spiritualitet» flere ganger. Hva mener jeg med
det? Begrepet ble først brukt i den katolske kirke i forbindelse med askese og
mystikk, senere i forbindelse med nyreligiøsitet og verdensreligioner. I det siste
er begrepet også brukt innenfor all slags kristen litteratur, og også som et sekulært begrep som beskriver menneskers tilknytning til spørsmål om mening, liv,
død, skyld, rettferdighet, lidelse og tid. Det finnes et mylder av ulike definisjoner
av spiritualitets-begrepet, men ifølge Harald Olsen er et kjennetegn ved alle religiøse definisjoner at de snakker om menneskers «levde erfaring» av religionen.
Olsen definerer selv spiritualitet som «troens ytringsformer og manifestasjoner
slik de kommer til uttrykk i menneskers liv ...» (Sæther 2013:23–25). Selv bruker
jeg ordet spiritualitet på en lignende måte, hvor begrepet rett og slett beskriver
hvordan mennesker utøver og opplever troen i livet sitt.

Praksis:

hva, hvordan og hvorfor?

Å jobbe med et undervisningsopplegg i folkehøyskolen er ganske annerledes enn
å skulle lage en undervisningstime i den offentlige skolen. Dette er særlig på
grunn av at de pedagogiske grunntankene er ulike. I folkehøyskolen har man
tradisjonelt lagt vekt på den praktiske læring, og nedtonet det teoretiske, mens
man i den vanlige offentlige skole har lagt mer vekt på kunnskapsformidling i
form av teori. At folkehøyskolen er annerledes, kommer blant annet til uttrykk
i folkehøyskoleloven, som sier at det ikke skal gis karakterer. Når det kommer
til religionsfaget i den offentlige skolen holdes det gjerne fram at en kan observere religion og lære om den, mens man er skeptisk til å skulle lære av religion
(Andreassen 2012). Å praktisere religion eller skulle gjøre noe som ses på som en
åndelig praksis, oppfattes som problematisk i offentlig skole.

Dannelse

i folkehøyskolen og de offentlige skolene

Når jeg skal skrive om opplegget mitt, er et sentralt begrep jeg kommer til å
komme innom, dannelse. Dannelse er et ord som brukes i mange læreplaner og i
skoleverket generelt.

Av Ola Hellenes [321]

Et mål som går igjen når man leser om folkehøyskoler er at de skal bidra til å
danne elevene. Dannelsesprosessen i folkehøyskolen går særlig ut på å lære seg
sosial kompetanse og å leve sammen med andre, noe som blant annet skal skje
ved at elevene bor sammen. Historisk sett var folkehøyskolen uttrykk for en reaksjon mot latinskolen og den instrumentalistiske puggeskolen. Folkehøyskolen
skulle, i motsetning til teoretiske latinskoler, være en plass hvor man lærte med
hode og hender, og hvor elevene kunne utvikles som hele mennesker (Grundtvig
1830). I folkehøyskolen er dannelsesbegrepet linket opp mot å tilegne seg fysiske
erfaringer, og skal man tro Grundtvig, er det i et fellesskap som gjør sammen at
man finner glede og utspring for kreativitet og energi. Dette danner mennesker
som er i stand til å omsette sin kraft til gavn for samfunnet og glede for seg selv.
I grunnskolen kan det for meg virke som at dannelsesbegrepet handler
mer om kunnskap enn i folkehøyskolen, men her har det selvsagt skjedd store
forandringer siden 1800-tallets puggeskoler. Her er et nyansert eksempel sakset
fra den nye overordnede delen av læreplanen:
Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også
gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen ...
Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer
bevegelsesglede og mestring. (regjeringen.no 2017)

Jeg mener at om man ønsker å ta målet om dannelse i skolen seriøst, må dette
også reflekteres i hvordan vi underviser. Ønsker vi å skape for eksempel en
respekt for natur blant unge, nytter det ikke bare å snakke om natur, men man
må ut og oppleve den og få positive opplevelser ikke bare i naturen, men med
naturen. Dette er også sant for ulike opplegg i trosopplæring i kirke eller menighet, og her har man alle muligheter til å prøve.

Kristen

folkehøyskole

Den skolen jeg skulle ha praksis på, Valdres folkehøyskole, er en kristen folkehøyskole, noe som blant annet reflekteres på skolens nettsider.
Vi ønsker at du skal få erfare at kristen tro kan være:
• Nestekjærlighet i praksis, lokalt og globalt.
• Livsglede og engasjement.
• Omsorg for skaperverket; naturen og oss mennesker. (vintereventyr.no)
På nettsidene presenterer skolen eier-organisasjonen KFUK/KFUM sitt formål:
Vårt formål er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil
hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse,
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samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.
(vintereventyr.no)

Slik jeg ser det ligger det i disse formålstekstene et betydelig fokus på dannelse,
slik det generelt sett er tenkt i folkehøyskolen. Å utvikle ånd, sjel og kropp, leve
og vokse i tro og utfordre til engasjement og handling er alle uttrykk som passer
som hånd i hanske i forhold til dannelses-begrepet vi tidligere har sett på.

Det

allmennmenneskelige og allmennreligiøse

Når jeg skulle planlegge et opplegg for en folkehøyskole-klasse som jeg visste
representerte et livssynsmessig mangfold, var det viktig for meg at opplegget
var for alle, og ikke kun for dem som hadde et spesielt livssyn.
I religionsdidaktikk snakker man om allmennmenneskelige, religiøse og
religionsspesifikke sider av et bestemt livssyn. De allmennmenneskelige sidene
er noe alle mennesker kan gjenkjenne seg i, lære av og ta til seg, det religiøse
er sider ved en religion med innhold som er felles for flere religioner, mens det
religionsspesifikke vil være innhold i religionen som er spesifikt for den ene
religionen. (Beidlid og Nicolaisen: 2011:62–64)
Med bakgrunn i disse innsiktene ønsket jeg å utforme et opplegg som inneholdt
alle disse sidene. Rent pedagogisk sett fant jeg det best å starte med det allmennmenneskelige (opplevelse av stillhet i naturen), før jeg fortsatte til en religiøs del
(et eksempel på en bønn til Gud) før jeg presenterte en mer religionsspesifikk del
(litt om keltisk kristendom og noen tekster som knyttes til dette, og en salme i
bibelen). Her skal det sies at jeg ikke ser en streng grense mellom de tre delene,
det finnes glidende overganger, og alle vil kunne lære noe av de ulike delene.
I mitt opplegg var det også viktig at jeg ikke la press på elevene i forhold til
det at de følte at de ble tvunget til å gjøre noe de ikke ville. Derfor var det jeg
la fram forslag til hva man kunne gjøre, hvor jeg foreslo ulike ting man kunne
gjøre. Det vil si at eleven for eksempel hadde muligheten til å lese tekstene, og
muligheten til å la være. Eleven hadde muligheten til å be, men kunne selvsagt
også gjøre noe helt annet. Selvfølgelig måtte elevene høre på de tekstene jeg leste
opp, men jeg tenker at dette i seg selv ikke betyr at man blir aktivt deltakende
i en religiøs praksis. Eleven må enkelt nok observere eller lytte til en tekst eller
bønn som er en del av den menneskelige kulturhistorien.
I et friluftslivsperspektiv vil man kunne si at man er en veileder, som legger
til rette for en situasjon som innbyr til læring. Jeg tror det er noe av dette friluftspedagogen Bjørn Tordsson snakker om her:
Skulle man dele friluftslivets værdier og glæder med andre, måtte selve formerne for
opplæring åbne for at naturen, sådan som den opfører sig i de konkrete situasjoner, blev
den virkelige læremester. (Tordsson 2006:190)

Av Ola Hellenes [323]

Jeg ser det slik at jeg i mitt opplegg vil tilrettelegge for en situasjon og gi innføring i noen perspektiver som kan, men ikke må, føre til en slags dannelsesprosess hos eleven. Eleven velger selv hva den tar med seg og hva den kaster ut
i forglemmelsens hav.

Pr ak s i s : g j e n nom føring
Hva gjorde jeg? Den praktiske gjennomføringen gikk for seg slik som dette:
Jeg gav på forhånd litt info om hva som skulle skje, slik at elevene blant annet
var forberedt på stillhet. Elevene ble bedt om å ta med noe å notere på. Vi dro
til et sted jeg hadde sett ut på forhånd med noen ønskede naturkvaliteter: god
utsikt, gammel skog og ikke for langt å gå.
Da vi kom fram med bussen, vandret vi først langs en sti, uten at jeg presenterte noe mer om hva vi skulle gjøre, annet enn ca hvor langt det var å gå.
Jeg hadde vurdert å gjøre det slik at alle elevene måtte være stille også da vi gikk
inn til plassen, men jeg fant ut at det ville være en god overgang fra mye lyd til
stillhet å kun gå foran og vise et eksempel ved å være stille. Folk kunne snakke
sammen, men de fleste var lavmælte.
Jeg gikk foran i rolig tempo, og jeg stoppet gruppa en gang i løpet av turen (som
tok ca 15-20 minutter). Under stoppet gav jeg elevene i oppgave å plukke med
ved underveis, og jeg forklarte hvordan jeg vanligvis forsøker å finne ved på
bakken om det er mulig. Dette gjorde jeg for at elevene skulle kunne lære noe om
respekt for naturen, og var et forsøk på å praktisk med ord og kroppslig handling
innarbeide noe jeg tenker fører til dannelse. Jeg gav informasjonen i kontekst av
en gammel furu som jeg forklarte at kunne stå i mange hundre år før den døde,
før den igjen kunne stå/ligge i nesten like mange år etter at den var død. Det at
vi hadde ved når vi kom fram, gjorde at jeg slapp å fly rundt og forstyrre elevene
i deres stilletid.
Da alle var kommet fram til toppen av kollen, la vi fra oss veden i en haug, og
jeg fortalte hva som var retningslinjene for den neste timen:
• Ingen kommunikasjon
• Ingen teknologi
• At man skulle forsøke ikke å forstyrre andre, både ved å lage lyd eller være
urolig
• Når jeg gav signal (plystring) skulle alle komme tilbake til bålplassen, mens
de fremdeles var stille.
Deretter sa jeg at alle kunne finne seg et sted, være rolige og bruke tiden slik de
selv ønsket.

[324] Prismet

praksis

Sam l i n g
Etter en times stillhet samlet jeg elevene slik at de satt rundt et bål (som enda
ikke var tent), slik at alle kunne se hverandre. Det var litt uvant for elevene å se
på hverandre uten å snakke, men det gikk greit. Da alle hadde slått seg til ro,
tente jeg opp bålet, og med en gang etter at ilden var i gang, leste jeg opp «Bønn
for å nøre opp ilden»:

Bø n n fo r å n ø r e o p p i l d e n
I denne morgen, mens jeg nører opp ilden,
ber jeg om at Guds kjærlighets flamme
må brenne i mitt hjerte,
og i hjertene til alle jeg møter i dag.
Jeg ber om at ingen misunnelse
og ingen ondskap,
intet hat og ingen frykt må kvele flammen.
Jeg ber om at ingen likegyldighet og apati,
ingen forakt og stolthet,
må skylle som vann over ilden.
Måtte i stedet gnisten fra Guds kjærlighet
tenne kjærligheten i mitt hjerte,
slik at den kan brenne klart gjennom dagen.
Måtte jeg få varme dem som er ensomme,
de som har kalde og livløse hjerter,
slik at alle kan kjenne velværet
av Guds kjærlighet.
Etter at jeg hadde lest opp bønnen, gav jeg elevene muligheten til å si noe om
hva de erfarte under stillheten. Jeg sendte rundt en bit med bark, og når eleven
hadde barkebiten, hadde den også ordet, hvis de ikke ville si noe, kunne de sende
barkebiten videre. Ingen hadde lov til å kommentere det de andre sa, eller stille
spørsmål. Jeg gjorde det også klart at det vi sa ble innenfor gruppa. Denne delen
tok jeg med fordi jeg ønsket at elevene skulle få sette ord på opplevelsene sine,
blant annet fordi metakognisjon stimulerer læring, og ved å artikulere hva man
har opplevd, tror jeg man kan få mer ut av opplegget. (Tordsson 2006:124–126) I
tillegg til å få satt ord på sin egen erfaring fikk alle gjennom denne dele-runden

Av Ola Hellenes [325]

et innblikk i hva de andre tenkte, følte og gjorde i løpet av stilletiden. Alle ønsket
å dele noe.
Da alle hadde sagt sitt, lot jeg det være stille noen sekunder før jeg begynte å fortelle om hvordan bønnen om ilden var en del av Keltisk spiritualitet og hvorfor
jeg leste den. Deretter snakket jeg om dette:
• Litt om vår fremmedgjøring til naturen.
• Vår kulturs fokus på natur som en kvantifiserbar ressurs, ikke dens iboende
kvalitative verdi.
• Kristen tro har blitt kritisert for å underbygge dette synet.
• Tilsvar til kritikken: Det skapte som godt. Forvaltertanken.
• Naturen oppfattet som Guds andre bok. Guds immanens.
• I mange kristne tradisjoner hvor naturen har spilt en mer sentral rolle.
Norske salmer. Et eksempel er keltisk kristendom.
• Kelterne hadde for vane å be ved mange anledninger, for eksempel når de
tente ilden om morgenen, eller vasket ansiktet etter en lang dag. (se vedlegg
s. 329)
• Klostre på øde plasser i naturen.
• Fokus på natur i bønn og poesi (se vedlegg s. 329)
Etter dette forklarte jeg også at det vi hadde gjort, i forhold til å være stille i
naturen, er en viktig del av den keltiske spiritualiteten. Deretter sa jeg at studiet
av natur og å observere dens mangfold, detaljrikhet og storhet for mange kristne
i dag kan være en måte å utøve kristen spiritualitet på.

A v s l u t t e n d e stillh et
Deretter opplyste jeg om at elevene de neste 20 minuttene enten kunne: lese tekstene som de hadde fått utdelt, studere noe i naturen nøye (slik som en plante
eller en stein), be, være stille og eller bare slappe av. De samme retningslinjene
for stillheten gjaldt her som ved den første.
Etter at vi hadde gjennomført den siste delen med stillhet, samlet vi igjen
gruppa, før vi gikk tilbake til minibussen. Jeg takket for alles tålmodighet, før vi
gikk, snakket, sprang og lekte oss tilbake mot bussen etter at stillheten var brutt.

Hvordan

fungerte opplegget?

I løpet av dele-runden vi hadde ved bålet, fikk jeg et godt inntrykk av elevenes opplevelse av den første delen av opplegget. Mange trakk fram at stillheten
var avslappende. Andre at det var vanskelig eller uvant å være stille, men at det
gikk seg til etter hvert. Noen ble sittende og tenke på minner. Mange synes det
var godt å få et avbrekk fra den sosiale hverdagen ved skolen, og for én vekket
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stillheten tanker om takknemlighet. Jeg hadde inntrykk av at elevene likte
opplegget, også om de ikke hadde en kristen bakgrunn.
I etterkant av opplegget tenkte jeg igjennom hva det var jeg ville gjort annerledes, og hva som fungerte bra i opplegget jeg utarbeidet.
Jeg synes det pedagogiske fungerte i forhold til stillhet, deling og framføring
av bønn. Her følte jeg at regien var god, at det var passe mye og interessant for
elevene. Å velge et stille sted med villmarkspreg viste seg å være et godt trekk.
I forhold til bibeltekst som jeg leste opp, tenkte jeg i etterkant at andre tekster
kanskje kunne egnet seg bedre. Hadde jeg valgt tekster i dag, hadde jeg nok for
eksempel ikke valgt salme 98, men heller salme 8, eller en tekst fra Kolosserne
1,15–20. Jeg ville nok også kun introdusert én annen tekst fra keltisk tradisjon i
tillegg til å ta med bønnen jeg leste opp, less is more.
Hvis jeg skulle gjort det på nytt, ville jeg også hatt en lengre stille-stund på
slutten. 20 minutter gikk overraskende raskt, og jeg fikk tilbakemeldinger på at
opplegget gjerne kunne vært lengre. Jeg kan konkludere med at elevene satte
pris på stillheten, og at de synes det var greit å få presentert et opplegg med et
religiøst innhold. Mange fikk en opplevelse av at stillhet kan være noe positivt i
deres liv, selv om de ikke var vant med dette fra før av.

Avslutning
Siden jeg utførte dette prosjektet med stillhet og kristendom i folkehøyskolen for
godt over et år siden, har jeg reflektert en del over stillhet i organisert friluftsliv.
De fleste av oss som jobber med friluftsliv, har egne erfaringer med stillhet
og naturopplevelse, og ofte forventer vi at elevene våre skal oppleve eller føle
det samme som oss. Samtidig planlegger vi ofte ikke slik at elevene får sjansen
til å få erfaringer med stillhet. Man er på et sted sammen med 20 andre sosiale
vesener.
Jeg tror opplegg som dette kan være svært verdifullt i forhold til å planlegge
slik at elevene opplever det vi vil at de skal.
Når det kommer til religionsfaget i skolen, tenker jeg at slike opplegg som
dette kan være en etterlengtet pust i bakken for mange elever, og at de får en
konkret erfaring både med den allmenne stillheten, men også en innsikt i en
tradisjon som kanskje gir mer mening når de selv opplever litt, enn om man bare
leser om den.
Jeg tror også at man kan ha utbytte av et opplegg som dette i trosopplæring.
Jeg har selv forsøkt meg på lignende stillhets-opplegg med ungdommer ned mot
15–16 år, noe som har fungert bra. Jeg ser for meg at for eksempel i konfirmantundervisning eller på ungdomsleirer kunne noe slikt vært aktuelt.

Av Ola Hellenes [327]
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Vedlegg
Jes u s s k u l l e p r i s e s

Salm e 9 8

Det fins ingen plante på marken

Syng en ny sang for Herren,

Som ikke er full av Hans verdighet

for han har gjort under!

Det fins ingen fure på stranda

Hans høyre hånd og hellige arm

som ikke er full av Hans velsignelse

har gitt ham seier.

Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus! Du skulle prises!

Herren har gjort sin frelse kjent,
åpenbart sin rettferd for folkenes øyne.

Det fins ikke liv i havet
Ingen skapning i elva

Han husker sin miskunn,

Ingenting i himmelen

sin trofasthet mot Israels hus.

Som ikke roper ut Hans godhet

Hele jorden har sett

Jesus, Jesus, Jesus,

frelsen fra vår Gud.

Jesus! Du skulle prises!
Rop av glede for Herren, all jorden!
Det fins ingen fugl på vinger

Bryt ut i jubel, syng og spill!

Ingen stjerne i sky
Ingenting bak sola

Syng for Herren og spill på lyre,

Som ikke roper ut hans godhet

spill på lyre, la sangen tone,

Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus! Du skulle prises!
Oversatt fra Alexander Carmichael, “Carmina Gadelica”, s.39
(Av Ola Hellenes)

spill på trompeter, la hornet klinge,
rop av glede for kongens ansikt,
for Herren!
Havet og alt som fyller det, skal bruse,

Gu d

jorden og de som bor der.

Jeg er vinden som puster på sjøen.

Elvene skal klappe i hender

Jeg er bølgen på havet.

og fjellene juble i kor

Jeg er hviskingen i raslende løv.
Jeg er solens lys.

for Herrens ansikt.

Jeg er månens og stjernens stråler.

For han kommer

Jeg er kraften i treet som gror.

og skaper rett på jorden.

Jeg er knoppen som springer i blomst.

Han skal dømme verden med rettferd

Jeg er bevegelsen i den svømmende laks.

og folkene med rett

Jeg er motet i det kjempende villsvin.
Jeg er hurtigheten i den løpende kronhjort.
Jeg er styrken i oksen som drar plogen.
Jeg er storheten i det mektige eiketre.
Og jeg er tankene til alle menneskene
som priser min skjønnhet og storhet.
Harald Olsen 1999, s. 81.

Av Ola Hellenes [329]

E l d b j ø rg L e ie ne bø Ekre ( red.)

Jo r dv e n n – v e nn m e d he l e s k a pe r ve r k e t!
Jordvenn handler om hvordan kirken kan legge til rette for at barn og unge får et
enda bedre forhold til jorda vår. Her finnes det et knippe samlinger og aktiviteter
som kan gjennomføres i eget nærmiljø, uansett hvor i landet en bor.
Boka er skrevet for å inspirere ledere i kirke og organisasjon til å ta med barn og
unge ut i naturen. Samisk kristen tenking og praksis er sentral i boka.
Boka er utgitt i samarbeid med Samisk kirkeråd og Kirkens Nødhjelp og med
støtte fra «Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke».
– Barn har formidable ressursar til å bli miljødetektivar [...]. Difor er det svært positivt at det
no er utvikla eit kyrkjeleg opplegg som for alvor tek naturen inn i trusopplæringa retta mot
barn.

Alf Kjetil Valgermo i Vårt Land 4. juni 2018

Ønsker du å dele erfaringer og bli inspirert? Bli med i IKO Jordvenn- nettverket
på Facebook!
ISBN: ISBN 978-82-8249-302-4
Pris: 299,Boka kan bestilles på iko.no
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Prismet fortsetter å markere innsatsen til sentrale (norske) religionspedagoger som går
av med pensjon, gjennom korte presentasjoner av deres faglige bidrag og betydningen
av det. Forslag og tekster mottas! I denne utgaven av Prismet handler det om Sturla
Sagberg og Beate Børresen.

Sturla Sagberg –
en betydningsfull religionspedagog
Av Gunhild Hagesæther, professor em. i pedagogikk ved NLA Høgskolen.
E-post: Gunhild.Hagesaether@NLA.no

Når Sturla Sagberg selv skal presentere seg i kortform, gjør han det på denne
måten i artikkelsamlingen Barnehagens grunnsteiner (Glaser m.fl. 2018): «Sturla
Sagberg er dr.theol. og professor emeritus. Han har utgitt flere bøker og
artikler med temaer i skjæringsfeltet mellom etikk og religionspedagogikk.»
Typisk nok er det ikke noen av oss andre forfattere som har gitt en så kort egenpresentasjon. Han er den han er, uten å gjøre mye vesen av det. De som kjenner
ham, vet hva han står for og hva han har utrettet, men andre kan komme til å
overse hans innsats. Det er derfor på sin plass at Prismet har ønsket å presentere ham for leserne.
Når han skal presenteres i litt lengre form, er det verdt å nevne at Sagberg
er født i Melhus, og har en presteutdanning supplert med mellomfag i pedagogikk. Etter noen år som prest ble han ansatt som lærer og senere rektor
ved Misjonsbibelskolen i Stjørdal. Da Misjonsbibelskolen i Stjørdal flyttet til
Trondheim i 1986, fikk den lokaler vegg i vegg med Dronning Mauds Minne,
Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH). Noen av oss som jobbet der,
kjente Sturla Sagberg fra før. Vi visste at det kom en solid teolog i nabohuset, og
var glade for at han kunne brukes i undervisningen. Fire år senere ble han tilsatt
ved høyskolen, først som høyskolelektor og etter hvert som førsteamanuensis
og professor.
DMMH er den eneste norske høyskolen som har barnehagelærerutdanning
som sin hovedoppgave. Barnehageforskning og annen forskning der barnet
settes i sentrum, er derfor en sentral oppgave og et viktig ansvar, og høyskolen har en sterk tradisjon for tverrfaglig arbeid. Allerede før Sturla Sagberg ble
tilsatt, hadde DMMH et aktivt religionspedagogisk miljø. Den første norske
teologiske doktorgradsavhandlingen som bygget på et materiale samlet inn i
barnehagen, ble forsvart av Ole Gunnar Winsnes i 1988. Sagbergs avhandling var
nummer to fra dette feltet. At begge var ansatt ved DMMH da de disputerte, er
ingen tilfeldighet.
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Sturla Sagbergs doktorgradsavhandling har tittelen Autentisitet og undring. En
drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk
perspektiv (2001). I avhandlingen analyserer han problemer knyttet til formidling
av kristne høytider, tekster og tradisjoner i barnehagen på bakgrunn av intervjuer av ansatte i barnehager, og sammenlikner med synspunkter fra offentlige
dokumenter som tar opp kristendommens plass i barnehagen. Analysen holdes
opp mot etiske teorier om religion og offentlighet. Han klargjør de institusjonsetiske rammene som kan gis for kristendommens plass i barnehagene, og drøfter
individuelle yrkesetiske og personetiske konflikter i lys av spørsmålet om ekthet
og autentisitet.
Sagbergs innsats innen religionspedagogikken har omfattet både barnehage
og profesjonsetikk. Samtidig har han levert vesentlige bidrag til Den norske
kirkes trosopplæring. I denne forbindelse står boken Barnet i trosopplæringen og
bokserien «Barn trenger håp» sentralt, begge utgitt på IKO-Forlaget. Han var
initiativtaker til serien, og sammen med kollegene Astri Ramsfjell og Asbjørn
Hirsch har han vært redaktør for bøkene. Han har også ledet arbeidet med
påbygningsstudium for menighetspedagoger ved DMMH.
De senere årene har barns spiritualitet vært et sentralt tema i Sturla Sagbergs
forskning og formidling. Hans utgangspunkt er at dagens barn – og voksne –
stiller de samme eksistensielle spørsmålene som tidligere slekter har stilt, men
de mangler ord og begreper for å gi uttrykk for sin tenkning om meningen med
livet, tro og livssyn. I sitt arbeid ved DMMH har han sett behovet for å utvikle
språk for samtale om slike temaer. Han argumenterer overbevisende for at det
betyr noe for vår forståelse av barns tro hvilke begreper vi bruker.
Internasjonalt er det vokst frem en interesse for dette feltet, og også forskning som fokuserer på det som på engelsk omtales som «spirituality». Sagberg
kobler allerede i sin doktoravhandling spiritualitet til autentisitetsidealet og den
etikken som følger av det (s. 358). Han har senere argumentert for å bruke ordet
«spiritualitet» i forbindelse med de emnene som i trosopplæringsplanen beskrives under livstolkning og livsmestring. Han fremhever at dette er temaer som er
felles for skole, barnehage og kirke, og sier i Prismet-artikkelen «Livsmestring,
livstolkning og spiritualitet» at det er en stor oppgave å utforske dem i lys av den
kristne tro (2010: 228). Som en av svært få norske religionspedagoger har han i
over ti år vært engasjert i International Association for Children’s Spirituality,
der han er styremedlem. Ifølge organisasjonens hjemmeside har den som formål
å fremme og støtte forskning og praksis om barns spiritualitet, og den utgir et
tidsskrift og arrangerer konferanser.   
Nettstedet Cristin er en god kilde for å få oversikt over Sturla Sagbergs faglige
produksjon. Der finner en at han har utgitt tre vitenskapelige monografier og
37 vitenskapelige artikler. I tillegg kommer andre faglige rapporter og bøker,
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herunder flere lærebøker og en hel del populærvitenskapelige artikler. De siste
ti årene har han i gjennomsnitt publisert fem vitenskapelige og andre faglige
arbeider pr. år. Mange av artiklene er på engelsk og noen på tysk, og publisert
internasjonalt. Flere er tilknyttet prosjektet «Interreligiöse und Interkulturelle
Bildung im Kindesalter» med sentrum i Tübingen. Hans siste monografi samler
mye av hans internasjonale engasjement. Den har tittelen Holistic Religious
Education – is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality, og er
utgitt i Münster/New York på forlaget Waxmann i 2015.
Også som foreleser er Sagberg ettertraktet i både nasjonale, nordiske og
internasjonale sammenhenger. Han har markert seg som en betydningsfull
norsk representant i det internasjonale religionspedagogiske fagmiljøet. At han
har tatt opp temaer som gjelder de yngste barna og barnehagene, har gjort at han
har bidradd til å skape større bredde i norsk religionspedagogikk. I mange sammenhenger har han vært den eneste religionspedagogen med teologi og etikk
som faglig forankring som er engasjert i barnehageforskning.
Sturla Sagberg sier selv at hans fokus endret seg fra kristendomsundervisning på teologisk basis til religionsfag der teologien som akademisk fag går i
dialog med flere andre fag. I en artikkel i Prismet om «Teologiens plass i vår
tids religionspedagogikk» fremhever han at teologiens sterkeste bidrag til faget
religionspedagogikk er «å fastholde at fagets subjekt er religion, ikke bare i
funksjonell og generell betydning, men i substansiell og eksistensiell betydning» (2014: 179). Dette sier mye om hvorfor og hvordan Sturla som teolog i
barnehagelærerutdanning og trosopplæring har plassert seg sentralt innen religionspedagogikken. Tittelen på hans lærebok Religion, verdier og danning. Barns
møte med de store spørsmål i livet (2012) er karakteristisk for hans engasjement.
Han tar faget og forskningen, barnet og formidlingen på alvor, og går av med
pensjon som en fagmann som det er grunn til å håpe på at vi vil høre mye fra
også i tiden fremover.  

Av Gunhild Hagesæther [333]

Prismetbok om
spiritualitet i
trosopplæringen

K r ist in G r aff-K a lle våg og
To n e S ta n g e l a nd K aufmann ( red.)

B yg g e k loss-spirituali t e t ?

En studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring
Boken drøfter en side ved trosopplæringen som det til nå er forsket lite på – trosopplæringen som arena for levd religion og kristen spiritualitet. Boken gir viktig kunnskap til alle som arbeider med trosopplæring eller ønsker å forstå mer av hvordan levd
kristen tro og kristen spiritualitet utfolder seg i kirkens trosopplæring.
Boken henvender seg særlig til studenter og forskere innenfor religions- og teologifag,
men kan også være av interesse for en videre lesergruppe.
ISBN 978-82-8249-361-1
379,-
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En filosofisk snurrebass
Beate Børresens KRLE-faglige bidrag
Av Geir Winje, dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. E-post: geir.winje@usn.no

I Prismet nr 4 2017 skriver Geir Skeie om Sidsel Lied at hun har gjort «en kraftfull innsats i norsk religionsdidaktisk forskning». Det er jammen sant. Hun er
imidlertid ikke den eneste. Det er faktisk ganske mange som har vært lenge med
i KRL-miljøet (eller hva vi skal kalle det), som har gitt vektige bidrag, og som
mønstrer av i disse dager. En av dem er Beate Børresen ved OsloMet. Hun samler
på snurrebasser, og har nærmere 300 av dem – noe jeg anså som irrelevant før
jeg skrev denne artikkelen. De følgende linjene er ingen minibiografi eller kommentert CV. Jeg unngår bevisst å forsøke å få med «alt». I stedet sier jeg noe
om denne ferske pensjonistens «faglige bidrag og betydningen av det», som det
heter i Prismets bestilling.1
De to tydeligste sporene Beate har satt etter seg, gjelder – slik jeg ser det –
høytidsmarkering som arbeidsmåte i barnehage og skole, og filosofisk samtale.
Samtalesporet er det synligste og mest voluminøse, men selv kjenner jeg best
høytidsmetodikken. Høytider og høytidsfeiring (1997) var blant de første bøkene
som viste hvor frodig fremtiden kunne bli når et fag som KRL bare hadde fått
virke en stund. I etterkant av et prosjekt der jeg sammen med barnehageansatte undersøkte høytidenes potensial som didaktisk ressurs, ville jeg skrive en
bruks- eller håndbok for dem som jobber i dagens norske barnehager. Det ble
vanskeligere enn jeg hadde trodd å unngå å plagiere Beates bok – hun hadde
tenkt på alt.
Det som slår meg, både i Høytider og høytidsfeiring og andre tekster fra Beate,
er hvor gjennomsyret de er av humanisme – i betydningen oppmerksomhet på
og tillit til barn og unges evne til å forstå hverandre og ville hverandre vel. Det
hun har skrevet om høytider, handler på et vis bare tilsynelatende om religion.
Det hun egentlig skriver om, er hvordan mennesker kan bli bedre kjent med
hverandre og derigjennom utvikle respekt for hverandre. Det handler også om
rettferdighet: Skal skolen løfte fram noens høytider, får den gjøre det samme
med andres. Jeg synes Beate er en god representant for en dialogisk orientert
humanisme, en humanisme som verdsetter å markere uenighet uten å krenke
1 Siden dette ikke skal handle om Beate Børresens CV, nevner vi bare så vidt i en fotnote at Beate ble magister i
idehistorie ved UiO i 1976 (støttefag: historie, religionshistorie, kunsthistorie) og arbeidet de neste årene som
lektor ved UiO, Valler gymnas, Nansenskolen, Barnevernsakademiet og Høgskolen i Oslo, der hun ble fast
tilsatt i 1994, ble førstelektor i 1998 og dosent i 2015.
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den andre – dette i motsetning til en mer aggressiv humanisme, som verken ser
eller respekterer andres religion.
Et annet felt Beate har gitt vektige bidrag på, er som nevnt filosofisk eller
utforskende samtale – etter hvert også muntlighet mer generelt. Før hun tok tak
i dette, tror jeg faktisk ikke det fant sted filosofiske samtaler i norsk skole. Og
om de fant sted, må de ha gjemt seg godt. En utfordring ved denne arbeidsmåten er at den har blitt så populær, noe som åpner for stor spredning kombinert
med lav terskel. Det kan virke som om det er en tendens til å definere filosofi
som «spørsmål uten fasitsvar» og filosofisk samtale som «undringssamtale».2
Beate er selv en av årsakene til denne populariteten, men hun er heldigvis kjent for å stille høye krav til struktur og stringens. Elevene skal ikke bare
oppøve ferdigheter og tilegne seg holdninger. De skal også lære fag av og i samtalene. En filosofisk samtale har ikke plass til at «noe er sant for meg» eller
«jeg føler at …» Alt er ikke like sant eller like godt. For å finne ut av disse
tingene, må elevene jobbe rasjonelt, og med en ærlig usikkerhet som utgangspunkt. «Jeg vil rett og slett ha mer uenighet og usikkerhet», sier Beate. «Å bare
snakke om det vi er enige om, fører ikke noe sted hen. Kos er det verste jeg vet!
Ikke liker jeg småprat heller, men det forstår jeg er nødvendig.»
De aller fleste punktene i Beates CV gjelder på en eller annen måte filosofisk
samtale. Den viser også tydelig at hun har samarbeidet tett med svært mange:
trossamfunn, skoler/lærere, museer osv. Dette er også et slags faglig bidrag. De
første årene jeg jobbet i lærerutdanningen, rundt 1997, opplevde jeg nemlig at
det gikk noen viktige debatter i KRL-miljøet om fagets oppgave og betydning,
og at det nesten aldri kom innspill fra andre miljøer. Det gikk litt tid før jeg
forsto at det var slik ikke fordi de andre var uinteresserte, men fordi de ikke ble
invitert. Hvert eneste store eller lille fellesprosjekt med verden utenfor har
bidratt til at KRLE-miljøet i dag er litt mindre introvert enn det kunne ha vært.
Beate har også – mer enn de fleste i lærerutdanningene – arbeidet tett på
brukerne av den kunnskapen vi konstruerer. Hun har skrevet læreplaner, holdt
en mengde kurs, og vært medforfatter av to læreverk for grunnskolen.
Det ene læreverket er Vi i verden 1–7 (2006–2009), et av mange interessante
resultater av det langvarige arbeidet med filosofi og barn. Mye av filosofistoffet i
disse sju bøkene er nemlig ikke plassert under overskriften «Filosofi». I stedet
forstås filosofi her som en utforskende metode som kan anvendes på «alt» –
også på religion. Lærebøkene legger imidlertid ikke opp til at elevene skal ta
stilling til om Shiva fins eller ikke, eller om det er bedre å dyrke ham enn å dyrke
andre guder. I stedet for å samtale kritisk og rasjonelt om elevenes tro, legges
det opp til filosofiske samtaler med utgangspunkt i spørsmål som genereres av
2

Når ordene mister sin mening – et eksempel på en undringssamtale som ikke er særlig filosofisk:
«Hva skal vi ha til middag i dag?» «Aner ikke, så det kan du jo undre deg på.»
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religionene, men som er mer allmenne enn egentlig religiøse. I tilknytning til
shivaismen kan det være spørsmål som: Hva er egentlig styrke? Hva er illusjon
og hva er varig?
Da jeg sendte en e-post til Beate og spurte om tiden etter opprykket i 2015,
fikk jeg følgende svar:
Siden 2015 har jeg skrevet en artikkel om samtale sammen med en gymnaslærer i
Uppsala som kommer i Norsk pedagogisk tidsskrift høsten 2018. Jeg har laget nytt KRLElæreverk – KRLE-boka med Aina Hammer og Thor-André Skrefsrud. Jeg kommer med et
Pedlex-hefte om samtale høsten 2018 og et opplegg om samtale i KRLE for Lesesenteret
i Stavanger. 2016–2017 hadde Bo og jeg et kurs (samlinger en gang i måneden) for
Nasjonalmuseet hvor vi skolerte dem i samtale, laget opplegg osv. De satser på filosofisk
samtale i sine omvisninger og i opplegg for skoler. Studieåret 2017–18 hadde vi et tilsvarende kurs for Kunst- og formidlingsstudiet på Estetisk fakultet her på OsloMet. Som ledd
i dette arbeidet har vi vært på studietur til Barcelona (hvor filosofisk samtale med barn
om kunst startet for 30 år siden), Turnermuseet utenfor London og Statens museum for
kunst i København.

Puh! Jeg synes både tempoet og de mange samarbeidspartnerne som nevnes her,
bekrefter alt jeg nettopp har skrevet om Beates faglige fokus og arbeidsmåte. De
angir også en årsak til denne fascinasjonen for snurrebasser, særlig snurrebasser
som har ekstra høy energi og går veldig fort rundt.

Av Geir Winje [337]

Bokmelding
Helj e K r i n g l e bo t n S ø d a l / H a n s H od ne/Pål R ep stad , Ing er
M a rgre t e T al l ak s e n . Re l ig ion e r o g l iv ssyn i sko l ehv er d a gen .
C a p p e l e n D a m m A k ad e m isk , 2 01 8 ( 359 sid er) .
E s pen S ch e t n e / T h o r An d r é S k r efsrud ( red ) . Å v ær e l ærer i en
m a n gf ol d ig s k ol e . Gy l d e nd al, 2 018 ( 312 sid er) .
A n m e l d t av Pe r B j ørnar Grand e,
dosent i Religion, livssyn og etikk ved Høgskulen på Vestlandet. E-post: pbg@hvl.no

Det største problemet med lærebøkene på høyskole og universitet er at de ikke
er skrevet for studenter, men for kolleger.  Alle vi som jobber faglig ved universitet og høyskole, har brukt studietida og arbeidslivet på å strekke oss mot de
mest avanserte teoriene. Vi tenner på vanskelig tilgjengelige tekster. Vi føler oss
opphøyd i forhold til resten av menneskeheten når vi endelig har knekt koden.
Det er derfor svært forståelig at vi tar denne eleverte holdningen med oss inn i
undervisningen og i lærebokskrivingen.
Er det da rart at lærebøkene ofte er for vanskelige for studentene når det
avanserte, komplekse, utilgjengelige var og er selve normen i utdanningsforløpene våre?
Det andre problemet med tanke på lærebøker, er forlagenes lærebokpolitikk.
Den er mer og mer basert på salgstall. Det betyr at en fagbokforfatter må overbevise forlagsredaktøren om at dette først og fremst er en bok som kommer til å
selge godt. At en fagbok selger, betyr i praksis at den blir pensum. Derfor skriver
akademikere i Norge pensumbøker. Det vil si fagbøker fordekt som pensumbøker. Er det ikke pensumbøker, forsøker man å vri det til slik at det går inn
under rubrikken pensumbøker. Dette fører til vanskelig tilgjengelige pensumbøker og få innovative fagbøker.
Opprettelse av fagforlag ved lærestedene, à la university press, ville kunne
forhindre at de fleste fagbokforfatterne ikke får utgitt sine mer spenstige og
fagtunge manus. Slik som det nå er blitt, må man gå på akkord med stoffet i seg
selv, ofte skjult bak spede forsøk på å omforme boka til ei pensumbok.
Boka Å være lærer i en mangfoldig skole er en antologi. I lys av å være skrevet for
Pedagogikk og elevkunnskaps-faget (PEL), er det både en styrke og en svakhet at
forfatterne er eksperter på sine felt. Det betyr god forskning, samtidig som boka
blir bygd mer på forfatternes kompetanse enn helheten i PEL-faget.
Hva er så PEL? Det er ikke et fag i skolen, men et fag som gjennom fokus
på det flerkulturelle og lærerens/elevens læring skal prege alle de andre fagene.
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PEL er et fag skreddersydd for høyskolestudenter. PEL skal styrke OECD sitt krav
om lærerutdanningens sterkere integrering. Før var fag og pedagogikk mer skilt
fra hverandre. PEL derimot er bygd på en felles kulturforståelse der religion er
en essensiell del av kulturbegrepet. De 15 studiepoengene knyttet til KRLE skal
styrke lærernes kompetanse i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. PEL skal
altså foregå over tre år og erstatte pedagogikk-faget. Det er et emne på 60 studiepoeng (1 år) i løpet av en femårig lærerutdanning.
Å være lærer i en mangfoldig skole er ei bok som beveger seg i spennet mellom
å være ei fagbok og ei pensumbok i PEL. Dersom man leser denne boka i helhet
som ei pensumbok i PEL, er deler av den altfor uensartet og lite skolerettet. Man
trenger da i det minste ei tilleggsbok som presenterer de ulike religionene fra et
skoleperspektiv. Skal Å være lærer i en mangfoldig skole fungere som ei grunnbok
i PEL, savner jeg en enhetlig og progressiv framstilling. Skoleperspektivet er for
springende og uklart. Blir den imidlertid lest som ei fagbok omkring visse sider
ved religion og pedagogikk, er dette ei spennende bok med flere meget interessante perspektiver.
I grunnen er dette ei bok skrevet for meg og mine kolleger, oss som jobber
ved høyskole og universitet. Dette er først og fremst foreleserens bok, ikke studentens – selv om flere av artiklene kan brukes på et grunnivå. I innledningen
sies det at en antologi gjør lærerutdanningen forskningsbasert. Det er riktig:
Her innføres spennende perspektiv som religiøs selvtypifisering, accountability,
essensialistisk kulturforståelse, meningsorientert kulturforståelse, intersubjektiv mening med flere. Les boka og finn ut hva alt dette betyr! En annen styrke ved
denne boka er de mange stemmene; mangfoldet av pedagogiske syn.
Ut fra mine erfaringer fra 26 år på høyskole mener jeg likevel at flere av
disse artiklene er for vanskelige for studenter på et grunnivå. I enkelte artikler er
frykten for konkretiseringer så sterk at dette kommer til å skape fordøyelsesproblemer hos studentene. De svakeste delene av Å være lærer i en mangfoldig skole er
preget av en akademisering av det selvfølgelige, som igjen skaper klisjeer.
På mastergradsnivå, derimot, er flere av artiklene svært relevante. Jeg er
sikker på at mange mastergradsstudenter vil ha nytte av de ulike tekstene i Å
være lærer i en mangfoldig skole.
Mantraet i Å være lærer i en mangfoldig skole er «mangfold». Det virker nesten
som om hver gang ordet mangfold benyttes (og det er ikke få), forventer forfatteren et ekstra klapp på skulderen. Hadde det ikke blitt en bedre bok om kulturelt
mangfold i utgangspunktet ble sett som et nøytralt begrep? Først på side 51
begynner man å reflektere over at religion og kultur for øvrig ikke bare skaper
positivt mangfold, men også et mangfold av distanse og fordommer.
Konflikt er et tema som blir forbausende svakt behandlet i denne boka. Med
tanke på at kultur i sin tidlige og rå utforming i stor grad er basert på utstøtelse

Av Per Bjørnar Grande [339]

og fiendskap, og, samtidig, den dag i dag, ligger et oss og et dem der og ulmer
under overflaten på all politisk korrekt tenkning, kunne det ikke være på sin
plass, både å reflektere over mangfold i lys av både konflikt, utstøtelse og vold
og, samtidig reflektere over kildene til den stadig tiltagende barmhjertigheten og
inkluderingen? Skal man forstå denne vekslingen mellom inkludering og ekskludering, må man både ha et verktøy for å forstå historisk utvikling og samtidig
være obs på at inkludering ikke kommer naturlig, av seg selv. Det vet enhver som
har jobbet i skolen.
Dersom jeg vurderer Å være lærer i en mangfoldig skole som ei ren fagbok, uavhengig av PEL og en direkte skolekontekst, ville jeg gått god for flertallet av
artiklene. Som ei grunnbok i PEL er skolekonteksten for indirekte og artiklene
henger for løst sammen med hverandre. Personlig fant jeg Taylors perspektiv
(kapittel 7) om uenighetsfellesskapet, svært interessant. Skulle jeg imidlertid
velge artikler for et PEL-pensum – som jeg jo skal – er artikkelen om samene
(kapittel 8) svært velskrevet, objektiv og tilpasset studentenes nivå.   Studiet
av en flerkulturell festival (kapittel 9) er også en soleklar pensumartikkel, den
burde alle som skal jobbe i skolen lese. Vil også anbefale Engens drøfting av den
inkluderende skolen (kapittel 12). Ikke ante jeg at inkluderingsideologien i norsk
skole førte til økt individualisering (se side 199). Det siste kapitlet (kapittel 17)
med sitt internasjonale perspektiv på pedagogikken og kritikken av en teknologiserende pedagogikk, vil være viktig lesning for framtidige lærere.
Så til bok nummer to: Religioner og livssyn i skolehverdagen er kanskje ikke så
spennende å lese som fagbok for kolleger, men som pensumbok i PEL er den virkelig god. Målet med boka er å gi kunnskap om religion og livssyn i skolen. Det
gjør den virkelig. Forfatterne har i grunnen stålkontroll på lærerutdanningskonteksten. De vet at de fleste studentene som tar PEL, ikke har hatt noe KRLE i
studieløpet. Derfor innføringsperspektivet. (Dette perspektivet mangler jo fullstendig i Å være lærer i en mangfoldig skole.) Sødal, redaktøren (og Eidhamar) er
jo i KRLE-konteksten dronning og konge i lærebokskriving her på berget. Boka
er velskrevet, det er lite generelt pedagogisk fiksfakseri, og et tydelig mål om
å gi en helhetlig forståelse av religion og livssyn i skolen. Boka er skrevet med
letthet og kunnskapsmessig soliditet. Skolekonteksten er den røde tråden i alt
som skrives. Innenfra/utenfra-perspektivet er spesielt godt og, faktisk, tankevekkende skrevet.
Den kanskje største styrken i Religioner og livssyn i skolehverdagen er de mange
eksemplene som gis omkring religiøse/trosmessige dilemmaer i skolen. Ellers er
det som skrives om en stadig sterkere hybridisering av religion i skolen, pålitelig og godt begrunnet.
En av svakhetene i Religioner og livssyn i skolehverdagen er den leksikalske
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framstillingen av de åtte mest relevante religionene for norsk skole. Denne delen
er velskrevet, men dessverre, aromaen forsvinner i de tettskrevne innføringene.
Det som er bra, og kanskje vanskeligere enn man kunne tro – blant annet på
grunn av sidetallenes begrensning – er det klare fokus på de åtte religionenes
skolekontekst. Slik skiller boka seg fra bøker om verdensreligionene i KRLEfaget ettersom sistnevnte gir en mer generell innføring i religioner.
Religioner og livssyn i skolehverdagen er heller ikke helt fri fra en viss akademisering av selvfølgeligheter. Noen ganger synes jeg at boka blir vel politisk
korrekt. Oppgavene er gjennomtenkte, men skaper en følelse av kontroll hos
meg. Forfatterne virker her og der overengstelige for ikke å være multikulturelle
nok. På side 84 skriver de at en ateist som konkluderer med at han ikke har noe
å lære av livssynet til en som tror på Gud «selvsagt ikke er intolerant». Vel, vel.
En av farene med pensumbøker omkring en multikulturell skole, er at de blir
så idealistiske at det koker ned til klisjeer – ute av stand til å hjelpe lærerne til å
virkeliggjøre en skole der alle blir behandlet på likeverdig vis. Ut fra mine erfaringer er det i skole og barnehage at det multikulturelle fungerer best. Ellers i
samfunnet virker integreringen spak, tafatt og i ferd med å danne nye klasseskiller. Skal integreringen fungere enda bedre i skolen – og dermed skape et
mer integrert samfunn i framtida – må det multikulturelle møtes gjennom en
problemløsende holdning. Dersom en elev ikke får bli med på svømming, dans
eller markere en høytid, krever det praktiske løsninger som også vil gå utover
majoriteten. Det er viktig å jobbe med dette slik at man tilpasser skolehverdagen den utsatte elevens kulturelle særtrekk og fremmer hennes individualisme,
samtidig som man i størst mulig grad greier å tilpasse de ulike kulturenes
verdisyn til generelle humane verdier. Skulle jeg gitt framtidige lærebokforfattere et godt råd, ville det være å grave djupere ned i problemene for slik å skape
flere reelle handlingsrom innenfor en multikulturell skole.
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Er ungdom i Norge interessert i religion? Hva oppsøker de, og hva gir mening? Disse
spørsmålene stiller forfatterne av Religion og ungdom på baksiden av boken. For
en som arbeider med ungdommer eller av andre grunner ønsker å sette seg inn
i ungdommers virkelighet, er dette viktige spørsmål. Religion og ungdom gir et
grundig og nyansert bilde av feltet.
Boken inneholder elleve empiriske kapitler, foruten innledningskapittelet,
der Ida Marie Høeg tar opp særpreg ved ungdoms forhold til religion. Både
ulike former for kristendom, islam, sikhisme, nyreligiøsitet og sekularitet blir
belyst, og i ulike kontekster som skole, ukeblader, festivaler og konfirmantundervisning. Forfatterne er både religionsvitere og samfunnsvitere, med ulike
metodiske utgangspunkt, og beskriver datamateriale som er kommet frem i
intervjuer, undersøkelser og observasjon. De varierte vinklingene skaper bredde
i både metoder og materiale, og bidrar til å gjøre boken både interessant og
troverdig. Forfatterne trekker inn ulike teoretiske perspektiver, og får til en fin
balanse mellom teori og empiri, der teorien ikke får overdøve empirien, men
heller gir konstruktive vinklinger på materialet.
Av bokens elleve kapitler er fire vinklet til islam og tre til ulike kristne retninger. Ett kapittel handler om sikhisme, ett om nyreligiøsitet, ett om fremstillinger
av kjendisers religiøsitet i ukeblader, og ett om sekulære unge voksne. I og med
at islam og kristendom er de to største religionene i Norge i dag, er et slikt fokus
naturlig. Samtidig kunne det vært en styrke dersom flere religioner var representert. Høeg er selv inne på dette i innledningskapittelet. Imidlertid er ikke
boken ment å gi en uttømmende oversikt, men heller dypdykk i ulike kontekster.
To kapitler dekker hvordan muslimske ungdommer opplever at islam blir
fremstilt i media, og hvordan det påvirker dem. Audun Toft tar opp hvordan
muslimske ungdommer opplever undervisning om islam i religionstimene i
den videregående skolen. Undervisningen tar ofte utgangspunkt i dagsaktuelle hendelser, der konfliktstoff får mye plass, mens muslimers hverdagsliv og
virkelighet ikke kommer så godt frem. Kapittelet til Janna Hansen tar utgangspunkt i opplevelsen av mediefremstillinger generelt, og hvordan det påvirker
unge norske og danske muslimers egne fremstillinger av islam i sosiale medier.
Hun ser en tendens til at det ikke bare er mediebildet som påvirker hvordan

[342]

muslimske ungdommer opplever forståelse eller mangel på forståelse overfor
deres religion, men også i hvilken grad lokalsamfunnet rundt dem har et sekulært eller mer religiøst preg. Muslimske ungdommer i «Bibelbeltet» eller et
tilsvarende område i Danmark, opplever interessant nok mer forståelse og
mindre behov for å tydeliggjøre positive sider ved islam enn ungdommer hun
snakket med i København, der miljøet er mer sekulært.
Også de to andre kapitlene om muslimske ungdommer tar opp betydningen av det sekulære storsamfunnet og hvordan ungdommene navigerer i dette.
Sindre Bangstad løfter frem tre ungdommers stemmer fra sitt intervjumateriale
i et muslimsk ungdomsmiljø i Oslo Øst. Han peker på hvordan de fremstår som
«kompetente navigatører i et økende flerkulturelt og flerreligiøst Norge»,
med et kritisk og ambivalent blikk på både sin muslimske bakgrunn og det
norske storsamfunnet. Levi Geir Eidhamar fokuserer på tanker om etterlivet
og helvetet i sine intervjuer, og finner i likhet med Hansen forskjeller mellom
ungdommer fra Sørlandet og fra storbyområder («Koransløyfen» – Oslo- og
Drammensområdet). I hans materiale hadde ungdommer med større kontaktflate mot det norske samfunnet mer kritiske resonnementer rundt spørsmål om
livet etter døden enn ungdommer med oppvekst i tette muslimske miljøer.
De tre kapitlene om kristne ungdommer viser stor bredde i bildet av både
hva som ligger i dette begrepet, og hvordan vi kan forske på dem. For eksempel
tar Ida Marie Høegs kapittel for seg sosialt engasjement blant konfirmanter i
Den norske kirke. I og med at en så stor andel av norske ungdommer fortsatt lar
seg konfirmere i Den norske kirke, til tross for at medlemstallene synker, stiller
kapittelet et viktig spørsmål om den sosiale betydningen konfirmasjonen kan
ha. Irene Trysnes har intervjuet deltakere på kristne festivaler på Sørlandet og i
kristne ungdomsmiljøer. Informantenes religiøsitet fremstår som terapeutisk og
opplevelsesorientert, der det dogmatiske ikke alltid spiller så stor rolle. Torjer A.
Olsens kapittel viser hvordan læstadiansk ungdom i Nord-Troms driver kodeveksling mellom ulike måter å være norsk og samisk på. For meg som «søring»
gir dette bidraget et interessant perspektiv på et emne som ikke alltid får så mye
oppmerksomhet.
I tillegg til læstadianske ungdommer er også unge sikher representert. Lill
Vramo beskriver på en tankevekkende måte de dilemmaene unge sikher går
gjennom for å avgjøre om de skal bruke turban eller ikke i et pluralistisk norsk
samfunn, og stiller spørsmålet om hvor inkluderende vi egentlig er. Disse to
kapitlene får frem minoriteter som ikke alltid blir så synlige, og fremstår dermed
som spesielt interessante. Jeg skulle gjerne sett enda et kapittel om små minoriteter.
Den sekulære konteksten går igjen som et bakteppe gjennom boken, og har
en tydelig påvirkning på ungdommenes religiøsitet og selvoppfatning. Det er da
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også naturlig å også spørre seg hvem de sekulære eller ikke-religiøse er. Sivert
Skålvoll Urstad har analysert et surveymateriale om sekulære unge voksne, og
finner et komplekst bilde og påfallende kjønnsforskjeller. Dette kapittelet viser
tydelig hvor komplekst sekularitetsbegrepet er.
Flere av kapitlene i boka er tankevekkende og nyskapende. Spesielt liker jeg
kapitlene om muslimske ungdommers forhold til sekularitet og forståelser av
helvetestanken. Her kommer vi tettere inn på enkeltmennesker, og informantenes stemmer kommer tydelig frem.
Innledningskapittelet er poengtert og forklarer feltet på en lettfattelig og
oversiktlig måte. Det er grundig og oversiktlig, og setter de påfølgende empiriske
kapitlene i perspektiv. Det kunne også vært interessant med et oppsummerende
kapittel til slutt.
Forfatterne klarer å kombinere empiri og teori på en god måte slik at boken
blir lettfattelig og når ut til en bredere målgruppe. Samtidig ser den tiltenkte
leseren ut til å variere litt mellom forfatterne. Noen kapitler forklarer tydelig
begreper for utenforstående, som halalmat og agnostisisme, noe som peker i
retning av en målgruppe som ikke kjenner så godt til religionsfaget. I kapitlene
basert på kvantitative studier kan terminologi og tabeller til tider bli noe komplisert. Imidlertid trenger man heldigvis ikke å forstå tabellene for å henge med
i teksten.
Alt i alt oppfatter jeg Religion og ungdom som en lærerik og innsiktsfull bok.
Den gir et godt bidrag til forskningsfeltet ungdom og religion, først og fremst i
form av å danne et mangefasettert bilde av ulike ungdommers forhold til religion.
Boken gir både en nyttig oversikt og illustrerende og tankevekkende dypdykk i
konkrete religiøse ungdommers hverdag. Med min bakgrunn i skolen kan jeg
også si at boken er nyttig for lærere som arbeider med religionsfaget, og en god
grunnbok for kommende religionslærere. Det at kristne og muslimske ungdommer får så mye plass, gir nyttig bakgrunnskunnskap for lærere som kanskje først
og fremst møter disse religionsformene blant elevene sine. Samtidig er tematikken rundt sekulær ungdom viktig som en påminner både om hvor sammensatt
denne gruppen er, og om hvilke påvirkninger den sekulære konteksten kan ha
på religiøse ungdommer. Det er også verdifullt at minoritetsgrupper som læstadianere, nyreligiøse og sikher får en stemme.

[344]

