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Leder: Kirkelig undervisning da, nå og
50 å r m e d k a t e k e t t j e n e s t e

framover.

Kirkelig undervisning er ikke noe nytt. Tvert om. Helt fra starten har «… og lær
dem»- befalingen i Matteus 28 vært sentral i kirkas forståelse av eget oppdrag.
Men det å ha egne ansatte med ansvar for kirkelig undervisning er nokså nytt i
norsk kirkelig sammenheng. Mer nøyaktig er det 50 år siden det startet, og det
skjedde med «Lov av 19. juni 1969 om katekettjeneste». Her sier § 1 «Etter
avgjerd av departementet kan det i ein kyrkjelyd skipast kateketstilling». Loven
fortsetter med «Kateketen skal særleg ha ansvar for undervisningsarbeidet i
kyrkjelyden, m.a. konfirmantundervisning, ungdomsarbeid og studiearbeid.
Departementet gjev nærare reglar om tenesteordning m.v. for kateketar i form
av ein normalinstruks» i § 2. De tre siste paragrafene i den korte loven handler
om lønn, kommuners uttalerett og lovens ikrafttredelse – og det er det hele.
Med denne loven oppsto ei ny yrkesgruppe som i dag rommer flere stillingskategorier der arbeidsfeltet er kirkelig undervisning og/eller trosopplæring. Med
kateketenes og de andre kirkelig undervisningsansattes inntog har det skjedd
en utvikling i praksis, refleksjon, fag, stabssamarbeid, utdanning og mer. Noen
diskusjoner ser ut til å ha eksistert til en viss grad gjennom store deler av det siste
halve århundret, som diskusjoner om stillingsbetegnelser, ansvar, oppgaver,
vigsling, kompetansekrav og hva en skal gjøre med en litt for stor turnover. Mye
har også blitt landet eller funnet sin form. Noen rammer er endret kraftig i løpet
av de femti årene, særlig innebar trosopplæringsreformen en stor endring med
flere stillinger og økning i midler.
I dette nummeret av Prismet dreier de fleste artiklene seg om utviklingen
som har skjedd i og med kirkelig undervisning etter at de første stillingene
innen feltet ble opprettet. Det dreier seg om diskusjonen om embete, vigsling
eller ordinasjon i Jan Ove Ulsteins artikkel «Kateketteneste og embetssyn –
vigsling til kva?». Harald Skarsaune diskuterer i sin artikkel spørsmål om det
å ha identitet som kateket eller menighetspedagog, og utfordringer for feltet
og personer som har disse stillingene. Han har også gjort et dykk i kateketforeningens blad gjennom årtiene og sett på hva som drøftes og vektlegges, og
peker på interessante trekk i utviklingen. I artikkelen «Kateketutdanning – i
går, i dag, i morgon» tematiserer Eldbjørg Leinebø Ekre hvilken kompetanse
kateketer trenger. Hun presenterer kateketutdanning gjennom de siste 50 årene
og nåværende utdanningstilbud, og drøfter kompetansebehov og utdanning for
framtida.
De to siste refleksjonsartiklene behandler begge kirkelig undervisning på et
litt helhetsfokuserende nivå. Erling Birkedal trekker i sin artikkel linjer mellom
ulike tider og ulike områder innen kirkelig undervisning. Han går gjennom viktige
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endringer som har skjedd og drøfter hva de betyr for kirkelig undervisning og
for menigheter som helhet. Kristine Aksøy tematiserer i sin artikkel utvikling
i katekettjenestens innhold og formidler en visjon om helhetlig tilnærming til
kirkelig undervisning i framtida.
I disse refleksjonsartiklene er det forekomster av saklig overlapping fordi det
er den samme historien de handler om. Men de er først og fremst utfyllende ved
at de har ulike perspektiver og spørsmålsstillinger.
Forskningsartiklene i dette nummeret er i varierende grad knytta til temaet
kirkelig undervisning. Asbjørn G. Håkonseth analyserer og drøfter i sin artikkel
muligheter for kunnskapsutvikling i forbindelse med lokalt planarbeid innenfor
trosopplæring. Han ser på ulike typer kunnskap og finner store uutnyttede
muligheter knyttet til anvendelsen av taus kunnskap i trosopplæringsarbeidet.
Gunnfrid Ljones Øieruds artikkel drøfter kirkens og skolens føringer for skolegudstjenester og diskuterer særlig spørsmål om elevdeltakelse og spenninger
knyttet til forholdet mellom kirkens gudstjenestetenkning og det at skolegudstjeneste er et tilbud til alle elever uavhengig av deres livssyn. Artikkelen gir
innspill til aktuell kirkelig praksis i det hun drøfter muligheter for å utforme
gudstjenester som hensyntar både skolens og kirkens føringer.
Den siste forskningsartikkelen presenterer en undersøkelse av barnehagers
arbeid med verdier. Her finner Sissel Mørreaunet og Arve Gunnestad at barnehager
arbeider med verdiene åndsfrihet og tilgivelse i langt mindre grad enn de andre
verdiene som nevnes i formålsparagrafen. Denne artikkelen er primært barnehagepedagogisk relevant – men den gir også interessant kunnskap for kirkelig
ansatte som er opptatt av læringsbaner og barns forkunnskaper. Kanskje kan
det også ligge ideer til kirke-barnehagesamarbeid i forlengelsen av denne
kunnskapen?
Til sist inneholder dette nummeret to bokmeldinger. Eldbjørg Leinebø Ekre
anmelder en lærebok i kateketikk, «Kunsten å være klar», og Vebjørn Horsfjord
anmelder «Toleranse – religion – konflikt», en antologi om religion og
toleranse. God lesing!
Til sist en takk. Initiativet til et temanummer i anledning at det er 50 år siden
Lov om katekettjeneste ble vedtatt, kom fra ei gruppe engasjerte folk som også
ble med som skribenter i dette nummeret: Takk til Harald Skarsaune, Kristine
Aksøy, Erling Birkedal og Eldbjørg Leinebø Ekre for ideer og bidrag! Takk også til
Ann Midttun og Andrew Thomas for redaktørbistand.
Gunnfrid Ljones Øierud
Redaktør
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Prismet Refleksjon

Kateketteneste og embetssyn
– vigsling til kva?
A v J an O v e U l stein,
dosent em., Høgskulen i Volda. e-post: jou@hivolda.no

Innsteg
Denne artikkelen vil fylgje den ferske historia til katekettenesta i Norge ut ifrå ei
bestemt interesse. Vi skal fylgje kampen for å utforme og forstå tenesta i forhold
til andre tenester i kyrkja. For kvar teneste er det nødvendig med ei sjølvforståing som høver til ei plassering i feltet, i dette tilfelle i kyrkja. Kyrkja har i sin
tradisjon lagt vekt på å kalle, velsigne og sende ut til teneste. Dette mønsteret
finn vi i dei fleste kyrkjefamiliane. Men i vår lutherske tradisjon har det berre
vore presten som har vorte ordinert. Når det så skjer ei endring, med nye
tenester, så blir det ei utfordring både til tradisjon og situasjon. Ei teneste skal
ha eit oppdrag i den faktiske situasjonen, med basis i den opphavlege sendinga.
Korleis skal kyrkja kunne møte si tid, og korleis skal ein forstå dei nye tenestene?
Kva er deira særskilde preg, deira yrkesidentitet? Skal dei ordinerast – til kva?
Dette er historia om då eit nytt behov for ei ny teneste kjempa seg fram i eit
ulendt landskap, og der sjølvaste embetsteologien (eller rettare: tenesteteologien)
i kyrkja vart utfordra.
Vi skal sjå denne historia frå kateketens synsvinkel. For kateketen er det ikkje
berre eit spørsmål om ein teologisk diskusjon om embetssynet i kyrkja. Det går
på identiteten laus,1 konkret i ein stab der dei ulike rollene bør vere avklara for
samarbeidet og kollegafellesskapet si skuld. Derfor er også ei embetsteologisk
forståing viktig. Det handlar om frimot i tenesta.

Oppløpet
Det har alltid vore katekese i kyrkja. Jesus var rabbi og lærde folket. Han kalla
folk til teneste og sende dei ut i verda med oppdrag. Det er heva over tvil at til
kyrkja sitt oppdrag høyrer livsformande undervisning. Dåpsbefalinga i Matt 28
seier det. Ein læresvein av begge kjønn skal lære å gå Vegen. Det er heller ikkje
grunnlag for tvil om at den lutherske kyrkja tenkjer kateketisk. Katekese kan
ikkje tenkjast bort frå ei kyrkje med eit vedkjenningsskrift som Luthers vesle
katekisme.
Derimot er det stor variasjon om vi spør kven som har vore kateket i kyrkja
si historie. Noko ein kan kalle kateket-stilling, har vore ein variabel storleik.
1

Den grundigaste og beste drøfting av kateketens identitet finn vi hos Hjertenæs 2001b.
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Den som driv katekese, er kateket.2 I Norge har det i stor grad vore presten og
læraren.3
Vi ser at før opprettinga av kateketstillinga i 1969 er det i gang ei fornying
av det religionspedagogiske arbeidet. No er den tida forbi då generasjon etter
generasjon vart «pint under Erik Pontoppidan»4 til ei gjennomgripande
opplæring i katekismen. Pedagogikken hadde vorte eit etablert fag og gjer seg
gjeldande i kristeleg samanheng. Det betyr også at pietismens motvilje mot
oppdragingskristendom er på vikande front. Ikkje minst IKO (frå 1945) ved
Bjarne Hareide gjorde ein pionerinnsats i det religionspedagogiske arbeidet både
i forhold til kyrkje og skule. Og på 60-talet fekk Menighetsfakultetet sin lærestol
i religionspedagogikk (Ivar Asheim).
Slikt fagmiljø kan gi den komande kateketen eit profesjonsfagleg særpreg
og forsprang i forhold til presten. Når så kristendomsundervisninga i skulen
ikkje lenger kan kallast dåpsundervisning, så skjerpar det behovet for kateketisk
innsats i kyrkja.5 No må kyrkja sjølv ta ansvaret for sine døypte og deira oppseding.
Den nye kyrkjelege aktiviteten var også i vekst, som ei samtidig vidareføring av
dei frivillige organisasjonane sin aktivitet i barne- og ungdomsarbeid – no i
kyrkjekjellaren (Ulstein 2004). Norsk Menighetsinstitutt hadde arbeidd med å
få kyrkjelivet i kontakt med industriarbeidaren (Bakkevig 1981). Same institutt,
ved Eilert Dæhlin, arbeidde intenst med menighetsarbeid i ny tid (Dæhlin 1965),
og menighetssekretæren vart til.6 Alt dette røper endringar i sjølve samfunnet
med nye utfordringar for kyrkja. Birkeli-kommisjonen av 1965 møter dei med
tanken om å «differensiere» det kyrkjelege embetet og legge nye tenester inn i
det: kateket og diakon.

S t a r t e n : R e f o r m 1 969
Reformkommisjonen

av

1965,

oppnemnd

av

«Det

frivillige

kirkelige

landsmøte», la fram for same møte i 1969 si innstilling Reform i Den norske kirke
(heretter Reform 69). Der brukar dei uttrykket tenestedifferensiering, den første
av metaforane om dei kyrkjelege tenestene, med same ambisjon: å vise einskap i
tenester med ulik profil. Differensiering fører til spesialisering.
Boka gir først eit luthersk kyrkjesyn, til grunn for alle reformer. Her ser ein
kyrkje frå to synsvinklar: som Kristi lekam og som sosial institusjon. Desse er ikkje
2 Seland 2009 gir alle stadia i dei ulike artiklane. Kortversjon i Ulstein 2009.
3 Sjå S.Broch: Norsk Kirkeret, Christiania 1904, s.102f: Kateketer er baade Skoleembetsmænd og Prester. Dette
framgaar af Kgl. Res. 1ste Juli 1808 (Canc. Prom. 9nde s. M.), hvori fastsættes, at «den første Lærer ved Skolerne i Kjøbstæder, hvor ingen residerende Kapellan er, skal være kgl. Udnævnt ordineret Kateket, der foruden sin
faste Løn skal nyde Høitidsoffer af Menigheden«. Hermed stemmer ogsaa de senere specielle Bestemmelser
om saadanne Posters Oprettelse. Dette er saaledes et Embede, der bidrager til at knytte Kirken til Skolen.
4 www.fagsider.org/ojj/_private/nladok/oj301097.html
5 Berge 2009 viser at det var vedteke allereie i 1897. Men først i 1969 gjekk det opp for kyrkja.
6 Sjå festskriftet til Dæhlin, Reis deg, Guds menighet.
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lett å skilje frå kvarandre. Kyrkja si sosiale side speglar av «skiftende strukturer,
ordninger, lover og omgangs- og arbeidsformer. Kirken opptar i seg impulser fra
de samfunnsforhold den arbeider under. Faren her er at den sakraliserer tidligere
tiders samfunnsforståelse og forestillingssett.» Samfunnselementet i kyrkja si
verksemd treng ei «kontinuerlig justering» (Reform 69: 37).
Det skjedde store endringar i samfunnet etter krigen. Reform 1969 skildrar
dei. Det samfunnsmønster ein ser for seg, er prognosar med framskriving av
statistikk, bygd på føresetnaden om sterkt aukande urbanisering, med folkeflytting etter arbeidsplassane i det industrielle samfunnet, med ny livsrytme
i fritidssamfunnet. Urbanisering får sitt motstykke i hyttebygging og eit meir
mobilt tilvære, med ny sosial differensiering, med endring i familiemønster og
fellesskap, med eit pluralistisk samfunn. Dette får konsekvensar for kyrkjeleg
planlegging, med ulike kyrkjelydar, med nye tenester, nye former for kommunikasjon (media), meir spesialisering osb. (Reform 69: 38–46).
I denne situasjonen treng ein meir spesialisering i det kyrkjelege arbeidslivet.
Presten kan ikkje dekke alle behova åleine. Lutherdommen har berre eitt embete,
slik det er skildra i Confessio Augustana (CA) V – ei teneste til å forkynne til tru
og forvalte sakramenta. Differensieringa gir diakonen og ikkje minst kateketen
plass i same embete. Kateket-stillinga er ny, eller ny-utforma på slutten av
60-talet.
Mykje skjedde parallelt. Bispemøtet har hatt kateketen på si saksliste
undervegs. Dei vil «bygge ut en mer selvstendig undervisningstjeneste og
diakontjeneste ved siden av prestetjenesten» (BM-sak 32/67). Det er tale om
«en selvstendig stilling med avgrenset arbeidsområde» (Reform 69: 64f.).
Departementet arbeidde raskare enn nokon hadde trudd. Dei fylgde opp
Bispemøte-vedtaket frå 1967, presisert i 1968: kateketen skal ha ansvaret for
kyrkjelyden sitt undervisningsarbeid. 19. juni 1969 vart katekettenesta lovfesta,
før Reform 69 var handsama.

Løpet: Avklaring

og forvirring

Spørsmålet om kateketen er det nye på 60-talet, men diakonen er med i same
draget. Dette trekløveret (prest – kateket – diakon) er gjenstand for drøfting
av tenestedifferensiering innan ’embetet’. Det er mange aktstykke, også med
motførestellingar, men eit slags frampeik av det nye har vi allereie ganske tidleg
hos ein av dei viktigaste teologiske aktørane i den første fasen. Torleiv Austad
skriv i «En ny tjeneste i kirken»:
Ved siden av disse mer pragmatiske hensyn bør det framheves at en differensiering
av Ordets embete er et legitimt teologisk anliggende – for ikke å si en nødvendighet.
Katekettjenesten vil være å betrakte som en funksjon av det ene embete med Ord og
Sakrament som vi har i vår lutherske kirke. Med dette for øye ser vi klarere kateketens

Av Jan Ove Ulstein, [189]

mandatområde. Han skal ikke være en pedagogisk utdannet visergutt for presten, altså
en ny type hjelpeprest, men inneha et selvstendig embete med egen ordinasjon og offentlig status. Det viktigste oppdraget vil naturligvis være den kirkelige undervisning; men
for øvrig bør kateketen ha visse liturgiske funksjoner (for eksempel lede egne kateketgudstjenester) og gis anledning til å utøve sjelesorg i menigheten. Selv om presten som
innehaver av hyrdeembetet har totalansvaret for betjeningen av Ord og sakrament i
menigheten, betyr ikke det at han også administrativt og pedagogisk er overordnet kateketen. Det vil være nødvendig at kateketembetet har en klart definert instruks.

(Austad 1967: 514–515; 1972).
Austad og Reform 69 gir inntrykk av at det har kome ei teologisk grunngiving av
differensieringa. Historia viser at alt på ingen måte var avklara med det. Verken
forholdet til ’embetet’ eller kva oppgåver kateketen skal ha, kven som har hovudansvaret for dei, kven som er kateketens overordna og korleis normalinstruksen
skal vere, var heilt klart. Alt dette er sjølvsagt avgjerande for korleis ein skal
forstå tenesta sin karakter. Både Hjertenæs (2001a) og Alveng (2004) dokumenterer den forholdsvis intense og mange-fasetterte kampen for avklaring på fleire
område. Ei ny stilling krev instruks og innarbeiding i dei rutinane som er der frå
før. Den første praktiske avklaringa mellom stillingstypane kom med Tjenester og
stillinger i Den norske kirke (1976).7
I første fase gjaldt det også ein latent konflikt med presten om rollefordelinga. Det kan ha mange årsaker. Ei var opplagd: Å konfirmere seg heitte før
«Å gå for presten». Presten var utøvande kateket, og framleis viktig i konfirmasjonsarbeidet. No fekk han ei(n) ved sida si som var religionspedagogisk
kompetent, og skulle vere «menighetens undervisningsleder». Presten var
også administrativ leiar. Samtidig skulle kateketen ha ei sjølvstendig stilling
med eiga vigsling, med tilsyn av biskopen. Her var det den faktiske brytinga
skjedde. Hjærtenæs8 gjennomførte og publiserte ei undersøking av haldningar
hos kateketar og prestar både om kateketens særlege oppdrag, om embetssyn
og synet på administrativt leiarskap. Det viser ein overgang, både om arbeidsoppgåver til dømes i konfirmantarbeidet, om embetssynet og spørsmålet om
åndeleg og administrativ leiing måtte vere ved den same.9 Kyrkjelova av 1996,
med kyrkjeverja som administrativ leiar, gav ei klarare rollefordeling slik.
Personlege konfliktar lèt seg rett nok ikkje administrere bort, men det hjelp med
klarare yrkesidentitet.
Største problema knytte seg til kven som eigentleg er «menighetens under7 Sjå gjennomgang av tenesteinstruksane hos Kristine Aksøy i dette nummeret.
8 Hjertenæs 1993 og 1994 gir resultat frå spørjeundersøkinga i det såkalla KIT-prosjekt i detalj – ei undersøking
i etterkant av etterutdanningskurset for «Kateketar i teneste» som Menighetsfakultetet og Distriktshøgskulen i
Volda gjennomførte i perioden 1987–1989.
9 Sjå Hjertenæs 1993: 83–201 og tilsvarande hos prestane i Hjertenæs 1994: 70–98.

[190] Prismet

refleksjon

visningsleder». Terminologien er vekslande, og på byrjinga av 90-talet vil
Hjertenæs skildre tilstanden som ein vond sirkel, og han gir kyrkjelege organ ein
stor del av skulda. Dei blir vinglande, i vente på kyrkjelova. Det gjeld ikkje berre
embetssynet, men forholdet til normalinstruks og lokale tilpassingar. Det gjeld
uklare ansvarsforhold mellom kateket og prest og uklare arbeids- og tenesteforhold.10
Eg skal skissere nokre trekk framover mot fullføringa av dei nye vigselrituala
i kyrkja. For veit ein kva ein skal vigsle til, så inneber det ikkje berre ei teologisk
avklaring, men ei institusjonell. Det betyr både grunnlag for ein instruks og ei
akseptert forståing av dei ulike rollene i ein stab. Og einaste grunn til vigsling
låg i CA V.
Vi får allereie i 1972 ei utgreiing om ordinasjon og vigsling, utført av
Norsk Teologisk Nemnd for økumeniske spørsmål, på oppmoding frå
Liturgikommisjonen. Nemnda samanfatta ein ganske samstemt økumenisk
konsensus i spørsmålet i form av 15 tesar.11 Akkurat spørsmålet om vigsling er
veleigna til å gi føring for både teologi og praksis. Vigsling er det stort sett semje
om hovudtrekka i: det dreier seg om kall, velsigning og utsending.12 Det er også
brei semje om at vigsling og ordinasjon betyr det same.
For å vigsle trengs det ei teologisk avklaring, her: CA artikkel V om forkynningstenesta. Ein skulle tru at Reform 69 la premissa for det. Men embetsteologien
synest å stå for ei evigvarande drøfting. I nesten heile perioden for kateketen har
det vore drøftingar med ulike nedslag, like sprikande som luthersk embetsteologi
har ein tendens til å bli. Kristine Aksøy Alveng (2004) viser ved ei undersøking
10 Hjertenæs 2001:23–26.
11 Teserekkja til NTN gir fylgjande poeng (kortversjon):
1.
termane om vigsling, ordinasjon, viing er bruksmåtedefinisjonar
2.
ordinasjon bør brukast om prest, kateket, diakon. Den er uttrykk for livslang «beslagleggelse«.
3.
viser til hovudkomponentane i ordinasjonshandlinga
4.
handlinga grunngir og definerer kva teneste det er
5.
minner om dåpen til det felles prestedømet (anamnese)
6.
proklamasjon av at teneste er ei gåve ein får
7.
ordinasjonen stadfester det ytre offentlege kallet
8.
ordinanden blir «ofra« til Gud ved forbøn
9.
velsigna med dei særlege lovnadene tenesta står under
10. blir utsend i Kristi stad til teneste for verda
11. handlinga er del av evangeliets suksesjon, knytt til apostoliske førebilete
12. ordinasjonen og kallet tilhøyrer kyrkjelyden, lekfolk og ordinerte er saman med biskopen i handlinga
13. skal primært skje i domkyrkja: ordinanden blir gitt til heile kyrkja
14. innsetting skjer ved ny stilling, ordinasjon berre ein gong
15. bispeordinasjon er «etter menneskeleg rett«, ingen eigentleg ordinasjon (Luthersk Kirketidende)
12 Det finst variasjonar av synet på vigsling/ordinasjon, men strukturen er grunnleggande den same. Der
er vidare drøfta meir spesifikke konsekvensar av synet. Fylgjande litteratur tek desse spørsmåla opp i brei
kontekst:Embetsteologi og tjenestedifferensiering, 1975; Embetet i Den norske kirke, 2001; Ordinasjon og vigsling
i Den norske kirke, 2004; Teser om ordinasjonsspørsmål i lys av embetsforståelse og tjenestedifferensiering, 1972.
Vigsling av kantorer, 1997.
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korleis mangel på klårleik i spørsmålet om vigsling verka tappande på kateketar
og deira forståing av yrkesidentitet. Då var spørsmålet eigentleg avklara, det
hadde berre ikkje vorte forstått eller akseptert (Ulstein 2009).
Kva hadde skjedd? Kva var avklara, og kva gjekk forvirringa ut på, og korleis
vart den driven vekk?

Kyrkjerådet, Bispemøtet

og

L i t u r g ik o m m i s j o n e n

K y r k j e råd et
I november 1975 la eit utval nedsett av Kyrkjerådet fram Embetsteologi og tjenestedifferensiering. Dei13 leverer eit ressursdokument som kanskje er den grundigaste
handsaminga fagteologisk omkring tenestedifferensieringa.14 Det finst eigentleg
ikkje noko «lære om embetet» i dei lutherske vedkjenningsskriftene, er
utgangspunktet. I CA er den teologiske interessa knytt til det tenesta siktar mot
og ikkje «embetet» i seg sjølv. Det skal vere kalla, og det skal skje med orden.
Ordningane skal tene evangeliets frie løp. Dei er ikkje likegyldige.
Det finst då i omløp tre ulike idealtypar av embetssyn. I staden for å
bruke dei populære nemningane «høgkyrkjeleg», «lågkyrkjeleg» og midt i
mellom (utan folkeleg nemning), tek dei utgangspunkt i det spesielle for dei.
Det første er kjenneteikna ved å legge vekt på «det personale» – med ein
personleg utpeika embetsberar.15 Ulike tenester har del i det eine embetet, men
heller ikkje meir. Nokon ber eit hovudansvar for heile tenesta. Motposisjonen,
det funksjonelle synet, legg vekt på at det er funksjonar som må takast vare
på – utan ein embetsstand eller ei fast organisert stilling. Heller er det eit
oppdrag der ein på pragmatisk vis kan opprette dei stillingar som er tenlege.
Desse tenestefunksjonane eig heile kyrkjelyden.16 For mellomstandpunktet,
det «personalt-funksjonelle» embetssynet, er det viktig å streke under at det
finst berre eitt embete. Men det kan forståast både ut ifrå delegasjonsteorien
(avleia av det allmenne prestedømet) og frå institusjonsteorien (ei sjølvstendig
guddommeleg innstifting, «før» kyrkjelyden) – slik dei to andre syna kan knyte
til kvar sin teori. Dette synet vil ha med eit både/og. Det finst berre eitt embete,
med eit heilt ansvar. Anten har eit menneske del i det, eller så har det ikkje. Dette
synet går inn for dei tre tenestene som berarar av det eine embete, det talar ikkje
om deltenester, men arbeidsområde.17
13 Her er fleire sentrale aktørar: Tor Aukrust, Olav Fanuelsen (sentral diakon), Helge Fehn (mangeårig formann i
Liturgikommisjonen), Fredrik Grønningsæter (aktiv i Bispemøtet), Gunnar Neegaard (den første vigsla kateket), Bjørn Sandvik (viktige forarbeid), Karl Gervin (sekretær).
14 Skissa over ulike typar embetssyn kjem i kap. IV.
15 «Poenget er at den som er utpekt av menigheten kommer tilbake med ‘rett og myndighet‘ … Dette personale
aspekt går ikke på noen personlig kvalitet, men bare på oppdrag og ansvar.» Embetsteologi og tjenestedifferensiering: 25. – Eg spør om ikkje det vil gjelde alle vigsla, uavhengig av embetssyn.
16 Det er særleg forarbeida til CA denne typen hentar argument frå. Embetsteologi og tjenestedifferensiering: 29ff.
17 S.26ff. Her blir det også hevda at «hyrdeansvar» ikkje er identisk med ansvaret for forkynning og sakramentforvalting, truleg går det på meir administrativ leiing, antyda i 1 Kor 12,28 (s.29).

[192] Prismet

refleksjon

Desse tre idealtypane har vore sterkt framme i luthersk embetsteologi i
Norge, og blir teikna ut i denne innstillinga – utan at det blir teke stilling til dei
der. Ein kan seie at «den personale» går lengst i å gjere embetet eksklusivt.
«Det funksjonelle»

er nærast den lutherske vektlegginga på det allmenne

prestedømet. Viktig er at desse funksjonane blir tekne vare på, ikkje kven som
gjer det. Men også her vil ein tilpasse tenkinga eit ordningsperspektiv, å vere
retteleg kalla, rite vocatus. «Det personalt-funksjonelle» prøver å samanfatte
begge deler, med større vekt på at personen er «utskilt»

for si spesielle

teneste.18 Det er den første posisjonen som vil ha størst problem med sidestilling av tenester med kvart sitt særpreg. Dei to andre vil heller understreke det.
Innstillinga understrekar at desse tre idealtypane ikkje finst i reindyrka form. All
vekt i CA blir lagt på å først definere kva kyrkja er og kva oppdrag ho har, og på
det grunnlag lage ordningar og stillingar som tek vare på det (Embetsteologi og
tjenestedifferensiering: 22).

B i s p e m ø t e t o g L i t u r g i kom m isj onen
Den refererte innstillinga var frå eit utval sett ned av Kyrkjerådet. Vidare skjer
det ein meir målretta prosess. No arbeider Liturgikommisjonen med vigslingsrituala, og dei vil vite kva dei skal bygge på reint teologisk. Læreinstansen for
det er Bispemøtet. Kyrkja si lære er uttrykt i liturgiane. Det som var sprikande
læremeiningar, må samanfattast eller overstyrast av vigslingsliturgien.
Bispemøtet 1977 (sak 3a) uttalar seg om utkast til vigslingsrituale, og sender
uttalen over til Liturgikommisjonen. Dei markerer sitt syn ved 8 punkt. Eg
gjengir her nokre av poenga i ein kortversjon.19
1

dei kyrkjelege tenestene uttrykkjer heile kyrkja sitt ansvar for å bringe ordet
om forsoning ut til alle menneske (den nemner heile spekteret av tenester)

2

ordinasjon/vigsling er offentleg overdraging av dette oppdraget til personar
som er skikka til det

3

og er uttrykk for at kyrkjelege tenester kviler på guddommeleg innstifting.
Kyrkjelyden kallar (vocatio) til å vere personleg forplikta overfor Gud, og står
ved det både i og overfor kyrkjelyden

4

samtidig er ordinasjon/vigsling kyrkjelydens praktiske behov for å tilsette

18 For å drage inn ein annan flittig brukt distinksjon – om den vigsla står «i» eller «overfor» kyrkjelyden, altså
som ein «tillitsvald» eller ein med «fullmakt» frå Gud – så vil ein vigsla person stå i spenninga mellom begge
deler.
19 Alle punkta og litt til er sitert hos Aarflot 2001:140ff. Der refererer han også frå forslaget til liturgiar. Han viser
til ein nyansats: «Overdragelsen i vår Alterbok er vel mye embets- og suksesjonspreget. Etter vår mening bør
en kunne ha en felles formular for alle tre tjenestekategorier (P, K og D), for eksempel: så innvier jeg deg for
Guds ansikt og i denne menighets nærvær til din tjeneste i den kristne kirke som prest/kateket/diakon – med
fullmakt og forpliktelse til å utføre alt som hører til ditt hellige kall, etter Guds ord og kirkens bekjennelse og
ordninger.» (s. 143).
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personar til tenester som er nødvendige for livet i kyrkjelyden. Dei kallar
(vocatio) gjennom offentleg godtekne tilsetjingsprosedyrar
5

blir kjenneteikna ved sending (missio) til bestemte oppgåver, med konkret
innhald i tenesteoppdraget

6

ordinasjon/vigsling er også velsigning til teneste

7

med slik forståing av saka er det rett å gi fleire tenester del i «ordinasjonen/vigslingens strukturskapende virkning for tjenesten», her: kateket
og soknediakon

8

men prestestillinga har framleis ei særstilling: med hovudansvaret for
forkynning av Ordet og sakramentforvaltinga, og for det gudstenestelege livet. Dessutan hyrdeansvaret: sjelesorg, rettleie sine medarbeidarar i
tolking og forkynning av Guds ord.

Bispemøtet ser ingen grunn til å skilje mellom ordinasjon og vigsling, og vil ha
same grunnstruktur for alle tre, tilpassa ulik teneste, og føreset langtidsteneste
for alle.
I heile perioden fram til endeleg utforma vigslingsrituale (1983), går det føre
seg ein dialogprosess mellom Liturgikommisjonen og Bispemøtet (Aarflot 2001;
Ulstein 2009). Liturgikommisjonen finn uttalen frå 1977 fruktbar (1980). Trass
ulike embetssyn ser ein for seg ei felles forståing av strukturen i dei framtidige
vigslingsrituala. Dei sende eit foreløpig utkast til høyring (1981). Der bad dei
også om respons på to modellar, som impliserer embetssyn. Modell A sidestiller
dei tre fokuserte tenestene. Modell B vil ordinere presten, og vigsle kateket og
diakon – utan tilvising til embetet.
Dei fleste responsane gjekk inn for A.20 Men mange ville gjere prestetenesta
sin eigenart tydelegare. Liturgikommisjonen, som sjølv var delt i spørsmålet,
innsåg at kven som har del i det kyrkjelege embetet i spesifikk forstand, var eit
dogmatisk spørsmål, altså ei sak for Bispemøtet. Bispemøtet tok fatt på nytt i
1982, men svarte ikkje på hovudspørsmålet. Dei la til ei tydelegare erklæring
om at den vigsla er retteleg kalla, med eit finalt sikte, spesifisert for den
enkelte teneste: for at … (Aarflot 2001:147). Ved dette høve ville bispane bruke
«ordinasjon« i vigslinga av kateket og diakon. Det vart retta i det endelege
utkastet 1986, der ein ikkje brukte uttrykket i det heile, heller ikkje for presten.
Liturgikommisjonen ville gjerne ha ei eintydig tekst som også tok stilling til
embetssynet. Det røper usemje i Liturgikommisjonen om kateket og diakon var
innanfor eller utanfor ‘embetet’. Men Bispemøtet (Sak 11/83) ville ikkje seie noko
avgjerande om embetsspørsmålet slik at vigslingsrituala kunne utformast etter
det.
20 Oversikt over høyringsfråsegnene finn vi i Eriksen/Aarflot 1984, saman med studiemateriell til tematikken.
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Vi kan seie at dei ulike embetssyna får tilvist ein plass i sjølvforståinga til
den enkelte vigsla. Vigslingsrituala seier noko eintydig om kall, velsigning og
sending (=vigsling) – «med kall fra Gud og Kirken». Utan å gå inn på ordlyd,
så må det slåast fast at også kateket og diakon er retteleg kalla. Det er ingen tvil
om at strukturtenkinga i vigslingsrituala plasserer alle tre tenestene innanfor
‘embetet’. Men der er usemje i etterkant om det er tilfelle. Det blir spreidd eit
rykte om «intendert uklarhet». Det stemmer ikkje (Ulstein 2009). Den tradisjonelle embetsteologiske debatten kan henge i og gjere uklar, usemja er ikkje over.
Men kanskje kjem det mangetydige frå ein annan prosess, sett i gang av Porvooavtalen med den engelske kyrkja, 1992.

Porvoo,

diakonen og avklaringa

Ved samtalane med den anglikanske tradisjonen blir embetsspørsmåla aktualiserte på nytt. Porvoo fylgde opp Lima-møtet i Faith and Order 1982 (Dåp
– nattverd – embete). Der spurde ein om ikkje det tredelte embetet var ein
modell for den einskapen vi søkjer, at ein ved å sjå bakover kunne gå vidare
i lag. Det tredelte, eller trefaldige, embetet var ein struktur på 300-talet, av
somme kyrkjesamfunn sett på linje med fullføringa av dogmedanninga, ved
«trekløveret»: biskop, prest, diakon. I dei eldste kyrkjesamfunna, inkludert dei
anglikanske, var dette eitt hierarkisk embete som toppa seg i biskopen. Ein diakon
var ei gjennomgangsstilling før prestetenesta. Diakonen høyrde til kleresiet, the
ordained ministry, i anglikanismen. Faktisk var han allereie ordinert (=vigsla) i
Den norske kyrkja. Det var gløymt. Men kateketen kjem ut av fokus. Han er ikkje
med i det trefaldige embetet. Skulle vi halde fram med metaforbruken, så vil det
i Norge vere eit firkløver.
Skulle vår lutherske kyrkje fylgje same mønster i økumenisk tilpassing? Eg
skal gjere ei lang historie kort.21
Etter Porvoo fekk vi utgreiingar både om kantoren,22 om embetsteologien generelt23 og om diakonen spesielt.24 Komiteen i 2001 viste både diakon og
kateket bort frå ‘embetet’. Eit mindretal argumenterte for diakonen på bakgrunn
av Porvoo. Diakoni er gjerningsord, og dermed forkynning i utvida forstand.
Dette vart teke opp av Kyrkjemøtet (Sak 10/01). Dei ville ha det utgreidd vidare,
men med kateketen på plass. Kanskje kunne diakon vere tittel for eit «samlediakonat» for fleire tenester?25 Utgreiinga Diakonal tjeneste i Den norske kirke (2004)
konkluderte med at både diakon og kateket var vigsla. Også diakontenesta er
21
22
23
24

Ein lengre versjon hos Ulstein 2011.
Vigsling av kantorer, 1997.
Embetet i Den norske kirke, 2001.
Diakonal tjeneste i Den norske kirke, 2004; En flerdimensjonal ordinert tjeneste. Diakon, kateket og kantortjenesten som ordinert tjeneste? 2008.
25 Tanken er nemnd. Det er ein etterklang frå Lima 1982. I så fall kunne kateket og kantor vere del av det.
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noko som konstituerer kyrkja. Kyrkjerådet set ned nok eit utval som ser nærare
på kva konsekvensar det får for kyrkjestrukturen med ei tredimensjonal, eller
fleirdimensjonal, teneste. Utvalet leverer si innstilling i 2008 med tilråding
om at kateket, diakon og kantor skal ordinerast til det eine kyrkjelege embetet.
Bispemøtet avviste det. Diakonen skal ikkje ordinerast til presteteneste.
Bispemøtet 2010 (BM-sak 3/10) avviser eigentleg diskusjonen eg har referert:
tendensen til å skulle presse alt inn under ei overskrift. Det blir kunstig utifrå
CA V.
Synsmåten «tjenestedifferensiering« er derimot treffende om en i stedet tar utgangspunkt i tidligere utforminger av den konkrete prestetjenesten. Særlig klart blir dette
dersom en tenker på den tid da vår kirke bare hadde én vigslet tjeneste – med et stort
mangfold av oppgaver, ikke minst av diakonal karakter.26

Avvisinga gjeld også det trefaldige embetet. Bispemøtet vil heller forstå tenestene
i forhold til identiteten og oppdraget til kyrkja, og gi dei sjølvstendig teologisk
grunngiving.27 Dei er samd med eit anna trekk frå Lima 1982, at Anden er fri til å
gi sine (nåde)gåver slik at dei tener kyrkja og oppdraget i ein konkret situasjon.
Det dreier seg om tenester som er eintydig vigsla stillingar, til livslang teneste.
Rituala viser til kva, utan «intendert uklarhet».

Status

pro

Bispemøtet 2010 er siste ord i ein lang prosess der den teologiske ordakrobatikken har vore på eit høgt nivå i forsøket på å få aktuelle behov til å passe inn
i tradisjon og teologi. Samtidig er denne debatten viktig, ikkje minst for dei nye
tenestegruppene. Det går på identitet og tenesteoppdrag i ein samla stab (Alveng
2004). Vi kunne lene oss litt tilbake og seie at det spelar lita rolle om ein brukar
metaforar som differens, del, falde eller dimensjon (eller kløver) i forsøket på å
uttale likeverd og ulikskap i same setning. Å presse alle stillingar inn i prestetenesta skaper ikkje klårleik for alle. Å la vigslingsliturgiane overstyre embetssyna
er meir28 klargjerande. Ei fast og livslang teneste på eit område som uttrykkjer
kyrkja si varige sending, med spissa oppdrag, er tydeleg nok. Kateketen er den
leiande innan kyrkja si undervisningsteneste og er vigsla til det. Den saka er
klar. Den vigsla er skikka og kalla (vocatus) og velsigna (benedictus) og sendt til
teneste (missio) med fullmakt både frå Gud og kyrkja på sitt område, i kollegialt
samkvem med andre.
26 Temaet i BM 03/10 var diakonen. Same tankegang er implisitt for kateketen.
27 Som Harald Hegstad 2009.
28 Siste ord er aldri sagt. Denne posisjonen skaper klar identitet og sending utan den kompliserande debatten
om CA V. Usemje kan oppstå i spørsmål om det er mogleg å bygge på teologiske motiv, som her. Å la 1 Kr 12
erstatte CA V som referanse for kva teneste det skal vigslast til.
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Oppdrag, identitet og samarbeid
Kateket i praksis gjennom 50 år
A v H a r a l d S k a r saune,
Generalsekretær Kirkelig undervisningsforbund (KUFO). E-post: harald@kufo.org

Hvilke spørsmål og utfordringer knyttes til at et fagområde innen kirken opprettes og
utvikles? Kirken og menighetens ansvar for undervisning innføres ikke ved at et fagfelt
etableres, men nye stillinger ble opprettet som konsekvens av «Lov om katekettjeneste»
i 1969. Hva skjer da med kirkens forståelse av fagfeltet, og hva gjør dette med de som
tidligere har utført disse oppgaver? Hvordan utvikler et nytt fagfelt identitet, hvordan
kan en ha et godt samspill med de andre ansatte, og hva er viktig for at ansatte trives og
blir i stillinger? Det handler denne artikkelen om.

Oppdraget,

ansvaret og aktørene

Opplæring har alltid vært en del av kirkens oppdrag. Dette har vært en direkte
konsekvens av «dåpsbefalingen» og kirkens tenkning og praksis knyttet til
dåp. Dette oppdraget deler foreldre, menighet og hele kirken, og det kan deles
inn i tre elementer. For det første som sosialisering slik det skjer i familien, av
foreldre, faddere og andre viktige personer. For det andre i planmessig opplæring
organisert i den døpende menighet/kirke (ofte utført i samarbeid med skole,
frivillige organisasjoner osv.). Og for det tredje den kulturelle sosialisering som
skjer i møtet med kultur, historie og verdier som er grunnleggende i samfunnet
og i den verdensvide kirke.
Familien og de nære relasjoner har hatt en vesentlig rolle. Sanger, fortellinger
og trospraksis er fortsatt viktige elementer i oppfølgingen av dåpshandlingen
og løftet. Menigheten møter foreldre til dåpssamtale og oppfordrer foreldre og
faddere til å ta sitt ansvar på alvor.
Menighetens oppgave har blitt ivaretatt på ulike måter og av ulike institusjoner til ulike tider. I dansk-norsk luthersk tradisjon har opprettelsen av vårt
skolevesen vært nært knyttet til å gi de døpte opplæring. Kristen tro og tradisjon
har også preget samfunnet i blant annet språk, litteratur, lover, samfunnsordninger og kulturuttrykk. I lang tid har det på godt og vondt vært tilnærmet
likhetstegn mellom å være norsk og å være kristen. Denne kulturtilhørighet kan
forstås som uttrykk for en samfunnssosialisering som også er med på å oppfylle
dåpens forpliktelse. Skolen som sosialiseringsarena har også hatt betydning i
denne sammenhengen, for siden skolen var arena for menighetens dåpsopplæring ble dette også en del av sosialiseringen inn i samfunnet, kulturen, ved
deltagelse og fellesskapets trospraksis.
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Men fra 1969 er ikke skolens undervisning formelt å oppfatte som kirkens
dåpsopplæring, og med opprettelsen av katekettjenesten tar kirken et tydeligere
selvstendig opplæringsansvar. Ved Lov om katekettjeneste flyttes vekten over
på menigheten selv og skilles fra sosialiseringen i samfunnsfellesskapet.
Opplæringen skjer i menigheten og er mer adskilt fra samfunn og felleskultur.
Den oppgaven menigheten spesifikt har for den enkelte (i henhold til dåpsliturgien), styrkes.
Med et mer sekularisert eller individualisert samfunn og en skole som ikke har
et dåpsopplæringsansvar mer, er menighetens selvstendige opplæringsansvar
tydeligere. Og vi ser at den utvikling som startet med at «Lov om katekettjeneste» ble vedtatt, utvikles og uttrykkes i Plan for trosopplæring (2010). Slik
sett er det en naturlig linje fra 1969 til 2019. Ikke bare formelt, fordi menigheten
får eget ansvar for sin opplæring, men også ved at denne opplæringen utvikles
og tilpasses en ny tid.
I 1969 får menighetene/kirken ansvar for sin egen dåpsopplæring, men uten
at det er noe klart «brudd» i 1969 for kirkens del. For menighet og kirke har også
fram til 1969 drevet arbeid og opplæring av barn og unge. Dels ved egne ansatte,
prester og frivillige, dels ved at ulike kristne organisasjoner har utført slik
opplæring. Kateketstillingene forandrer ikke på dette. Undervisningsoppgaven
er også langt større enn de relativt få nye stillingene kan dekke. Derfor må
feltet inkludere det arbeidet som utføres av prester, organisasjoner og frivillige.
Samarbeid og samspill blir viktig i utformingen av den nye katekettjenesten/
undervisningstjenesten.
Ansvaret for opplæring tilhører formelt menigheten. Viktige spørsmål blir
dermed: Hvilken faglig selvstendighet og faglig autonomi har de nye stillingene
og det nye fagfeltet? Hva betyr det at oppgaven utføres på vegne av menigheten
(menighetsrådet)? Hvordan forstå og utvikle de nye stillingene i samspill med
de aktørene som samarbeider om oppgaven, og som også definerer seg som
delaktige i ansvaret for menighetens dåpsopplæring?

Oppgaver

og autonomi

Mange forhold knyttet til nye stillinger og nytt fagfelt var ikke gjennomtenkt da
Lov om katekettjeneste ble vedtatt. Dette selv om det på sekstitallet hadde vært
i gang et arbeid i kirken med tema tjenestedifferensiering (se Ulsteins artikkel
i dette nummeret av Prismet). Fra loven ble vedtatt, ble det i de ti neste årene
opprettet ca 100 stillinger over hele landet. Vi kan lese i nyhetsbladet/kontaktbladet for Kateketforeningen (nå: kirkelig undervisningsforbund KUFO) om
utfordringer og avklaringer i den første tiden.
I den første perioden etter 1969 ser det ut til at spørsmål om forståelse av
fagfeltet, oppgaver og ansvar knyttet til nye stillinger, er sentrale. Her dukker
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raskt opp spørsmål om plassering i forhold til embete, andre kirkelige stillinger,
råd og organisasjoner. Hvem er disse nye, hvilke fullmakter har de, er det en del
av embetet, skal de vigsles og hva er deres faglige selvstendighet og fullmakter?
Noen av disse spørsmålene var debattert allerede av reformkommisjonen og
bispemøtet før loven av 1969 ble vedtatt. Men få ting var avklart. De ansatte
i nyopprettede stillinger måtte oftest skape sin identitet og finne sin plass.
Spørsmålene var ikke bare teoretiske, men viktige i kateketers daglige arbeid.
Bispemøtet la i 1972 fram et forslag til «Normalinstruks for kateketer».
Dette skulle være en avklaring av de forhold som ikke var klarlagt fra starten av.
Kirkerådet behandlet dette videre, men først i 1978 ble normalinstruksen vedtatt
av departementet. Da var den endret vesentlig fra det opprinnelige forslag fra
Bispemøtet, og kateketens faglige selvstendighet innskrenket. Det ble oppfattet
at de mente at en slik selvstendighet kunne skape uklarhet i forhold til andre
tjenestegruppers ansvar.
Kateketene ble tidlig inkludert i de prostifellesskap som prestene hadde.
Dette var med på å skape gode klima for samhandling og gjensidig utvikling.
Selv om relasjonen mellom tjenestene ikke var klar, ble dette ofte lokalt til gode
relasjoner. Samtidig gjorde en manglende formell status for kateketene at det
var vanskelig å utvikle god identitet når det var uklart hva og hvem de skulle
være. I denne situasjonen var det bra å ha en tjenestegruppe som presteskapet
å støtte seg til.
Det var ønskelig at kateketer hadde høy kompetanse. Samtidig var ønsker
fra menigheter og til dels forventninger fra andre yrkesgrupper at kateketene
skulle være operative stillinger som tok ansvar for aktiviteter. Dette satte en
del kateketer i en spenning mellom på den ene side å planlegge, lede og utvikle
undervisningsfeltet sammen med andre, og på den andre side å være den som
utførte og drev ulike former for praktisk barne-, ungdoms- og undervisningsarbeid. Til dette kom ikke normalinstruksen med noen avklaring. Kateketer med
høy teologisk og pedagogisk kompetanse opplevde at dette ikke var etterspurt.
I varierende grad førte lokale instrukser for arbeidsforholdet til en avklaring på
dette. Men det antas at disse forhold er en av årsakene til at kateketer fra starten
av ikke hadde en lang tjenestetid, og at mange valgte bort yrket for å gå inn i noe
som var mer forutsigbart og med mindre krysspress.
Siden de fleste stillinger ble opprettet av departementet, ble disse lagt
inn i prestetjenesten som en del av bispekontorenes ansvar. Samtidig var
oppgaven knyttet til menigheten og til å drive opplæring på vegne av denne. I
deler av landet ble det etter hvert også opprettet kateketstillinger finansiert av
kommunen. Særlig med hensyn til de statlige stillingene var det ikke avklart
hvordan ressurser til administrasjon, kontor og reise skulle dekkes. Dette måtte
ofte besørges av menigheten selv eller ved kommunale midler. Med bakgrunn
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i dette oppstod to utfordringer. Det ene var hvordan kateketen forholder seg
til en oppdragsgiver (menigheten) som oftest ikke er arbeidsgiver, det andre er
hvordan kan kateketen få kontor, utstyr, dekket nødvendige reiser, telefon osv.
Mange steder gikk dette greit ved at menigheten kunne dekke dette, andre steder
var dette en utfordring. Noen ble avspist med en hylle på bøttekottet hvor de
kunne ha sine papirer.
En tydelig utvikling i kateketers arbeidsoppgaver fra 1969 til 2019 handler
om planer. Planer ser ut til å ha en liten plass i de første årene. Spørsmålene
var da først og fremst knyttet til de nye stillingene og den plass de skulle ha i
menigheten/kirken, forholdet til andre kirkelige aktører og hva tittelen undervisningsleder innebærer. Plandiskusjonene kommer senere; hva skal gjøres og
hvilke tema skal formidles på ulike alderstrinn. Disse spørsmålene dukker svært
tydelig opp da Plan for dåpsopplæring kom i 1991, Plan for konfirmasjonstiden
1998, enda tydeligere med Plan for trosopplæring «Gud gir, vi deler» vedtatt av
Kirkemøtet 2009. Reform av Trosopplæringen i den norske kirke medførte også
mange stillinger, men reformen har også som et klart formål at det skal arbeides
planmessig og systematisk med innhold og hvordan tiltakene skal gi det ønskede
resultat. Her er stillingene virkemidlet, mens i 1969 var stillingene langt mer
knyttet til etableringen av et eget fagfelt, strukturendring og tilhørende ansatte.

Stillingstitler
Så langt i artikkelen har jeg skrevet om kateketen, men stillingskategoriene og
kompetansekravene innen kirkelig undervisning er verdt et eget punkt.
Stillingene som ble opprettet etter 1969, var kateketstillinger. Dette var i
hovedsak den eneste tittel som ble benyttet innen fagfeltet kirkelig undervisning.
Det var ikke et spesifikt krav til hvilken utdanning som krevdes, og det ble tilsatt
med et liberalt forhold til kvalifikasjonskravene. Kirken selv ved Kirkerådet hadde
i den første tiden ulike former for intern opplæring for kateketene med kortere
kurs og kursuker som skulle gi kateketene kirkelig forankring og kompetanse
utover den faglige utdanning de som regel hadde. På 70-tallet fantes også en
del stillinger knyttet til barne- og ungdomsarbeid med benevnelsen menighetssekretær, en tittel som senere fikk ny profil og ikke benyttes mer innen kirkelig
undervisning.
Etter hvert som kvalifikasjonskrav for kateket ble tydeligere og mer
konsekvent praktisert, oppstod utfordringen ved at ikke alle fikk tilsatt personer
som kunne kvalifiseres som kateket. Hva skulle så disse kalles? Ved årtusenskiftet ble tittelen menighetspedagog/kyrkjelydspedagog innført. Selv om
begrepet pedagog er med i tittelen, var det ingen kvalifikasjonskrav eller krav til
pedagogisk kompetanse knyttet til denne tittelen, det kom først inn ved tariffoppgjøret i 2010. Siden starten på reformperioden av Trosopplæring i den norske
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kirke (2003) har det blitt benyttet mange ulike titler. Ønsket var at en skulle
tenke nytt og finne personer med ulik kompetanse som kunne berike, utvikle
og skape en kirkelig opplæring i en ny tid. Derfor oppstod også mange varianter
med utgangspunkt i begrepet trosopplæring. I 2015 vedtok kirkemøtet (sak
07/15) tre stillingstitler for kirkelig undervisning: kateket, menighetspedagog
og menighetsarbeider1, men flere av titlene som oppsto i reformperioden er i
bruk fortsatt, selv om det er et uttalt ønske fra fagforeninger, Kirkerådet eller KA
at en benytter de titler som er vedtatt av kirkemøtet.
Da det er ulikt hva ansatte innen kirkelig undervisning gjør, oppstår det ofte
uklare situasjoner ved nytilsettinger. I praksis påvirkes både stillingstitler og
oppgaver mye av lokale forhold. Menigheter som har hatt kateket og som på
grunn av manglende søknad tilsetter andre, vil ofte oppleve at omtalen ikke er
lett å endre. Den nye menighetspedagogen blir gjerne den nye kateketen, fordi
vedkommende har lik rolle som sin forgjenger. I tillegg er ikke kateket eller
menighetspedagog beskyttede titler. Kirkemøtets tjenesteordning og kvalifikasjonskrav gjelder, men fellesråd kan tilsette uten å ta hensyn til dette.

Identitet
Hvilken identitet har vi som arbeider innen feltet kirkelig undervisning? Og hva
er de viktige elementene i denne identiteten?
Først til navnet på feltet. Det har variert mellom katekettjeneste, katekumenatet, undervisningstjenesten eller menighetens undervisningstjeneste
– uttrykk som i varierende grad understreker at det er kateketer som utfører
arbeidet, og en felles identitet blant disse. Begrepet undervisningstjeneste
benyttes nå i størst grad, fordi det etter trosopplæringsreformen har vært viktig
å unngå at det skapes to ulike identiteter – én innen trosopplæring og én for
katekettjenesten. Praksis har vist at dette bare delvis har lyktes. Med reformen
ble undervisningstjenesten delt i to flere steder. Det skyldes at tiltak, målgrupper
og dokumentasjon av resultater skulle holdes adskilt, men også at finansieringen
av reformen var ulik og at de var omfattet av ulike ordninger, tilbud og stillingsstruktur. Fortsatt kan en rent språklig merke dette skillet. Det er ikke uvanlig at
det benyttes begrep som «vi i trosopplæringen», «dere i trosopplæring» osv.
Språk forandres ikke med vedtak og sentrale beslutninger, men både for meg og
KUFO, KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Kirkerådet og
andre har det vært viktig å rydde i dette og omtale feltet som ett. Ønsket nå er
å benytte begrepet «kirkelig undervisning» som et samlebegrep som omfatter
1

Samtidig som det i 2010 ble knyttet kvalifikasjonskrav til tittelen menighetspedagog i Hovedtariffavtalen, ble
det behov for en tittel for de som ikke fylte disse kvalifikasjonskravene. Derved ble tittelen menighetsarbeider
tatt inn i Hovedtariffavtalen uten særskilte krav til kompetanse, og er derfra ført inn i vedtaket som stillinger
innen kirkelig undervisning på Kirkemøtet i 2015.
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all undervisning i kirken, uavhengig av titler, finansiering, reformer og lokal
arbeidsdeling. Vi driver alle kirkelig undervisning selv om våre stillinger har noe
ulik historie og finansiering. Tilsvarende er det viktig å se at de fleste stillinger
innen kirken (diakon, prest, kantor osv) har en relasjon til og deltar i kirkelig
undervisning. Kirkelig undervisning er ikke noe eksklusivt som kun utføres av
en gruppe tilsatte som har stillinger definert innen dette feltet. Vi kan heller si at
alt vi gjør er med å formidle og opplære.
En opprydding i dette er viktig for utviklingen av personlig yrkesidentitet og
en felles felt-identitet. Identitet er et mangfoldig begrep som handler om hvem
vi er og hvem vi er i møte med andre.
Som ansatt i kirken, også som medlem og aktiv på ulike nivå, utvikler vi en
kirkelig identitet/tilhørighet. Denne kan være knyttet til at kirken er vår arbeidsplass, vårt kall, vår tjeneste og vårt fellesskap, men rommer også tilhørigheten
vi har som medlem i trossamfunnet Den norske kirke.
For ansatte på et fagfelt i kirken vil det også være naturlig å snakke om en
identitet knyttet til dette fagfeltet, her feltet kirkelig undervisning. Felt-identitet
bør være knyttet til feltet som helhet og ikke primært den enkelte tjeneste eller
stilling. Mye av denne identiteten vil være preget av at vi har en teologisk,
pedagogisk og praktisk kirkelig bakgrunn, men flere kan også ha en annen
bakgrunn samtidig som de arbeider på dette feltet. Det ville vært interessant
å sammenligne de ulike fagfelts felt-identitet. Det er også interessant hvordan
den enkelte ansatte innen feltet kirkelig undervisning oppfatter sitt felt. Er
det teologi, pedagogikk, metodikk, kreativitet eller andre forhold en bygger
sin identitet og felt- identiteten opp omkring? En bevissthet om dette vil også
være nyttig i forhold til samspill og tverrfaglig tenkning. Tydelighet på vår
forståelse og betoning er viktig for et godt samspill mellom ulike faggrupper.
Felt-identiteten vil også prege hvordan vi forholder oss til ulike oppgaver og
utfordringer. For noen vil et spørsmål først og fremst være teologisk, for andre
pedagogisk eller diakonalt/sjelesørgerisk. Bevissthet om dette er avgjørende for
å kunne samhandle og forstå den andres ståsted og prioriteringer.
Samtidig som vi har kirkelig og fagfelt-identitet, utvikler vi vår individuelle identitet som fagpersoner. Denne kan være knyttet til formelle forhold som
tjenesteordning, vigsling, arbeidsavtale, sentrale og lokale planer en er satt til
å arbeide etter, men den er også knyttet til egen kompetanse, ferdigheter og
holdninger. Utdanningsinstitusjoner, studentmiljø og kollegafellesskap er steder
hvor våre identiteter skapes, utvikles og får brynt seg på andres synspunkter og
opplevelser av våre praksiser. Innen kirkelig undervisning har de studiesteder
som har hatt tilstrekkelig med studenter innen feltet, vært med å skape miljøer
for gjensidig identitets-utvikling. Delvis en felt-identitet, men også personlig
identitet knyttet til egen rolle, tjeneste og utøvelse. Den personlige identiteten
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vil ofte kombinere elementer fra felt-identitet med personlige verdier og
kvaliteter. Den personlige identitet er også nærmere knyttet til praksis og hva en
faktisk gjør eller ønsker å gjøre i den tjenesten en har. Det vil derfor også være
mulig å snakke om identitetsbærende oppgaver – oppgaver som er med å styrke
identiteten og som bekrefter denne gjennom praksiser.
Slike identitetsbærende oppgaver er forskjellige, også blant kateketer og
andre i kirkelig undervisning. Disse oppgaver kan spenne vidt. For noen er
forankringen i gudstjenesten vesentlig for forståelsen av tjenesten. Ikke ut fra
en pastoral tenkning, men ut fra en pedagogisk kirkelig forståelse. Deltagelse i
gudstjeneste med liturgiske funksjoner er et viktig undervisningsperspektiv. Og
kateketens forståelse av sin tjeneste som noe mer enn lærer og ungdomsarbeider
kommer tydelig til uttrykk gjennom kateketens bevissthet om at gudstjeneste er
et viktig og unikt sted for læring. Arbeid med gudstjeneste blir slik en identitetsbærende oppgave. For andre vil identiteten som kateket være nærmere knyttet til
å være nær mennesker og livet, og oppgaver som understreker dette, er nærmere
knyttet til aktiviteter, samtaler og møter med barn, unge og andre mennesker.
Der vil de identitetsbærende oppgaver ligge nærmere en diakonal forståelse. En
annen forståelse kan være knyttet til formidling og undervisningsaspektet. Dette
vil ligge nærmere et lærerperspektiv hvor arbeid med planer, undervisningsopplegg og så videre er viktige identitetsbærende oppgaver. Det vil også kunne
være flere enn de tre nevnte eksempler, nettopp fordi vi som individer har ulike
perspektiver på vår tjeneste. Ser vi på kateketers utdannelse og bakgrunn, vil
vi også kunne se tilsvarende tendenser. Ikke minst kommer dette til uttrykk i
ønsket/holdningen til vigsling som kateket.
Når tjenester samarbeider og ulike identiteter møtes, vil det være nyttig å ha
bevissthet om disse forhold og betydningen for den enkelte av de ulike oppgaver.
Åpenhet og kunnskap om hva som er identitetsbærende for andre i staben, kan
være til stor hjelp når en skal finne sammen i gode arbeidsfellesskap der hver
enkelt kan ha oppgaver som kan være med på å styrke og utvikle dennes faglige
identitet.
En utfordring vil være at noen slike oppgaver overlapper og kan være felles for
flere ansatte. Kan oppgaver fordeles slik at de som har sammenfallende identitetsbærende oppgaver får veksle på eller delta sammen i disse? Spørsmål som
«hva er viktig for deg og hvilke oppgaver er med på å bekrefte og bygge opp den
identitet du har?» kan med fordel stilles i staber. Det vil være med på å avdekke
hva som er viktig for den enkelte og hva som ligger bak prioriteringer og ønsker
om oppgaver. Slike samtaler forutsetter selvsagt forståelse og fleksibilitet slik at
denne type personlige og ofte sårbare sider ikke blir brukt imot hverandre.
Feltet kirkelig undervisning har stor turnover. Det er som nevnt ikke et nytt
fenomen: Allerede i 1973 uttrykkes bekymring for at kateketer slutter, og da
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Kateketforeningen i 1987 undersøkte trivsel og arbeidsvilkår blant kateketer,
viste det seg at gjennomsnittlig tjenestetid var 3–5 år. Ulike årsaksforklaringer finnes, som uklare instrukser, krysspress, ønsker om mer forutsigbare og
regulerte arbeidsforhold med mindre kvelds- og helgearbeid. Mange kateketer
har også i årenes løp sluttet som kateket, men forblitt i kirkelig tjeneste som
prest eller innen kirkelig byråkrati. Det peker på det forhold at katekettjenesten
har få avansementmuligheter (innen feltet), og at mange ønsker en tjeneste med
utviklingsmuligheter. For feltet kirkelig undervisning kan stor turnover være
uheldig. Vigsling har vist seg å ha betydning for hvor lenge tilsatte står i stillinger,
som Kristine Aksøy Alveng viste i masteroppgaven «Rett kalt kateket» i 2004.
En forklaring på dette kan være den betydning vigslingen har for identiteten.
Dette viser at faktorer som styrker både feltidentitet og individuell identitet er
viktige for hvor lenge ansatte blir værende på feltet.
Utdanning og kompetanse kan også ha stor betydning for identitet, turnover
og kvalitet på feltet. Derfor er det svært gledelig at Kirkerådet har i 2019 satt av
ressurser for ansatte som mangler den kompetanse som er krevet for stillinger
som menighetspedagog og kateket. I noen bispedømmer starter de opp med
felles studier for alle ansatte. Å studere sammen, møtes og se på felles gleder,
utfordringer og muligheter utvikler og kan styrke identitet. Det har også i lengre
tid vært tilbud om arbeidsveiledning (ABV) for kateketer, noe som gir mulighet
for å bearbeide og lære om seg selv som arbeidstaker og om samspillet med
andre. Arbeidsveiledning, og særlig når denne skjer i tverrfaglige grupper, har
god effekt på identitet og rolleforståelse.

Avslutning
Med kirkelig undervisning i 50 år kan vi se en tjeneste i utvikling. Mange ting
har kommet på plass, og mange barn og unge får glede av det arbeid som gjøres.
Samtidig er det viktig med videre utvikling. Slik jeg ser det, er det viktig både
med vedtak og beslutninger som legger gode rammer og ordninger, og et arbeid
som gir feltet og den enkelte en trygg identitet. Det er viktig at alle ansatte på
feltet opplever å tilhøre samme felt, at kompetanse og særpreg blir verdsatt og
utviklet, og at identitet styrkes på ulike nivåer. Å oppleve at vi vil noe sammen,
har mål, gleder og utfordringer i felleskap er med på å styrke det enkelte felt,
men også kirken som arbeidsfellesskap. Fra begynnelsen av den fasen som har
vært i 50 år og fram til i dag er det mange linjer som kan trekkes. Hvem er vi,
hva vil vi og hvor skal vi? Vi må ikke slutte å stille disse spørsmålene, men våge
å kjenne på både utfordringer, håp og visjoner.
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Kateketutdanning – i går,
i dag, i morgon
A v E l d b j ø r g L e i n ebø Ek re
Kva må ein kunne for å vere kateket, og korleis kan ein få den naudsynte kunnskapen?
Kva er det særeigne med katekettenesta, og kva skil den frå dei andre kyrkjelege profesjonane? Utgangpunktet for spørsmåla og refleksjonane i denne artikkelen er arbeidet med å etablere ein ny erfaringsbasert master i kyrkjeleg undervisning ved MF
Vitenskapelige høyskole. Arbeidet starta hausten 2017, med oppstart av det første kullet
hausten 2018. Underteikna har leia prosjektgruppa som har arbeida fram den nye masteren.1
I utviklingsarbeidet var det sentralt å byggje vidare på tidlegare erfaringar med
kateketutdanning, og i særleg grad erfaringane med kateketutdanningane ved MF.
Samstundes var det behov for å tenkje nytt. Utviklingsarbeidet støtta seg på gamle
studieplanar, evalueringsrapportar, nyare forsking om undervisningstenesta i Dnk,
sakshandsaming og vedtak i Kyrkjerådet, og tenesteordning og kvalifikasjonskrav for
kateketar.
I denne artikkelen vil eg ta eit raskt attendeblikk på nokre utdanningshistoriske liner
innan kateketutdanning sidan Lov om katekettenesta vart vedteke i 1969. Vidare vil eg
sjå på grunnlaget for og innhaldet i kateketutdanninga slik den er i dag, for så å peike på
nokre utfordringar for kateketutdanninga både i dag og i framtida.
Eldbjørg Leinebø Ekre. Seniorrådgjevar ved KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter,
tidlegere rådgjevar ved IKO-Kirkelig pedagogisk senter. Kateket og lærar. E-post: eldbjorg.ekre@ka.no

Framveksten

av katekettenesta

Ved lov om kateketteneste av 19. juni 1969 i Stortinget vart dei fyrste kateketstillingane oppretta. Men sjølv om katekettenesta er forholdsvis ny i Den norske
kyrkje, har dåpsopplæring stått sterkt i norsk luthersk tradisjon. Martin Luther
var oppteken av kor viktig det var å formidle grunnleggjande kristen kunnskap
til folket, og ifylgje kyrkjeordninga av 1539 for Danmark-Noreg skulle presten
ha ein halvtime med innføring i barnelærdomen i gudstenesta i tillegg til preika.
Dersom det var vanskeleg å samle folket regelmessig til kyrkje, kunne han
reise rundt i soknet på ein vekedag og samle folket til katekismeundervisning.
Undervisning har alltid vore ein del av presten sitt virke, og er det også i dag.
1

Prosjektgruppa besto i tillegg av seniorrådgjevar Mona Gulbrandsen Bø (sekretær), universitetslektor Astrid
Sandsmark og universitetslektor Hanne Birgitte Sødal Tveito. Studiedirektør Hilde Brekke Møller deltok i
delar av arbeidet, og studieprogrammet vart og lagt fram for eit utval undervisningsrådgjevarar ved bispedømekontora, og for KUFO - Kirkelig undervisningsforbund.
Prismet – IKO-Forlaget 2019

Tilgjengelig på https://journals.uio.no/index.php/prismet Publisert under CC BY-NC 4.0.
Årgang 70, hefte 3, s. 207-216
ISSN: 0032-8847, ISSN online:2535-311x

[207]

Med Lov om konfirmasjon i 1736 fekk ein for første gang ei ordna opplæring av
alle døypte, og allmugeskulen frå 1739 hadde i byrjinga kristendom som hovudfag. I
allmugeskulen var klokkaren lærar, men etter kvart vart dei fyrste lærarane tilsette,
og fag som lesing, skriving og rekning kom til. Folkeskulelova i 1889 markerte
overgangen frå kyrkjeleg allmugeskule til borgarleg folkeskule, likevel tok det lang
tid før dåpsopplæring og særleg konfirmasjonsopplæring var ute av skulen. Ved
Lov om grunnskulen i 1969 vart det slått fast at skulen sin kristendomsundervisning ikkje var kyrkja si dåpsopplæring. Det vart sett i gang prosessar for at kyrkja
kunne ta ansvaret for dåpsopplæringa, og Lov om kateketteneste i 1969 var såleis
starten på ei ordna undervisningsteneste i Dnk. Det var særleg kyrkjelydar med
store konfirmantkull som fekk tildelt kateket dei fyrste åra.
I byrjinga hadde kateketane eit særleg ansvar for konfirmantundervisning, ungdomsarbeid og studiearbeid for vaksne. Utover 70–80-talet vart det
oppretta fleire statlege og kommunale kateketstillingar, i 1995 hadde ein rundt
200 kateketstillingar. Opprettinga av katekettenesta ga undervisningsarbeidet
i kyrkja eit fagleg løft, og framveksten og utviklinga av katekettenesta har hatt
mykje å seie for pedagogisk utviklingsarbeid i kyrkjelydane.
Dei fyrste kateketane var som regel lærarar av utdanning. Men det er
skilnad på å vere lærar i skulen og lærar i kyrkja, og behovet for ei kateketutdanning vaks fram. Bispemøtet satte i 1970 ned ein komité for å arbeide med
planar for eit «kateketpraktikum», og i 1977 vart Kateketseminaret oppretta
ved Menighetsfakultetet. Kateketseminaret var ei eittårig praktisk-kateketisk
utdanning som var vanleg å ta etter anna utdanning, dei fleste hadde lærarutdanning eller annan pedagogisk utdanning i botn. I 1985 oppretta distriktshøgskulen
i Volda ei fireårig profesjonsutdanning til kateket.
Fyrst i 1987 vart eittårig praktisk-kateketisk utdanning obligatorisk for
tenesta. Som ein konsekvens av dette blei det i åra 1987–89 arrangert vidareutdanningskurs for kateketar i teneste, dei såkalla KIT-kursa. Kursa vart
gjennomført i samarbeid mellom Kateketforeininga, Menighetsfakultetet og
distriktshøgskulen i Volda.
I takt med utviklinga i samfunnet og kyrkja sine behov har dei formelle
kompetansekrava til kateket i løpet av dei 50 åra vore i endring. Bispemøtet
sa i 1967 fylgjande om utdanningskrav til dei nye kateket-stillingane: «Som
utdannelse for kateketstilling bør for eksempel kunne aksepteres forskjellige
pedagogiske utdannelser som omfatter enten kristendom som mellomfag eller
hovedfag». (Kirkerådet, 2002 s.2).
Sjølv om det i oppstarten ikkje var noko krav om praktisk-kateketisk
utdanning, viser det seg at innhaldsmomenta i dei ulike utdanningsprogramma
har vore ganske eintydige. Pedagogikk, kristendom/teologi og praktisk-kateketiske fag har vore, og er, dei tre sentrale byggjesteinane i ei kateketutdanning.
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Som ein fylgje av utdanningsreforma i heile utdanningssystemet tidleg på
2000-talet, blei det vurdert kva konsekvensar det ville få for kateketutdanninga.
Frå Kyrkjerådet blei tre skisser teikna ut: Ei 3-årig eller ei 4-årig utdanning på
bachelor-nivå, eller eit 5-årig program på masternivå. Etter omfattande høyring
vart det gjort vedtak i Kyrkjemøtet i 2004 om krav til master for å bli kateket,
noko som førte til at utdanninga måtte leggjast om for å kome masterkravet i
møte.2 Eit av hovedargumenta var at for å leie undervisningstenesta i Dnk var
det viktig å ha god fagleg tyngde, og vere på same utdanningsnivå som prestar
og diakonar. Dessutan låg Trusopplæringsreforma i emning, og ein såg føre seg
auka behov for kvalifiserte kateketar som kunne leie undervisningstenesta i
større fellesråd/prosti-område.
Med trusopplæringsreforma som kom i 2004, har det på 15 år vore ei
firedobling i antall nye undervisningsstillingar i Dnk. Av ca. 800 undervisningsstillingar (mange er deltidsstillingar) har ca. 200 av desse tittelen kateket. Dei
to andre etablerte stillingskategoriane innan undervisning i Dnk i dag er kyrkjelydspedagog og kyrkjelydsarbeidar.3 Fleire utdanningsinstitusjonar tilbyr i dag
bachelor-program som utdannar til kyrkjelydspedagog.

Kateketutdanning

i går

K a t e k e t s e m i n a r e t v e d M e nig h etsfak ultetet
Kateketseminaret ved MF vart oppretta i 1977, og Aasmund Dale var den fyrste
rektoren. Dale blir sett på som ein pioner i arbeidet med å fremje den kyrkjelege
undervisninga i Dnk. Det gjaldt arbeid med fagbøker og pedagogisk undervisningsmateriell, sentralkyrkjelege dokument og program for dåpsopplæring, og
det gjaldt arbeidet på MF med å utvikle kateketutdanninga og dei kateketiske
studieemna.4
2 Kvalifikasjonskravene ble behandlet av KM2002:KM 6/02 «Kvalifikasjonskrav for kateketer, diakoner og
kanhtorer. https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/vedtak497.pdf. Oppfølging i sakene KR
14/03,15/03 og 16/03 ”Kvalifikasjonskrav for kateketer/diakoner/kantorer”, som resulterte i vedtaket i 2004,
som er selve tjenesteordningen. https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/dokumenter_vedtak/kirkemotet-15.11.2004---20.11.2004-bodo/
3 Då trusopplæringsreforma kom i 2003, vart det frå sentralt hald opna opp for å tilsette personell med ulik kompetanse i undervisningsstillingar, noko som resulterte i eit mylder av titlar på dei tilsette innan undervisning.
Det var titlar som trusopplæringsleiar, trusopplærar, trusopplæringsmedarbeidar, undervisningsleiar, prosjektleiar, kyrkjelydspedagog m.m. Med Kyrkjemøtesaka frå 2015 landa denne saka med vedtak om tre stillingstitlar
innan kyrkjeleg undervisning: kateket, kyrkjelydspedagog og kyrkjelydsarbeidar, Til kyrkjelydsarbeidar er det
ingen formelle kompetansekrav, for tilsetjing som kyrkjelydspedagog krev ein bachelor som inkluderar minimum 30 stp. pedagogikk og 30 stp. kristendom/teologi.
4 Dale var engasjert i ei rekke verv innan kyrkjeleg undervisning og religionspedagogikk både i innland og i
utland. Han hadde blant anna bakgrunn som teolog, religionspedagog og leiar ved IKO, som lærar i kateketiske
fag ved praktikum på MF, og som redaktør av Prismet i perioda 1970–1984. Han ga ut fagbøker, undervisningsmateriell og artiklar. Ein klassikar som er å finne i eitkvart religionspedagogisk bibliotek er læreboka
Læring i kirken: en praktisk kirkedidaktikk. Dale stod og bak UPRO-programmet (Undervisningsprogram for
hjem og kirke), som vart lagt fram av IKO i 1970. Programmet danna grunnlag for utvikling av pedagogisk
undervisningsmateriell ved IKO, og tankegodset vart også nedfelt i Plan for dåpsopplæring i den norske kyrkje
frå 1991 og eit grunnlag for NOU 2000:26 Til et åpent liv i tro og tillit.
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I studieplanen frå 1992, som er tilgjengeleg på MF sine nettsider, står det
fylgjande: «Kateketseminaret gir den praktisk-kateketiske utdanningen som er nødvendig
for å bli fast tilsatt som kateket, altså en kirkelig yrkeskompetanse.» Vidare står det skildra
om kateketen: «Kateketen er undervisningsleder i menigheten og har som sitt særlige
ansvar å fremme og gjennomføre et undervisnings- og lederfostringsarbeid blant barn, unge
og voksne. Kateketens oppgaver er så spesielle at det trengs en egen utdanning, der kateketen
blir kjent med oppgavene og får trening i å løse dem på en måte som er både teologisk og
pedagogisk forsvarlig.». Inntakskravet til utdanninga var kristendom grunnfag og to
år med annan høgare utdanning. Dersom søkar ikkje hadde pedagogikk i fagkretsen,
fekk ein tilbod om pedagogisk forkurs. Ved gjennomført kateketseminar vart delar
av utdanninga godkjent som del av den praktisk-pedagogiske utdanninga ved
pedagogisk seminar. Dette var ein føremon for kateketar som ynskja kvalifikasjon
også som lærar i skulen. (Fagplan frå 1992, s.2).

Tanken om at katekettenesta spring ut av ei lærarutdanning, ser vi tydelege
spor etter i fagplanen frå 1992. Eit av dei fem emna studentane skal fordjupe
seg i, er generell pedagogikk og religionspedagogikk med vekt på undervisning innanfor skuleverket. Undervisning og oppseding i barnehagen var og tema
innanfor dette emnet. I tillegg hadde studentane praksis i ulike skuleslag. Eit
anna hovudemne var å dyktiggjere til å undervise i ei kyrkjeleg ramme, og å
utvikle kompetanse til å vere undervisningsleiar i kyrkjelyden. Vidare var det tre
andre hovudtema: Kyrkja i samfunnet (kyrkjerett, leiing, administrasjon, kyrkje
og organisasjonskunnskap, yrkesetikk og sjølvforståing), kristen forkynning og
sjelesorg (liturgikk, homiletikk, kateketisk forkynning, praktiske øvingar) , og
praksis med øving og vegleiing på fleire kateketiske områder. (Fagplan frå 1992,
s.3).
Undervisninga var tverrfagleg, dvs. den praktiske bruken av faga skulle gå
på tvers av tradisjonelle faggrenser, og i vekselverknad mellom teori og praksis,
teologi og pedagogikk. Kateketseminaret var tverrfagleg også i den forstand
at delar av undervisninga var saman med presteseminaret eller med andre
faggrupper ved fakultetet.

E i f i r e å r i g k at e k e t u td anning i Vold a
Frå lov om katekettenesta kom i 1969, tok det heile 16 år før det vart oppretta ei
rein kateketutdanning, denne var ved dåværande distriktshøgskulen i Volda og i
samarbeid med Volda lærarhøgskule. Utdanninga gjekk over 4 år, vart oppretta i
1985, og i 1989 vart dei fyrste kateketane uteksaminerte. Undervisninga skjedde
i samvirke mellom fagmiljøet ved kyrkjefagavdelinga ved Distriktshøgskulen
og det pedagogiske miljøet ved Lærarhøgskulen. Denne utdanninga var eit
heilskapleg utdanningsløp der sosialiseringa til ein tydeleg kateketidentitet
var lagt vekt på. Det var viktig å meisle ut kateketen si rolle og tenestemessige
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plass i det kyrkjelege landskapet. Tilsette ved kyrkjefagavdelinga deltok aktivt i
å utvikle kateketyrket og den kyrkjelege undervisninga i si samtid. Utdanninga
ga ei kvalifisering til både kateket og lærar. Kateketutdanninga var samansett
av kristendomskunnskap mellomfag, pedagogikk grunnfag, eit valfritt undervisningsfag (gjerne praktisk-estetisk fag), og praktisk-kyrkjeleg årseining. Den
praktisk-kyrkjelege årseininga låg i innhald tett opp til kateketseminaret ved
MF. Det var ca. 8–10 studentar i kullet på kateketutdanninga i Volda. På grunn
av sviktande søkjargrunnlag og nye kompetansekrav frå 2004, vart utdanninga
lagt ned i 2003.5

Kateketutdanning

i dag

K a t e k e t u t d an n i n g v e d TF, VID og NL A
Det er i dag mogleg å ta master som kvalifiserar til kateket ved fleire lærestadar.
Det er tilbod om ein slik master ved NLA Høgskulen i Bergen og ved Det
Teologiske Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. Dei tilbyr master i teologi med
vekt på kyrkjeleg undervisning. Kyrkjeleg utdanningssenter i Nord (VID) tilbyr
kateketiske studieemner på masternivå som ein kan integrere i masterprogram
som kvalifiserar til kateket ved MF og ved Universitet i Bodø.
Mange søkjer seg til kateketutdanning etter ei lærarutdanning, ei anna
pedagogisk utdanning eller ein annan relevant bachelor. Dette er mogleg på
grunn av dei fleksible kvalifikasjonskrava i tenesteordninga. Det er ikkje rom
for å gå vidare inn på alle desse utdanningsprogramma i denne artikkelen, da
utgangspunktet for denne artikkelen er arbeidet med erfaringsbasert master ved
MF.

Dis iplin b a s e r t m as t e r i k y r k j e l e g und ervisning ved MF
Då masterkravet kom i 2005, vart kateketpraktikum ved MF lagt ned, og
disiplinbasert master i kyrkjeleg undervisning vart etablert. Ny tenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket frå 01.01.2005 la dei viktige føringane i å
forme ei ny kateketutdanning. Kateketen skulle som før vere leiar av undervisningstenesta i kyrkjelyden, medan rammene for innhaldet i tenesta vart meir
fleksible. Den verkeleg store endringa var dei nye kvalifikasjonskrava med krav
om mastergrad i utdanninga. Dei nye utdanningskrava førte til at kateketutdanninga måtte leggjast om på heile lina.
Ved MF vaks det fram, under Heid Leganger-Krogstad si leiing, eit masterprogram i kyrkjeleg undervisning som var fleksibelt i forma. Det måtte det vere
for å kunne handtere to ulike studentgrupper, heiltidsstudenten og deltids-/
fjernstudenten. Heiltidsstudentar tok kateketutdanning som grunnutdanning,
deltidsstudenten var ofte studentar som tok master som «second career», og
5 Referanse, Magnar Hjertenæs, høgskulelektor ved Høgskulen i Volda
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skulle byggje vidare på ei lærarutdanning eller annan pedagogisk utdanning.
Fleire kateketar med utdanning på bachelor-nivå nytta høvet til å ta den nye
masteren. I perioda 2004–2008 har MF uteksaminert 53 studentar med master
i kyrkjeleg undervisning.
Masterkravet styrka den kyrkjelege undervisninga som fagområde, noko
som har kome heile kyrkja til gode. Leganger-Krogstad var og sentral i arbeidet
med praksisnær forsking. Gjennom utdanningsprogrammet har studentane sine
masteroppgåver vore viktige religionspedagogiske bidrag, og fleire har bidrege
med artiklar i ulike tidsskrift. På denne måten har masterstudentane sjølve vore
med på å drive fram kyrkjeleg undervisning som fagområde.
I det femårige masterprogrammet til kateket var PPU (Praktisk-pedagogisk
utdanning) med praksis i både skule og kyrkje, ein viktig del av utdanninga. Dette
ga fagleg tyngde og breidde i forståinga av metodisk og didaktisk arbeid både i
kyrkje og i skule. Det var eit bærande prinsipp i heile utdanninga at studentane
skulle få ei pedagogisk, teologisk og praktisk-kateketisk utdanning, med kvalifikasjon til arbeid både i kyrkje og i skule.6
På slutten av 80-talet/byrjinga av 90-talet var det om lag 2–5 studentar per
år på kateketutdanninga. Antall søkjarar til kateketutdanninga var også med
innføring av masterkravet i 2004 forholdsvis lavt. Tenkinga kring «dobbeltkvalifikasjon» til arbeid både i skule og kyrkje, var stadig under press, blant
anna på grunn av lavt studenttal. Med omleggjing av lærarutdanninga til
femårig masterprogram, auka presset på den femårige kateketutdanninga ved
MF. Grunnutdanninga til kateket er frå hausten 2019 lagt om, der bachelor og
master med teologiske, kateketiske og kyrkjelydspedagogiske fag utgjer dagens
fulltidsutdanning til kateket ved MF. Dette er ei rein kyrkjeleg utdanning som
kvalifiserar til kateket, men og til arbeid i kristne organisasjonar.
Denne omleggjinga representerer eit brot med tidlegare tenking kring
kateketutdanning, men det er og ei erkjenning og ein konsekvens av at utdanning,
samfunn og kyrkje er i endring.

E r far i n g s b a s e r t m aster ved MF
Målgruppa for erfaringsbasert master i kyrkjeleg undervisning er studentar som
ynskjer å bli kateket som «second career». Utdanninga er på deltid, samlingsbasert, og går over tre år. Utdanninga har praktisk-kateketiske studieemner og
teologiske fag på til saman 90 studiepoeng. Opptakskravet er utdanning som
tilsvarar bachelor med minimumskrav innan pedagogikk og kristendom/teologi.
Hausten 2019 er det til saman 26 studentar i dette utdanningsprogrammet.7
6

Sentrale i arbeidet med å utvikle den nye masteren var Kristine Aksøy og Heid Leganger-Krogstad. Aksøy var
tilsett som programleiar ved kateketseminaret frå 1999–2004, og Leganger-Krogstad var programleiar ved den
nye kateketutdanninga frå 2004–2017
7 Referanse, MF v/Mona Gulbrandsen Bø
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Dei fleste tek heile masterprogrammet, nokre få tek enkeltemner. Dei fleste av
studentane har lærarutdanning eller annan pedagogisk utdanning i botn.
Kateketyrket er ei mangfaldig teneste, og tenesteordninga gjev heller
overordna rammer og føringar for katekettenesta, enn detaljerte skildringar.
Dei fleksible kvalifikasjonskrava gjer det mogleg å justere kateketutdanninga
i møte både med samfunnsutvikling og dei kyrkjelege behov på ein god og
relevant måte. Kateketyrket er ei yrkesretta masterutdanning som dyktiggjer til
både ei spissa og ei brei teneste i Dnk. Tenesta krev kunnskap og ferdigheiter på
fleire fagområder, og er difor sett saman av mange ulike komponentar og fag.
Oppbygginga av ei kateketutdanning er ikkje eintydig, og det er styrande for
innhaldet i utdanninga om ein tek kateketutdanning som «second career», eller
vel eit femårig utdanningsprogram som førar fram til kateket.
Studiet sine hovudemne er bibelteologi (GT og NT), truslære/dogmatikk,
kyrkja som lærande fellesskap/læringsteori, pedagogisk planarbeid/leiing,
sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier, kyrkjebygg, liturgi og
gudsteneste, vegleia praksis og masterarbeid.
Styrka til ein erfaringsbasert master er ofte samspelet mellom fagstoffet
og den mangfaldige utdanningsbakgrunnen og yrkespraksisen til studentane.
I mellomrommet mellom teori og praksis skjer det verdifull læring. Å utveksle
erfaringar med utgangspunkt i forskjellige faglege tradisjonar, kan og vere med
på å utvikle det praktisk-kateketiske faget.

Kateketyrket –

ei mangfaldig teneste

Å arbeide med barn og unge i dag kan vere utfordrande på mange plan. Samfunnet
endrar seg raskt, og det gjer barne- og ungdomskulturen også. Kunnskap om
barn og unge blir raskt gamal kunnskap. Mange kateketar fortel om ei undervisningsteneste i endring, der dei diakonale og sosialpedagogiske behova aukar. Det
er mykje som talar for at det kan vere behov for å styrkje kateketane sin kunnskap
om fag som spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, sjelesorg og diakoni, særleg
i møte med sårbare barn og unge. I eit omsorgsperspektiv er det og sentralt
å reflektere over kva det er i trusopplæringa som gjev hjelp til livstolking og
livsmestring.
Ei utfordring for mange kateketar har vore å finne sin plass i det kyrkjelege
landskapet. Fleire fortel om krysspress mellom eigne og andre sine forventningar.
Dette er ei utfordring kateketane deler med andre faggrupper i kyrkjestaben.
Tenesteordningane legg delvis opp til overlappande oppgåver mellom dei ulike
kyrkjelege profesjonane. Vi kan nemne gudstenestlege funksjonar, forkynning,
konfirmantundervisning, omsorgsarbeid og sjelesorg. Dette gjer at tverrfagleg
tenking, samarbeid og respekt blir viktig for å lukkast. Kateketane har, som alle
andre yrkesgrupper, behov for ein fagleg forankring og ein tydeleg yrkesiden-
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titet. Fleire kateketar har tatt leiarutdanning for å dyktiggjere seg i si faglege
leiing som kateket. Dersom lærestadane skal lukkast med å gje relevant undervisning til kyrkjeleg undervisning som fagområde, må dei ha sterke fagmiljø
med kunnskap og kjennskap til katekettenesta sin kompleksitet. Utdanninga må
vere solid forankra i ein teologisk, pedagogisk og kateketisk tradisjon.
Danning til ein profesjon skjer gjerne i samkvem med andre. For å skape
eit miljø for kateketstudentane, er det ved MF lagt opp til at studentane i det
disiplinbaserte utdanningsprogrammet og studentane i det erfaringsbaserte
programmet skal ha nokre felles studieemner. Det er og lagt opp til «profesjonssamlingar» der det sosiale er vektlagt, samstundes som det er eit rom for å
ta opp avklaringar kring mellom anna rammer og roller for tenesta, yrkesidentitet og profesjon.
Det er i denne samanhengen verdt å nemne det vigslingsførebuande
programmet VTVT (Vegen til vigsla teneste). Dette er ikkje ein del av kateketutdanninga, men er eit program i regi av Bispemøtet. Programmet starta i 2018,
og er eit positivt supplement når det kjem til danning til kateketyrket, bruk av
liturgiske klede, forståing av vigsling og biskopen sitt tilsyn, med meir.

Kateketutdanning

i morgon

Det er i år 50 år sidan Lov om katekettenesta i Dnk vart vedteken. Vi kan sjå
attende på 50 år med ei organisert undervisningsteneste, og 50 år med kateket.
Alt talar for at det vil vere stort behov for kateketar også i framtida. Eg vil
avslutningsvis liste opp nokre (gamle og nye) utfordringar for kateketutdanninga som kyrkja og lærestadane må fortsette å arbeide med både i dag og i
framtida.
• Lærarutdanninga er blitt eit femårig masterprogram. Dette utfordrar
«lærarvegen» inn i kateketyrket. Utan rett fagkombinasjon i botn kan
utdanningsløpet til kateket bli urimeleg langt. Det vil vere behov for at
ungdomar som ynskjer å bli både lærar og kateket, får god og relevant
rådgjeving på eit tidleg tidspunkt.
• Er den femårige grunnutdanninga til kateket truga? Tenesteordninga opnar
opp for mange utdanningsvegar til kateket, til dømes er det fleire relevante
masterprogram som blir godkjende. Ein kan sjå føre seg at kateketstudentane vil «navigere» seg fram til kateketyrket ved å velge andre
utdanningsprogram som gjev kompetanse også til andre yrker, som til
dømes ei lærarutdanning.
• Er det behov for ei sterkare styring i kva pedagogikk-faget skal innehalde? I
dag har kateketar ein svært mangfaldig pedagogisk bakgrunn. Det kan vere
småbarnspedagogikk, skulepedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU) eller kyrkjelydspedagogikk. Det kan vere ein føremon å halde på
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fleksibiliteten i innhaldet i pedagogikk-faget, men det er heller ikkje
uvesentleg kva for pedagogikk den einskilde har studert.
• Det har vore mykje praksisbasert forsking på trusopplæring og kyrkjeleg
undervisning som ein fylgje av trusopplæringsreforma. Det vil fortsatt vere
viktig at kateketutdanning utviklar seg i eit samspel mellom forsking og
praksis.
• På line med andre som arbeidar med barn og unge, er det i aukande grad
behov for ei sosialfagleg tilnærming til dei unge. Kateketen treng kunnskap
og gode verktøy for å vere profesjonell i yrket etter dagens krav og standard.
Det vil vere behov for kompetanseheving innan vegleiing, sjelesorg, diakoni
og sosialpedagogisk arbeid.
• Mange kateketar leiar i dag eit stort fagområde. Tidlegare så leia kateketen
fyrst og fremst si eiga undervisningsteneste, i dag er mange kateketar leiarar
for pedagogiske «team», og leiar også arbeidet med fagleg utvikling og
planar i ein kyrkjelyd eller i eit større fellesrådsområde/prosti. Det vil vere
behov for leiarutdanning som dyktiggjer kateketar i å stå i ei slik teneste.
• Vigsling som praksis er blitt styrka dei siste åra, med vigslingsførebuande
samling, og krav om liturgiske klede Spørsmål kring kateketyrket som ei
livslang teneste, og moglege karrierevegar, har vore ein del av samtalen i
desse 50 åra ein har hatt kateketar. Arbeidsgjevarar i begge liner, og kyrkja
som heilskap, har eit felles ansvar i å gje gode vilkår til kateketar og andre
innan undervisning. Kyrkja sitt behov for dyktige folk innan undervisning, for barn og unge, men også vaksne, er udiskutabel. Kyrkjerådet har
varsla ein gjennomgang av kvalifikasjonskrava til dei kyrkjelege profesjonane. I det høvet vil både gamle og nye spørsmål reise seg om kateketyrket
i framtida.
Med kyrkjemøtevedtaket i 2015 om undervisningsstillingane i Dnk, vart kateketyrket stadfesta som ei sentral kyrkjeleg teneste. Kyrkjerådet har og varsla
ny gjennomgang av kvalifikasjonskrav til alle dei kyrkjelege profesjonane.
Katekettenesta er komen for å bli, og eg ser optimistisk på nye 50 år for katekettenesta i Den norske kyrkje til beste for barn og unge i ei ny tid.
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Vedlegg: Hvordan

bli kateket?

Hvordan kvalifisere seg til stilling som kateket i Den norske kirke i dag, og hvor
studerer man? Her er en kortfattet versjon av noen av mulighetene.

K v al i fi k as j o n s k r av til k atek et
For tilsetting som kateket i Den norske kirke kreves utdanning på masternivå
som inneholder minimum 80 studiepoeng kristendom/teologi, 30 studiepoeng
relevant pedagogikk/formidlingsfag og 60 studiepoeng praktisk-kirkelige fag
med hovedvekt på kateketiske emner. Relevant mastergrad er pedagogikk,
kristendomskunnskap/teologi

eller

kirkelig

undervisning/kateketikk.

Utdanningen må inneholde veiledet praksis til kateket. Les om Tjenesteordning
og

kvalifikasjonskrav

for

kateket

her:

https://lovdata.no/dokument/SF/

forskrift/2004-11-20-1894

S t u d i e s ted er:
MF Vitenskapelige Høyskole: Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (90
studiepoeng). Studiet er samlingsbasert, og det undervises over 3 år. Master i
teologi med studieretning kirkelig undervisning (120 studiepoeng).
VID – Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN): 30 kateketiske studieemner på
masternivå. Studiet går over ett år. Les mer om studiet på https://www.vid.no/
studier/praktisk-kirkelig-utdanning/
Teologisk fakultet i Oslo (TF): Master i teologi (120 studiepoeng) med fordypning
innenfor kirkelig undervisning.
NLA Høgskolen, Bergen: Master i teologi (120 studiepoeng) med fordypning
innenfor kirkelig undervisning (studieprogram master in Theology and Ministry).
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Kirkelig undervisning og
menighet i samspill
Refleksjon over endring de siste tiårene
A v E r l i n g B i r ked al
Kirkelig undervisning har endret seg betydelig de siste tiårene. Det samme gjelder rammebetingelser og virksomhet i menigheter i Den norske kirke generelt. I denne artikkelen
reflekterer jeg over endringen og samspillet mellom undervisningen og menigheten som
helhet. Det pekes på noen utfordringer for den videre utvikling.
Erling Birkedal, førsteamanuensis ved MF. E-post: erling.birkedal@mf.no

Et

t i d s bi l d e f r a

1 969

og

2 01 9

1969 er et merkeår på flere måter. Mange tenker kanskje på at det var året det
første menneske gikk på månens overflate. I Norge ble 9-årig grunnskole innført,
og ny lov om katekettjeneste i Den norske ble vedtatt. For meg personlig var det
også et merkeår. Jeg var konfirmant i min barndoms bygd, Gjerstad i Aust-Agder.
Når dette skrives, har jeg nettopp blitt feiret som «gullkonfirmant». Det er en
god inngang for å reflektere over utvikling av kirkelig undervisning i menigheten
disse 50 årene.

M i n n e r fr a k o n fi r m as j onstid en i 1 9 69
I skolekretsen der jeg vokste opp, var vi 10–15 barn i årskullet, og vi hadde god
kjennskap til hverandre. Før vi nådde konfirmasjonsalder, hadde noen av oss
gått på søndagsskole og «yngres» (barnegruppe) på det lokale bedehuset,
drevet av frivillige. Bygda (tilsvarende som kommunen og sokn) hadde 3–4
slike grender med tilsvarende virksomhet. Kirkebygget, som var 7–8 km fra der
jeg bodde, ble bare brukt til gudstjenester og høgtidelige anledninger. Alle som
avsluttet skolegang i bygda dette året, ble konfirmert i kirken. Det var ingen
andre alternativer. Det kunne være ett års forskjell i alder. De fleste hadde gått
«framhaldsskulen», et år etter 7-årig barneskole. De få som hoppet over denne
for å gå skole annet sted, ble konfirmert før de byttet skole. Konfirmasjonen var
slik en felles overgangsrite fra skolen i det stabile og trygge bygdemiljø, til et liv
i en større verden.
I konfirmasjonstiden, perioden før konfirmasjonsdagen, fremstod presten
for oss som en vikar-lærer. Konfirmasjonsundervisningen var en integrert del
av skolen. Presten satt i mørk dress ved kateteret. Det var to sentrale bøker på
pulten hans; bibel og salmebok. Luthers lille katekisme hadde han sannsynligvis
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også. Det var ikke et alternativt pedagogisk opplegg eller vesentlig annet innhold
enn det vi var vant til fra skolen ellers. Vi arbeidet med å lære utenat de sentrale
elementene i katekismen, og vi sang og lærte salmer utenat.
Jeg tror ikke vi som konfirmanter hadde plikt til å være på vanlige gudstjenester.
Når konfirmasjonsdagen nærmet seg, var det imidlertid «overhørings-gudstjeneste». Vi var plassert på to rekker i midtgangen i kirka. Presten gikk frem og
tilbake og stilte spørsmål fra troslæren. Vi var ikke forberedt på hvilke spørsmål
den enkelte skulle få, men presten kjente oss og henvendte seg til dem som ville
og kunne svare.
Konfirmasjonsdagen var høytidelig. Vi var kledd i hvite kapper og marsjerte
på to rader inn i kirken, i alfabetisk rekkefølge. Det var forbønn for den enkelte
konfirmant, mens vi gruppevis kom frem til knefall rundt alterringen. Når
seremonien var ferdig, var det gratulasjoner og utveksling av kort og gaver på
kirkebakken.
Feiring etter gudstjeneste skjedde i hjemmet, sammen med storfamilien.
Enkelte naboer/venner av familien ble invitert til kaffe. Det var taler og sanger
til konfirmanten. Festen markerte at en fase av livet var over.

K o n f i r m as j o n i 2 019 – 50 år etter
Hva kjennetegner konfirmasjonstid og konfirmasjonen i dag? Det er flere likheter,
samtidig som det er vesentlige endringer. Jeg ser en kontinuitet fra 60-tallet ved
at det er en relativt lang konfirmasjonstid, åtte måneder, med ulike samlinger.
Innholdet i konfirmasjonstiden dreier seg fortsatt om sentrale elementer fra den
kristne tro. Det er konfirmasjonsgudstjenesten, med konfirmanter i hvite kapper
og forbønn for den enkelte. Konfirmasjonsdagen inkluderer også nå vanligvis en
stor familiefest.
Det er vesentlig forandringer som er iøynefallende:
• Skolen er ikke lenger arena for undervisning.
• Konfirmasjonene faller ikke sammen med avslutning på skolen.
• Det er ikke alle i årskullet som blir konfirmert i kirken. De unge lever nå i et
mangfoldig samfunn, der kirkelig konfirmasjon ikke er en selvfølge. Det er
reelle alternativer.
• Konfirmasjonstiden er i de fleste menigheter en periode med ulike
aktiviteter for de unge. Det er varierte pedagogiske metoder, sosiale
aktiviteter og oftest leir. Det legges til rette for at de unge skal få ulike
opplevelser og erfaringer.
• I mange menigheter er det en kateket eller menighetspedagog som har
hovedansvaret for undervisningen i konfirmasjonstiden. Presten er
delaktig, men spesielt i selve konfirmasjonsgudstjenesten. I mange mindre
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menigheter har presten fortsatt hovedansvaret.
• Noen av konfirmantene har vært med i trosopplæringstiltak i sin barndom,
ut fra en lokal plan. Virksomheten er vanligvis knyttet til kirkehuset, og til
gudstjenester.
Et eksempel på endring av rammebetingelser, igjen fra min barndoms bygd:
Bedehuset i grenda er solgt til bolighus. Kirkehuset er det samme. Her foregår nå
det meste av kirkelig undervisning, for hele kommunen/soknet, bl.a. babysang
og barnekor som øver. Det er søndagsskole knyttet til gudstjenesten i kirka, ikke
i noen av grendene i bygda. Det er ansatte i menigheten, ikke frivillige, som
tar ansvar for tiltak for barn og unge. Trosopplæringsreformen har skapt en
fornyelse i arbeid med barn og unge de siste årene. Men for femti år siden var
nok minst like stor andel av årskullet med i et kontinuerlig barnearbeid, slik som
søndagsskole og aktiviteter i regi av kirkelige organisasjoner.

S p ø r s mål t i l d e n v i d e re reflek sj on
På grunnlag av de endringer som har skjedd de siste femti årene, vil jeg reflektere
over hva endring og nye rammebetingelser for den kirkelige undervisning har
gjort med menigheten som helhet, og hvilke utfordringer vi nå står overfor.
Jeg starter med å si noe om endringer i rammebetingelser for den kirkelige
undervisning. Deretter tar jeg for meg noen tema og redegjør kort for endringer i
den kirkelige undervisning, og ser på de konsekvenser det har fått for menigheten
som helhet. Siste avsnitt er en refleksjon over noen utfordringer jeg ser vi står
overfor i dag og den nære fremtid.

Trosopplæring

s o m d r i v k r a f t i u t v ik l i n g

av menigheten som helhet

E n d r i n g e r i r e l as j o n e n me l lom k irk e og sk ole
Den mest markerte endringen for kirkelig undervisning de siste femti årene er
ny relasjon mellom kirke og skole. Skoleloven av 1969 la premisser for mange av
de senere endringene.
Kirken har alltid vært en undervisende kirke. Det er forankret i Jesu egen
befaling om «å gå ut … idet dere døper dem … og lærer dem å holde alt jeg har
befalt dere» (Mt 28, 19–20). Undervisning skjedde i hjemmet og menigheten
i kirkens første århundrer her i landet. Fra innføring av obligatorisk skole
for alle barn, i første del av 1700-tallet, hadde skolen kristendomsundervisning som et sentralt formål. Skolen hadde et oppdrag på vegne av kirken (eller
kirkestyret som var staten). Dette varte i ca. 250 år. En kan si at endringen som
har skjedd de siste tiårene er en prosess tilbake til kirkens normalordning etter
250 års intermesso, der skolen var primærarena for kristen opplæring (Ivar
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Asheim 1989). Da Stortinget behandlet skoleloven av 1969, ble det presisert at
skolens kristendomsundervisning ikke lenger var «dåpsundervisning i kirkelig
forstand». Det skjedde ikke umiddelbare endringer i innholdet i skolefaget, men
debatten om fritak og alternative undervisningsplaner kom etter hvert.1 Som
konsekvens av økt innvandring og sekularisering i samfunnet generelt, ble det
enkelte steder store utfordringer knyttet til fritak og alternativ undervisning.
Midt på 1990-tallet ble det etter forsøk og politisk debatt enighet om å innføre
et felles fag for alle, uten fritak: KRL-faget. Med dette falt også biskopens tilsyn
med kristendomsundervisning i skolen bort, og vi var i en ny relasjon mellom
skole og kirke. (Se kort gjennomgang av disse endringer i skole og kirke i NOU
2000:26, kap. 2).
Denne endringen i skolens undervisningsplaner har fått betydelige konsekvenser for kirken. Samarbeid mellom skole og kirke, som tidligere var i et
harmonisk og selvfølgelig samvirke i et relativt homogent samfunn, ble etter
hvert problematisert. Det er en debatt som pågår fortsatt. Det ble slutt på at
skolen utførte et oppdrag på vegne av kirken. Nå har skolen et allment kulturoppdrag, og kontakt med kirken og andre institusjoner i samfunnet skjer på
skolens egne premisser.
Parallelt med endringene i skolen ble kirkens egen undervisning forandret.
Samme året som vi fikk ny skolelov (1969), ble lov om katekettjeneste vedtatt.
Utover på 1970- og 80-tallet ble det opprettet statlige og kommunale kateketstillinger. Midt på 1990-tallet var det ca. 200 slike stillinger. Tidlig på 1970-tallet
startet IKO med å utvikle UPRO – Undervisningsprogram for hjem og kirke.
Det var starten på et systematisk planarbeid for kirkelig undervisning for alle
døpte, utenom skolen. Deretter fikk vi forsøk med dåpsopplæring i menigheter
på 1980-tallet, og første nasjonale plan for dåpsopplæring ble vedtatt av
Kirkemøtet i 1991. Det var imidlertid ikke noen ekstra økonomiske midler knyttet
til gjennomføring av denne planen.
Premissene for en trosopplæringsreform med offentlig finansiering, ble lagt
gjennom Stortingets behandling av KRL-faget. Stortingets flertall ba regjeringen
om å utrede og vurdere å fremme forslag om å lovfeste rett til dåpsopplæring.
(Innst.O.nr.46 (1995–96). Se omtale i NOU 2000:26 s.9). Dette førte frem til
vedtak om Reform av trosopplæring for Den norske kirke i 2003. Her ble det
en økonomisk opptrappingsplan på 250 millioner over en tiårsperiode (Innst. S
nr. 200 (2002–2003)). Dette førte til en mengde nytilsettinger i kirken. I 2019
er rundt 700 stillinger i kirken direkte knyttet til undervisningstjenesten. Dette
kommer i tillegg til prester og andre som også er involvert i undervisning.2
1

Det var imidlertid et paradoks at kriteriet for fritak for å delta i kristendomsundervisningen fortsatt var medlemskap i Den norske kirke. Stortinget begrunnet faget med ønske om å gi støtte til foreldrene om å virkeliggjøre deres oppdrageransvar, uttrykt ved å bringe barna til dåp.
2 Kirkemøtet vedtok i 2009 en nasjonal rammeplan for kirkens trosopplæring for aldersgruppen 0–18 år, der
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Jeg skal videre se på enkelte sider ved endringsprosessen de siste 10-årene, og hva
det har gjort med menigheten som helhet. Jeg tar utgangspunkt i den kirkelige
undervisning, og da primært det som de siste årene omtales som trosopplæring,
og har dette som perspektiv når jeg ser etter endringer i menigheten som helhet.

Ø k o n o m i s k e r am m e r – ø k t bem anning
Generelt har de økonomiske rammer for menigheter i Den norske kirke økt de
siste årene. Kanskje er det offentlige tilskudd på et høydepunkt nå, ved overgang
fra tidligere statskirke til en fri folkekirke? Sett i et 50-årsperspektiv har økonomi
og bemanning i menigheter endret seg radikalt. Det skjedde en stor endring på
1990-tallet ved innføring av ny kirkelov og opprettelse av kirkelig fellesråd. Det
ble mer vanlig med felles kirkekontor lokalt, der presten også hadde sin base. Det
ble i større grad en «vi-kirke», der det ble lokale «kirkestaber» og ikke bare
prest eller andre enkeltpersoner som utførte tjenester. Undervisningstjenesten
har kvantitativt økt mest de siste årene, og i økende grad satt preg på den lokale
virksomhet. Mange menigheter fikk kateket fra 1970-tallet og fremover. Den
største økning innen undervisning skjedde fra 2004 ved implementering av
trosopplæringsreformen. Det ble gitt statlig tilskudd til ett nytt årsverk for hver
5-6000 medlemmer. I staber er det nå vanlig at det er like mange personer som
direkte arbeider med undervisning, som det er antall prester. Jeg kan bruke min
nåværende menighet som eksempel: Det er 3 prester, 2 kateketer, 1 menighetspedagog i 100 % og en ungdomsarbeider i 80 %.
Denne endringen får konsekvenser for menigheten som helhet. Stabsmøter
blir ikke bare drøfting av de tradisjonelle «preste-oppgaver», der andre skal
«hjelpe presten» med å gjennomføre sine oppgaver. Nå er det like mye presten
som skal «hjelpe» kateketen og menighetspedagogen med å gjennomføre de
mange tiltak i trosopplæringen.

S y s t e m at i s k p l anarbeid
Et systematisk undervisningsarbeid har behov for en plan. Fra 1970-tallets
UPRO har menigheter arbeidet med undervisningsplaner, i tillegg til konfirmasjonen.3 Forsøk med systematisk dåpsopplæring på 1980-tallet gav erfaring med
lokalt planarbeid. Plan for dåpsopplæring fra 1991 ga nytt grunnlag for å arbeide
med menigheters lokale planer. Tidligere var det vanlig at ulike organisasjoner
eller frivillige arbeidsgrupper hadde ansvar for hver sin aldersgruppe eller type
konfirmasjonstiden er en integrert del (Kirkerådet 2010). Konfirmasjonstiden er slik ett av flere tiltak, samtidig
som det er mest omfattende, både når det gjelder innhold, varighet og deltagelse. Litt over 80 % av de døpte
blir konfirmert i kirken, noe som er litt under 60 % av årskullene (SSB 2017).
3 UPRO var en helhetsplan på den måte at en tenkte livsløp, fra fødsel til grav. Ideen var at kirken skulle være til
stede i menneskers liv i ulike livsfaser. Derav begrepet fase-plan (senere omtalt som avgrensede tiltak, til forskjell fra kontinuerlig arbeid.) Innholdet i konfirmasjonstiden fikk sin nasjonale plan tidlig på 1980-tallet.
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aktivitet. Nå ble det en annen måte å tenke på. Noen ansatte i menigheten måtte
se helheten for å kunne ta ansvar for alle alderstrinn.
Med reform av trosopplæringen og ny nasjonal rammeplan i 2010 ble lokale
planer en forpliktelse for alle menigheter. Når dette ble kombinert med tildelte
økonomiske midler og krav om rapportering, ble det en drivkraft i det lokale
planarbeidet. Faglig planarbeid er noe som tradisjonelt har hørt til i skolen,
som en del av lærer-profesjonen. Denne kompetansen er det i økende grad blitt
behov for i kirken. Kompetansen har også økt på dette feltet i mange menigheter
ved nytilsettinger, videreutdanning og erfaring. Planarbeid ble nå en nødvendig
del av den lokalkirkelige kultur og arbeidsmåte. Selv om det er enkelte personer
som har hovedansvaret for dette, måtte det nødvendigvis også involvere flere
medarbeidere. Den nasjonale planen har også som premiss at undervisningen
skal være en integrert del av menighetens virksomhet. (Se ulike dimensjoner i
trosopplæringen. Kirkerådet 2010:27–36.)

U n d e r v i s n i n g o g g ud stj eneste
Et av formålene med trosopplæringen er at den skal «utfordre til engasjement og
deltakelse i kirke og samfunnsliv», og «kirken er både læringsarena og innhold
i trosopplæringen» (Kirkerådet 2010:4 og 7). Barn og unge må da nødvendigvis
bli involvert i menigheten i ulike livsfaser. Slik var det ikke for 50 år siden. De
som i dag er vanlige gudstjenestedeltakere, kan ikke ha unngått å legge merke til
at barn på ulike vis har inntatt gudstjenesterommet. Barn som aktive deltakere i
gudstjenesten har ikke bare fått konsekvenser for barna og deres familier, men
også for de voksne deltagere og de som planlegger og gjennomfører gudstjenester. Når barn skal være med i gjennomføring, krever det en involvering av
prest og andre aktører. Det blir en vurdering av hvordan barns delaktighet skal
prege gudstjenesten. Er barn i gudstjenesten som medhjelpere (medliturger
eller ministranter), som et innslag i programmet (fremfører sang el.l.), eller blir
gudstjenesten som helhet preget av barns deltagelse (liturgi, språk, sanger mm)?
Det er vel ikke for sterkt å si at trosopplæringsreformen har vært med på å
utvikle ny gudstjenestekultur i menigheten. Det dreier seg nå mye om å tilrettelegge og planlegge de mange «trosopplærings-gudstjenester» i den årlige
gudstjenesteplanen. Mange vil oppleve det positivt og berikende når barna er
med. Samtidig er det signaler om at det også kan oppleves utfordrende når
mange gudstjenester skjer på barnas premisser (se nedenfor).

Pr o fe s j o n al i s e r i n g og ny frivillig h et
Bedre økonomi og flere ansatte innebærer en profesjonalisering av kirkens
undervisningsarbeid. Det er mange grunner til at frivillighet i den formen det var
på 1960-tallet, er endret (Fretheim 2014, Birkedal 2017). Når ansatte eller leder
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i kirken sier at menigheten trenger frivillige medarbeidere, er nok dette oftest
en annen type frivillighet enn 60-tallets autonome og selvstendige frivillige en
tenker på. Ansatte som har ansvar for trosopplæring, ser nå behov for medarbeidere som kan hjelpe og avlaste de ansatte med å gjennomføre de mange tiltak
(Fretheim 2014). Det er blitt et skille mellom på den ene side en ad-hoc-frivillighet som skal bidra til at en får gjennomført den lokale planen, og på den annen
side frivillige medarbeidere som på eget initiativ eller uavhengig av menighetens
ansatte, driver søndagsskole og annet kirkelig arbeid med og for barn og unge.
Noen tradisjonelle frivillige kan oppleve denne todelingen som uheldig, mens
andre kan tenke at frivillig virksomhet best skjer uten direkte tilknytning til de
ansatte i menigheten (Birkedal 2017).

Sam v i r k e t m e n i g h e t o g org anisasj oner
Samarbeid mellom ansatte og frivillige henger sammen med samvirke mellom
menighet og frivillige organisasjoner. Vi ser at det i mange menigheter er blitt
en annen relasjon mellom menighet og kristelige organisasjoner enn det man
var vant til tidligere. Det var en utfordring for mange organisasjoner når kirken/
menigheten i stor skala bygde opp sin selvstendige undervisningstjeneste, i
tillegg til konfirmasjonsundervisningen. Det var enkelte organisasjonsledere
som var urolige for en profesjonalisering i kirken og fremhevet verdien av det
de frivillige organisasjoner kunne skape av fellesskap og engasjement (se f.eks.
Danbolt 2000:69–72). For dem var det logisk at organisasjonene kunne få støtte
til sitt arbeid, da de så på dette som kirkens undervisningsarbeid og dåpsopplæring i praksis. De hadde noe å bygge videre på.
Vi vet nå at de økonomiske midler ble kanalisert til menigheter via bispedømmene. Slik kan en ut fra et organisasjons-perspektiv si at menighetene gjennom
trosopplæringsreformen har overtatt en del av «markedet» i det kirkelige
arbeidet for barn og unge. Det er imidlertid ikke en intensjon fra kirkens side å
gjøre organisasjonene overflødige (Kirkerådet 2010:33-34).
Hvordan skulle organisasjonene svare på dette? Det ble forskjellig, ut fra
deres ulike holdninger og ønsker om nærhet eller distanse til Den norske kirke,
og med lokale variasjoner. Noen søkte konstruktivt samarbeid med menigheten
på det sted de hadde aktivitet. I enkelte lokalsamfunn har det utviklet seg en mer
selvstendig virksomhet i organisasjoners regi. Denne utviklingen kan beskrives
som en endring fra en ellipsemodell – til to selvstendige sirkler (Birkedal 2018,
Birkedal og Lannem 2019). Det er nok flere momenter enn utvikling av undervisningen i menighetene som har påskyndet en prosess med større avstand mellom
kirke og organisasjoner. I det hele har soknemenigheten tatt opp i seg elementer
fra det som tradisjonelt har vært organisasjonenes oppgaver, mens organisasjonene på sin side har tatt opp i seg nye elementer fra det vanlige menighetsliv.
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Både menigheter og organisasjoner har gått i retning av «alt under ett tak»
(Birkedal 2018).

N y p e d ag o g i s k t e n k n i ng – «barneteolog i»
Det er ikke lenger pugging og gjentagelse av troslære og salmevers som står
i sentrum for undervisning av konfirmanter, eller i andre aldergrupper. Nå er
det mer aktiv deltagelse og involvering i kirkens virksomhet og gudstjenesteliv.
Det er et sosiokulturelt læringssyn og mangfold av teologiske perspektiv som
dominerer (Fagermoen og Lauritzen 2018). Barn og unge er ikke lenger bare
objekter for undervisningen, eller deltakere. De er også religiøse subjekter som er
med på å skape teologi, reflektere over og sette ord på egen tro. «Barneteologi»
er blitt et innarbeidet begrep (Tveito Johnsen 2007). De oppfattes som fullverdige
deltagere i menigheten, på sine premisser. Barns delaktighet i nattverden er et
uttrykk for dette. Mens vi for femti år siden måtte være konfirmert for å delta
i nattverden, får barn som deltar i gudstjenesten, tidlig erfaring med dette. Det
er lite av religiøs bluferdighet, når det gjelder å forsøke ulike typer praksiser.
Undervisningen legger også opp til en delaktighet i religiøs praksis. En «gjør
kirke», fremfor «å snakke om kirke».
Dette synet på barnet og pedagogikken har også åpnet for at kirkelig undervisning og konfirmasjon er for alle, uansett funksjonsdyktighet. Det er nå et
uttalt mål i plan for trosopplæring. (En systematisk og sammenhengende
trosopplæring for alle døpte i alderen 0–18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Kirkerådet 2010: 4.) «Universell utforming» er blitt et mål også for kirkelig
virksomhet. Alle skal være med, uten fysiske eller psykiske barrierer. De som
har en utviklingshemming, er ikke bare en utfordring og oppgave. De er også
veiledere og forbilder for andre (Torgauten 2006).

Hva

så?

–

veien videre

Jeg har omtalt en variasjon av perspektiver og tema ovenfor. Flere tema og
nyanser kunne vært med. Jeg skal nå i siste del av artikkelen reflektere over
noen av de utfordringene jeg tenker er spesielt relevante for den videre utvikling
av trosopplæringen og menigheten som helhet.

Fo rplik t e n d e p l a n e r k r e v e r e t h elh etlig ansvar og lok al led else
Økt virksomhet og mange medarbeidere som skal samarbeide, krever ledelse. Det
er en utfordring å finne god løsning på ledelse av både prester og andre medarbeidere når disse har forskjellige arbeidsgivere. Når dette skrives, er det tydelige
signaler på at det kan bli fortgang i saken med å oppnå målet som Kirkemøtet
har vedtatt flere ganger, felles arbeidsgiveransvar for alle som arbeider i soknet
(Sak KR 37/19: Fremdrift for arbeid med kirkeordningen).
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Den lokale kirke har flere lokale planer og regelverk den er forpliktet på.
Tradisjonelt gjelder dette forordnede gudstjenester, som regulerer et minimum
antall gudstjenester i soknet. Nå er også plan for trosopplæring en forpliktende
plan, godkjent av biskop. Hvordan skal en forstå forpliktelsen på disse planene?
Jeg har erfaring med at planlagt og annonsert tiltak for barn kan bli avlyst pga.
at menighetspedagogen er blitt syk. Alle kan bli syke. Men hva hadde skjedd
om presten som skulle hatt gudstjeneste, hadde blitt syk? Da hadde det blitt
en vikar, som prosten ordnet. Det er ikke samme selvfølge at kirkevergen kan
skaffe vikar for menighetspedagogen. Vi vet om de praktiske utfordringene. Jeg
håper ikke noen vil tenke at «dette bare er små barn, så det er vel ikke så farlig
å avlyse». En kan ta en parallell til skolen; skolen blir ikke avlyst, eller barna
blir ikke overlatt til seg selv om en lærer er syk. Jeg tenker at tiden er inne til å
gjennomtenke hva menigheten er forpliktet på og har ansvar for, og hvordan en
lokal ledelse må påse at forpliktelsene blir ivaretatt. Disse utfordringene er også
en oppgave for menighetsrådet, som ansvarlig demokratisk organ. Bør rådet få
enda større myndighet over den lokale virksomheten, som også får implikasjoner for de ansatte? Dette hører med i videre samtale om lokal kirkeordning.

Pr o fe s j o n al i s e r i n g o g frivillig h et
Jeg har vist til en betydelig profesjonalisering av menighetens virksomhet,
parallelt med økte økonomiske rammer. Mange ansatte kan få utrettet mer enn
få. Det sikrer også en større grad av forutsigbarhet for virksomheten. Samtidig
er en profesjonalisering sårbart for økonomiske svingninger. Vi kan ikke regne
med at det blir vesentlig økte offentlige midler i fremtiden, heller det motsatte.
Det blir en utfordring med hensyn til å opprettholde tilsvarende økonomiske
rammer for alle menigheter. Noen menigheter vil sannsynligvis ha lettere tilgang
til andre økonomiske kilder enn andre. Dette vil da kunne bli et dilemma om en
ikke kan ha lik standard menigheter imellom i trosopplæring. Vil det føre til en
reduksjon av nasjonal standard, f.eks. en reduksjon av rammen på 315 timer i
nåværende plan? Eller må vi akseptere vesentlig variasjon menigheter imellom?
Stabskirken har sin logikk og begrensning. De ansatte kan ikke være med
alle steder samtidig, og de har en begrenset kapasitet. Frivillige blir i stor grad
medhjelpere. Dette kan på den ene side innebære en ny mulighet, ved at en kan
rekruttere en ny type frivillighet. Det er folk som trives med og ønsker avgrensede
oppgaver på kort tid, uten noen forpliktelser. Det er slik foreldre er vant til i
andre aktiviteter barn er med på, som idrett og kultur. Profesjonaliseringen
kan på den annen side fungere passiviserende på frivillige. Er det tilstrekkelig å
tenke at frivillige er medhjelpere som skal avlaste de ansatte? Bør det heller være
motsatt? At frivillige kompetente medarbeidere har ansatte som legger til rette
slik at de kan bidra med sin kreativitet, ut fra det de selv er best på og ønsker?
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Den kirkelige undervisning har sitt særpreg. Et sosiokulturelt arbeid med
barn og unge er mer enn å gjennomføre et visst antall undervisningstimer.
Det kan bli sårbart om det blir én eller få lønnede medarbeidere som skal stå
med dette alene. Det er behov for en variasjon i menneskelig engasjement og
kompetanse, for at menigheten skal oppleves relevant for mange barn og unge.
Det er naturligvis ikke noen motsetning mellom engasjement og å være betalt
for arbeidet. Men det er heller ikke nødvendigvis slik at menigheten kan løse alle
sider ved den kirkelige undervisning ved økonomi og lønnede medarbeidere. Et
afrikansk ordtak sier at «det trengs en landsby for å oppdra et barn». Jeg tror det
i kirken er behov for en frivillighetskultur og et menighetsmiljø som ramme for
undervisningen. «Et kontor kan ikke elske», heter det. Kirkelig undervisning,
og menighetsarbeid generelt, er langt mer enn en forvaltningsoppgave og noen
aktiviteter i et bestemt antall timer. Målsettingen om å «vekke og styrke kristen
tro, bidra til kristen livstolkning og livsmestring, og utfordre til engasjement og
deltakelse …» (Kirkerådet 2010:4), krever ledere som selv viser engasjement og
kjærlighet til oppgaven. Barn og unge vil lett merke om deres lokale ledere og
lærere ikke er autentiske, har engasjement og tro på det arbeidet de står i.

Gu d s t j e n e s t e n – barn og ung e
Hovedgudstjenesten er for alle, og kirkeledere ønsker naturligvis mange delaktige,
også barn og unge. Samtidig kan vi ikke unngå å spørre hvilke konsekvenser det
kan få om mange opplever at de mister noe, eller opplever at gudstjenesten ikke
passer for dem. Voksne som ikke har barn, kan oppleve at de ikke får den undervisning de forventer. Det kan være eldre som opplever det vanskelig å høre, når
barna lager støy (Leganger-Krogstad 2017).
Lokale kirkeledere må vurdere om man vil for mye på en gang i samme
gudstjeneste. Er premisset om at «alle er med på alt» riktig vei å gå? Eller må
vi ta inn over oss at noen har andre behov og tenker annerledes om gudstjeneste
og menighet?
Det er heller ikke slik at medlemmer i Den norske kirke bare forholder seg
til sin lokale kirke (soknekirke). Det dannes ulike former for menigheter og
kristne fellesskap (Birkedal og Lannem 2019). Det er ikke grunn til å tro at det er
barns delaktighet i gudstjenesten som fører til at noen trekker seg unna til slike
alternative menigheter. I noen tilfeller er det nok heller motsatt, at voksne ønsker
en relativt oversiktlig forsamling/menighet der deres barn kan bli involvert og
få undervisning om den kristne tro. Hvordan skal menighetens ledere håndtere
det når en ser at barnefamilier søker andre steder, eller når noen etterspør andre
typer fellesskap innen soknemenighetens ramme?
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K o n t e k s t e n e r d e t fl e r r e lig iøse sam funn
Vi har fått et fler-religiøst samfunn. Dette utfordrer også den kirkelige undervisning, og menigheten som helhet. Barna lærer om kristendom, andre
religioner og livssyn gjennom skolen, i sosiale medier og samfunnet ellers. For
at kirken skal oppleves troverdig og relevant for dem, må kirken relatere seg
til den kunnskap og innsikt barn og unge har fra før. Det er å bidra til «kristen
livstolkning og livsmestring» (Kirkerådet 2010:4). Kanskje kirken også må ha
en «KRLE-undervisning», men da innen en kirkelig kontekst? Barn og unge må
få hjelp til en relevant teologisk refleksjon i møte med det mangfoldet de erfarer
(Birkedal, Leganger-Krogstad og Austnaberg 2017).

K i r k e l i g u n d e r v i s n i n g s o m en rettig h et?
Mandatet fra regjeringen i 1999 var blant annet å «vurdere spørsmålet om
lovfestet rett til dåpsopplæring» (NOU 2000:26, s.6). En tenkte seg her en
mulighet for en rettighet som tilsvarer den rett barn har til barnehage og
skole. Det ble ikke innført en slik rettighet i 2003. Man valgte heller å sette
menighetene i stand til å gi et tilbud til de døpte. Nå er reformen implementert
i alle menigheter, og alle har fått økonomiske midler til å gjennomføre planen.
En kan da spørre om kirken nå er klar til å ta ansvar for at foreldre og de døpte
får en slik rettighet? – og til å ta imot alle døpte til en systematisk opplæring?
Når kirken nå er fristilt fra staten, og en står friere i disponering av
økonomiske midler, vil det være opp til kirkens egne organer eventuelt å vedta
at trosopplæring skal bli forstått som en rettighet. Ville en slik rettighet gjøre en
forskjell, i oppslutning eller innhold? Jeg tror ikke det vil være noen umiddelbar
forandring. Men kanskje en ved å kalle dette en rettighet vil gjøre noe med
statusen til opplæringen. Det kan i neste omgang også gjøre noe med prioritering
og oppslutning. Når noen har en rettighet, er det andre som har en forpliktelse.
Det er en utfordring at kirken ikke har klart å fylle det tomrommet som ble
skapt etter at kristendomsopplæring som del av kirkens dåpsopplæring, ble borte
fra skolen. Vi har fått en annen pedagogikk og arena for opplæringen, knyttet til
kirken. Men på den annen side har vi mistet mange døpte barn i undervisningen.
Mens det før var 100 % av de døpte som fulgte skolens kristendomsundervisning, er det nå ca. ¼ av de døpte som får et visst nivå av systematisk opplæring
i kirkens regi (Birkedal, Leganger-Krogstad og Austnaberg 2017). Dette er en
utfordring, både til kirkens dåpspraksis og for kirkens og menigheters arbeid
med rekruttering til opplæringen.

K irk e l i g u n d e r v i s n i n g s o m menig h etsutvik ling
Er trosopplæring en aktivitet og et av flere tilbud i menigheten, eller er det mer
grunnleggende? En kan vanskelig tenke seg en levende kirke som ikke er en
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undervisende kirke. «Bare den kirke som overleverer, vil overleve», heter det
i forordet til utredningen som lå til grunn for trosopplæringsreformen (NOU
2000:26).
Jeg tenker at vi må forstå kirken og menighetens virksomhet ut fra i alle fall
to perspektiver. For det første er kirken en institusjon som har ansatte og driver
en virksomhet. Trosopplæring er her en sentral del. For det andre er kirken
en bevegelse av mennesker som samles om noen felles verdier og et formål.
Det er mennesker som vil noe, har et engasjement. Da dette engasjementet og
bevegelsen er noe ulikt geografisk fordelt, vil det naturlig være en variasjon av
kirkelig virksomhet i ulike lokalmiljø. Det er noe vi må leve med.
Det er et kontinuerlig behov for at lokale kirkeledere (bl.a. menighetsråd og
staber) drøfter hvordan det er å være kirke på sitt sted. Det sentrale spørsmål
en da kan stille er: Hva er kirken kalt til å være og kalt til å gjøre på vårt sted?
Hva er kirkens identitet og formål (være), og hva er ulike tiltak som kan fremme
formålet (gjøre)? Når en tilføyer «på vårt sted», vil det innebære at en spør
hva som er særpreg og utfordringer der en bor, i vår tid. At kirken er «kalt»,
betyr at den ikke er til eller har en aktivitet for seg selv. Den står i en verdensvid
sammenheng, og det er Gud selv som har innstiftet kirken og kaller medarbeidere til tro og handling. (Se Birkedal mfl 2011 for utdyping av dette.)
Min erfaring er at denne type spørsmål ikke er så vanlig å reflektere over
innen rammen av de faste styringsorganer og staber. En er oftest mer enn nok
opptatt med å løse de mange større eller mindre daglige oppgaver. Jeg tenker det
er en god investering å legge til rette for en systematisk refleksjon om grunnleggende spørsmål om det å være kirke og menighet, der både ansatte, tillitsvalgte
og frivillige er med.4 Det kan være med på å utvikle et språk og en felles forståelse
for ansatte og frivillige medarbeidere i lokalkirken. Det er igjen et godt grunnlag
for at undervisning blir en naturlig og integrert del av menighetens tenkning og
virksomhet.
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Sentrerende bønn er en stille bønneform som er svært enkel å lære. Denne lille,
vakre boka for barn, gir en enkel innføring i den indre hvilebønnen, som foreldre
og ansatte i menigheter kan introdusere barna for, og kanskje selv lære av.
I en tid hvor alt går fortere, hverdagen blir travlere og barns aktiviteter er mange,
kan det være en svært god investering å gi barna noen pusterom av hvile og
Gudsnærvær.
Hilde Sanden-Bjønness
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Kirkens undervisningstjeneste
– tid for å tenke helhet
A v K r i s t i n e Ak søy
Med trosopplæringsreformen har antall undervisningsstillinger i Den norske kirke blitt
mangedoblet, og undervisningstjenesten har blitt mer mangfoldig. Trosopplæringsstillingene har fokusert på kirkens trosopplæring for aldersgruppen 0–18 år, mens katekettjenesten har et mer helhetlig perspektiv på livslang læring i kirken med en bredere
målgruppe, både når det gjelder alder og arenaer. Trosopplæringsreformen har bidratt til
at alle landets menigheter har utviklet planer og jobber systematisk med trosopplæring
for barn og unge i kirken. En videreutvikling av kirkens undervisningstjeneste må ha en
helhetlig tilnærming og se læringsdimensjonen som en integrert del av menighetens
virksomhet på alle områder.
Kristine Aksøy, kateket og leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet.
E-post: ka296@kirken.no

En

t j e n e s t e i f o l k e ki r k e n

Jeg har vokst opp i en folkekirkefamilie i Oslo. Ble døpt som baby, vi sang «Kjære
Gud, jeg har det godt» om kvelden, vi gikk i kirken til jul og sang på gudstjeneste med skolekoret noen ganger i året. Det året jeg skulle være konfirmant,
flyttet vi til motsatt side av byen til et nytt sted der jeg ikke kjente noen. Vi hadde
samtalegruppe som ble ledet av to unge jenter fra gospelkoret. De fanget opp at
jeg var korsanger og dirigentspire. Og da gospelkoret skulle starte opp i august,
ringte Sølvi og spurte om jeg ville bli med. Det ble min vei inn i et nytt lokalsamfunn og i menighetens ungdomsarbeid, ledertrening og lederansvar i barne- og
ungdomsarbeidet i kirken.
Noen i menigheten utfordret meg til å begynne på kateketutdanning. Men jeg
hadde aldri møtt en kateket! Det var langt mellom kateketene i Den norske kirke
på 80-tallet. Så jeg tok sommerjobb som kokk på konfirmantleir og studerte
katekettjenesten fra kjøkkendøra på leirstedet. Jeg så en voksen dame med et
bankende hjerte for Jesus og for konfirmantene. I samarbeid med noen kolleger
og mange dyktige ungdomsledere la hun til rette en flott og lærerik uke på leir.
Jeg fant mening og motivasjon i å jobbe med folkekirkens møtepunkter, og legge
til rette for å delta i læringsfellesskap og trosfellesskap. Ja, være kirke med og for
«folk flest»! Så jeg valgte kateketutdanning, og i 1989 ble jeg vigslet til kateket.
Mye har skjedd med kirkens undervisningstjeneste siden da.
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Min første kateketstilling besto av mye konfirmantarbeid og foreldremøter,
samarbeid med skolene og barnehagene med besøk og gudstjenester, dåpsopplæring med dåpssamtaler, 4-årsklubb og familiegudstjenester, Bibelkurs for
11-åringer, samarbeid med lederne i barnegruppene, Ten-sing og ledertrening, bibeltimer og andakter på eldretreff og foredrag i misjonsforeningene
og på Rotary. Det var lærerike år i en mangfoldig tjeneste. Jeg fikk vokse med
oppgavene og utvikle meg og min identitet som vigslet medarbeider og leder av
menighetens undervisningstjeneste, i tverrfaglig samarbeid med menighetens
ansatte og frivillige medarbeidere. Da jeg byttet tjenestested for å begynne
som kateket i nabosoknet etter 6 fine år, sa jeg: «Dette er et flott sted å jobbe,
men her er jobb til minst en kateket til.» Vi hadde elleve skoler, noen-og-tyve
barnehager, 250 konfirmanter og tre gudstjenestesteder i bygda.
Da jeg ble vigslet til kateket, var vi ca. 200 medlemmer i det som da het
Kateketforeningen. I dag har Den norske kirke ca. 800 ansatte i ulike undervisningsstillinger på hel- eller deltid. I min første menighet har de nå et
«undervisingsteam» med to kateketer i full stilling og trosopplæringsleder
og ungdomsarbeider i 80-prosentstillinger. Det varierer fra sted til sted hvor
mye ekstra ressurser trosopplæringsreformen har medført til menigheten, og
hvordan dette tilrettelegges. Men alle menigheter har nå tilgang til en ressurs
på undervisningsfeltet, en medarbeider på heltid eller deltid, knyttet til en
eller flere menigheter, eller i det minste ressurser til å kunne engasjere noen
på timebasis for å legge til rette trosopplæring for barn og unge i menigheten.

En

t j e n e s t e i u t v ik l i n g

Det tok lang tid fra katekettjenesten ble opprettet i 1969 til rammene for
tjenesten kom på plass. Tjenestens form og innhold ble beskrevet i en foreløpig
instruks som Bispemøtet vedtok i 1971, i «Normalinstruks for kateketstillinger»
(1978) og i «Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kateketer» (1996/2004).
Tjenesteordningen har hatt en dobbel funksjon: Å gi den nye tjenesten faglig
profil og handlingsrom, og å avgrense den i forhold til prestetjenesten. Intervju
med de som var kateketer i de første årene etter at tjenesten ble etablert, viste et
stort spenn i oppgaver og selvforståelse; fra å være en lek barne- og ungdomsarbeider til «nesten-prest».
Gjeldende tjenesteordning for kateket fra 2004 angir følgende formål for
tjenesten:
Kirkens undervisningstjeneste har som formål å fremme dåpsopplæringen i menigheten,
styrke troen hos alle døpte, gi hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse. Kateketen
leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og
veilede frivillige medarbeidere (§ 2).
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Om rammene for tjenesten sier tjenesteordningen i § 3:
• Kateketen er forpliktet på de planer og prioriteringer menighetsrådet fastsetter i
samråd med kirkelig fellesråd, innenfor de planer og programmer som er fastsatt
for undervisningstjenesten i Den norske kirke.
• Tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.
• Arbeidsgiver fastsetter hvilke tjenesteoppgaver som tilligger stillingen innenfor
rammen av gjeldende planer. […] Innenfor disse rammer har kateketen et
selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt
stillingen. […]
Gjeldende tjenesteordning åpner for fleksibilitet innenfor de rammene som
nasjonale og lokale planer og programmer gir rom for. De første instruksene/
tjenesteordningene for katekettjenesten var mer konkrete enn gjeldende
tjenesteordning er, med dåpsopplæring, konfirmasjonsopplæring og voksenundervisning som hovedelementer. I Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateket
(1996) beskrives tjenesten med denne oppgavelisten:
§ 2. Hovedarbeidsområder og arbeidsoppgaver
Kateketen er leder for menighetens undervisningstjeneste. Kateketens hovedoppgave er
dåps- og konfirmasjonsopplæring og voksenundervisning.
Kateketens tjeneste omfatter:
a. Planlegging og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring i samsvar med gjeldende Plan for dåpsopplæring
b. Planlegging og gjennomføring av menighetens konfirmasjonsopplæring i samsvar
med gjeldende Plan for konfirmasjonstiden
c. Planlegging og gjennomføring av samarbeidet mellom menighet og barnehage og
mellom menighet og skole
d. Planlegging og gjennomføring av menighetens studie- og undervisningsarbeid for
voksne
e. Planlegging og gjennomføring av gudstjenester i tilknytning til undervisningsoppdraget innenfor rammen av fastsatte bestemmelser
f. Tilrettelegging av menighetens barne- og ungdomsarbeid
g. Rekruttering og veiledning av ledere og frivillige medarbeidere.

Tjenesteordningen fra 1996 gir et mer konkret bilde av den helheten en
forventer at kateketens tjeneste skal omfatte med dåps- og konfirmasjonsopplæring, samarbeid med skoler og barnehager, studie- og undervisningsarbeid
for voksne, gudstjenester i tilknytning til undervisningsoppdraget, barne- og
ungdomsarbeid, tilrettelegge for frivillig medarbeiderskap. Med gjennomgående bruk av ordparet «Planlegge og gjennomføre» gir 1996-ordningen i større
grad inntrykk av en utøvende tjeneste i første linje enn 2004-ordningens mer
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generelle beskrivelse av tjenestens formål om «å styrke troen hos alle døpte, gi
hjelp til livsmestring og kalle til etterfølgelse».
Begge ordningene omtaler kateketen som leder av menighetens undervisningstjeneste med selvstendig faglig ansvar innenfor de arbeidsoppgavene som
arbeidsgiver fastsetter. Et viktig punkt som kom inn i 2004-ordningen, er at
tjenesten utføres i samarbeid med ansatte og frivillige i menigheten.
Utviklingen fra en detaljert oppgaveliste i 1996 til en mer generell omtale
av undervisningstjenenesten i 2004 kan være et uttrykk for at etter hvert som
katekettjenesten har blitt innarbeidet, har behovet for detaljbeskrivelse av
oppgavene blitt mindre. Begge ordningene beskriver en helhetlig undervisningstjeneste som innebærer et mangfoldig arbeid i møte med alle aldersgrupper.

Trosopplæringsreformen –

et mangfold av stillinger

Med trosopplæringsreformen ble det etablert et stort antall nye undervisningsstillinger som var dedikert til trosopplæring for aldersgruppen 0–18 år i kirken.
Stillinger hadde ulik innretning, tilpasset lokale forhold og behov. Medarbeidere
med hovedvekt på ulike pedagogiske utdanninger er rekruttert inn i disse
stillingene, og har bidratt til at kirkens pedagogiske kompetanse har blitt styrket
og utvidet på en verdifull måte.
Undervisningsstillingene som ble opprettet med trosopplæringsmidler,
hadde et mer begrenset formål enn katekettjenesten, da voksenundervisning
og samarbeid med skoler og barnehager ligger utenfor trosopplæringsreformens mandat. I forsøks- og utviklingsfasen var det viktig å prioritere de nye
stillingsressursene på å utvikle planer og etablere nye tiltak for å bygge ut
kirkens opplæringstilbud til barn og unge. Som hovedsatsingsområde i kirken
gjennom mange år, har trosopplæringen vært et tverrfaglig samarbeid mellom
alle kirkens ansatte, frivillige medarbeidere og hjemmene. Det har helt fra
reformens oppstart vært vektlagt å forankre trosopplæringen med felles eierskap
i menighetsrådet og staben, og i godt samvirke med kirkens og organisasjonenes
barne- og ungdomsarbeid.
Kirkerådet og KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter – gikk i 2014 ut med en felles anbefaling om å bruke de innarbeidede
stillingskategoriene kateket og menighetspedagog ved etablering av nye undervisningsstillinger. Kirkemøtet bekreftet i 2015 denne anbefalingen da de drøftet
saken «Undervisningstjenesten i Den norske kirke» (KM sak 15/08) og vurderte
at den etablerte stillingsstrukturen for kirkelige undervisningsstillinger
med kateket, menighetspedagog og menighetsarbeider tilstrekkelig ivaretar
rammeverk og fleksibilitet for tilrettelegging av kirkens undervisningstjeneste.
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Slitestyrke

i undervisningstjenesten

Kirkens undervisningsmedarbeidere møter ofte en forventning om å være spesialister på barne- og ungdomsarbeid. Lenge ble katekettjenesten sett på, og i
mange tilfeller praktisert som, en tjeneste man «vokste ut av» og gikk videre
til prestetjeneste eller skoleverket. (Alveng 2003 og 2004.) Fortsatt er det en del
«gjennomtrekk» i undervisningsstillingene, særlig blant ansatte i deltidsstillinger som ikke har formell kompetanse som menighetspedagog eller kateket.
Flere trosopplæringsansatte har fått anledning av arbeidsgiver til å ta videreutdanning til menighetspedagog eller kateket med sikte på lang tids tjeneste i
kirken. Dette er et viktig tiltak for å sikre slitestyrke hos de ansatte og god faglig
ledelse av kirkens undervisningstjeneste i et tverrfaglig samarbeid med kirkens
øvrige profesjoner.
Mange trosopplæringsmedarbeidere opplever at de blir stående alene med
hovedansvaret for å lykkes med å nå kirkens ambisiøse mål om en trosopplæring for alle døpte. Hvert gjennomførte trosopplæringstiltak registreres med
antall deltakere i rapporteringsverktøyet. Selv om trosopplæringen er hele
menighetens ansvar, er det belastende å være den medarbeideren som får et
prosenttall, ofte lavere enn man hadde håpet på, som tilbakemelding hver gang
et arrangement blir registrert som gjennomført.
Trosopplæringsreformen har også vært omdiskutert og har skapt en del
motstand fra frivillige og ansatte medarbeidere som har opplevd at deres arbeid
med barn og ungdom ikke «teller» som trosopplæring. Særlig har dette vært
knyttet til kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i menighetene. Der dette
temaet har skapt konflikt, har den ansatte med ansvar for trosopplæringen
opplevd å stå i en interessekonflikt som gir slitasje over tid.

Lærer,

leder og administrator

For å legge til rette en systematisk trosopplæring i det omfanget som trosopplæringsreformen forutsetter, er det nødvendig å gjennomtenke rollen til kirkens
ansatte i trosopplæringen. I hvor stor grad skal vi være lærere i første linje?
Og i hvor stor grad handler ledelse av menighetens undervisningstjeneste om å
administrere, tilrettelegge og lede teamarbeid? Legger vi til rette for flere aktører
i læringsfellesskapene i menighetene? Det kan være øvrige ansatte, frivillige
medarbeidere og samarbeidspartnere, f.eks. i de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene. Å lede menighetens undervisningstjeneste innebærer å legge til
rette for frivillighet, både for «medhjelpere» i tiltak der menighetens ansatte
har hovedansvar, og for samarbeidspartnere med hovedansvar for trosopplæringstiltak i regi av ulike frivillige organisasjoner og grupper i menigheten.
Kirkerådet

gjennomførte

i

2002

en

evaluering

av

tjenesteordning

og kvalifikasjonskrav for kateket. Trosopplæringsreformen var på trappene,

Av Kristine Aksøy [235]

og Kirkerådet skrev: «I en styrket dåpsopplæring vil det stilles større krav til
kateketen som undervisningsleder/ administrator av et arbeid der mange ulike
aktører er involvert». (Alveng 2002, s.5.)
Trosopplæringsreformen har skapt en ny problemstilling noen steder: –
Hvem er menighetens undervisningsleder når menigheten har flere kateketer?
Det vil si; problem er det jo ikke, men det krever avklaring og fordeling av
oppgaver og ansvar mellom flere undervisningsansatte i en stab. Det er en
liten, men viktig forskjell mellom tjenesteordningene fra 1996 og 2004 når
det gjelder omtale av kateketen som menighetens undervisningsleder: I
1996-ordningen står det at «Kateketen er leder for menighetens undervisningstjeneste.», mens 2004-ordningens ordlyd er at «Kateketen leder menighetens
undervisningstjeneste.». Det trenger ikke å være en leder av menighetens
undervisningstjeneste, men ledelsen kan fordeles på flere. Ofte plasseres hovedansvaret hos en medarbeider, mens ansvaret fordeles mellom medarbeiderne
ut fra aldersgrupper, geografi eller etter arbeidsformer. Kirkens undervisningstjeneste utøves i tverrfaglig samarbeid med andre kirkelige medarbeidere og
aktører i lokalsamfunnet.
Kirkens samarbeid med skoler og barnehager er ikke trosopplæring. Men
kirken er en god ressurs for skolene og barnehagene i lokalsamfunnet. Kirkens
medarbeidere kan bidra med sin fagkompetanse og formidle kunnskap om
kirkens tro og tradisjoner, utforske kirkebyggene og oppleve kunst, kirkemusikk
og arkitektur. Samarbeidet må forankres i barnehagens og skolens formålsparagraf og læreplanverk. Med fagfornyelsen i skolen skal nye læreplaner
innføres fra 2020. I møte med skole og barnehage er det en ressurs for kirken
å ha medarbeidere med kompetanse på kristendomskunnskap og pedagogisk
planarbeid til å videreutvikle og tilpasse samarbeidet i tråd med de nye planene.

Trosopplæring

o g ki r k e n s u n d e r v i s n i n g s t j e n e s t e
moden for å tenke helhet!

–

tiden er

Som tidligere påpekt, har stillingene som er etablert i forbindelse med trosopplæringsreformen hatt et begrenset ansvarsområde i forhold til den helhetlige
tjenesten som har ligget til katekettjenesten, i og med at samarbeidet med skoler
og barnehager ikke inngår i trosopplæringen, og at voksenundervisning faller
utenfor trosopplæringsreformens målgruppe, som er opp til 18 år. I reformens
forsøks- og utviklingsfase var oppdraget å bygge ut kirkens trosopplæring med
nye tiltak, og legge til rette for at flere barn og unge fikk mer trosopplæring.
Mange steder har dette ført til at trosopplæringsmedarbeiderne har prioritert
å etablere nye tiltak, mens menighetens øvrige stab har beholdt ansvaret for
konfirmantarbeid, samarbeidet med skoler og barnehager, og oppfølging av
menighetens barne- og ungdomsarbeid. Denne avgrensningen av trosopp-
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læringsmedarbeiderne sine oppgaver har vært viktig for å prioritere nyskaping
i utviklingsfasen. Framfor å definere hva som er eller ikke er trosopplæring, bør
videreutvikling av kirkens undervisningstjeneste ha en helhetlig tilnærming. En
helhetlig tilnærming til kirkelig undervisning er en tverrfaglig tilnærming, og
et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Kateketene, menighetspedagogene
og trosopplæringsmedarbeiderne er lærere i kirken. Men det er også prestene,
kirkemusikerne, diakonene og ungdomslederne. Foreldre og faddere er de
viktigste lærerne for sine barn og fadderbarn. Og menighetens undervisningsmedarbeidere er også pedagogiske ressurspersoner for livslang læring i kirken,
og fagpersoner i kirkens samarbeid med skole og barnehage.
Godt samvirke med det kristne barne- og ungdomsarbeidet i menigheten
og barne- og ungdomsorganisasjonene har vært vektlagt i plandokumenter og
veiledning gjennom hele reformperioden. Allikevel har skillet mellom «den nye»
trosopplæringen og «det gamle» barne- og ungdomsarbeidet blitt opplevd som
en nedvurdering og nedprioritering av det kontinuerlige arbeidet som menigheter
og barne- og ungdomsorganisasjoner driver. Kirkerådet løftet i sin årsrapport for
2016 dette temaet fram under vurdering av framtidsutsikter for kirkens trosopplæring: «Fra 2017 går trosopplæringsreformen over i driftsfasen når siste pulje
med menigheter sluttfører sine lokale trosopplæringsplaner. […] Utfordringen
fremover er å sikre fortsatt fornyelse og kvalitet i trosopplæringstiltakene, større
oppslutning og et godt samvirke mellom de tidsavgrensede tiltakene og det
barne- og ungdomsarbeidet som er kontinuerlige tilbud i regi av menigheten og
barne- og ungdomsorganisasjonene». «Kirkens unge» (2018) er tittelen på en
strategisk plattform for forpliktende samhandling om Den norske kirkes barneog ungdomsarbeid fra januar 2018. Plattformen er et felles initiativ fra elleve
kristne barne- og ungdomsorganisasjoner som deler visjonen «at kirken skal
være et hjem for unge mennesker hvor de finner hjelp til å leve og vokse i tro på
Jesus Kristus.». Plattformen beskriver betydningen av at det finnes et kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid: «Viktigst er den større sammenhengen barn og
ungdom får være en del av og kan identifisere seg med, noe som for mange er
avgjørende for videre trosliv i overgangen til voksenlivet». Om trosopplæringen
sier organisasjonene: «Vi deltar gjerne i dette arbeidet med vår kompetanse og
våre ressurser, og vi ønsker bidra til en formålstjenlig dynamikk mellom kirkens
trosopplæring og barne- og ungdomsarbeidet».
Alle landets menigheter har nå utarbeidet lokale planer for trosopplæring,
og er i ferd med å gjennomføre et systematisk trosopplæringstilbud til aldersgruppen 0–18 år. En systematisk og sammenhengende trosopplæringsplan
består av både «breddetiltak» med påmelding eller etter drop-in-prinsippet, og
medlemsbasert barne- og ungdomsarbeid. Også her er tiden moden for å tenke
mer helhetlig.
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Livslang

l æ r i n g i f o l k e ki r k e n

Livslang læring er overskriften på første kapittel i Den norske kirke sin plan for
trosopplæring, «Gud gir – vi deler» (Kirkerådet 2010). I planens innledning kan
vi lese følgende om dåpen som livsprogram:
Kirkens grunnleggende oppdrag er å gjøre til disipler ved å døpe og lære å holde alt Jesus
har befalt. Om dåpen sier Den norske kirkes bekjennelsesskrifter at den er nødvendig til
frelse. Dåpen i den treenige Guds navn er samtidig en forvandlende engangshendelse og
angår et livsprogram. I dåpen blir vi født på ny til liv i Kristus. Trosopplæring er å legge
til rette for at den døpte kan leve og vokse i et livsforhold til den treenige Gud.

Grunnlagsarbeidet i forbindelse med utvikling av menighetens lokale trosopplæringsplan, innebærer en helhetlig gjennomtenkning av menighetens særpreg,
muligheter og utfordringer. Dette danner et godt grunnlag for utvikling av og
sammenheng mellom menighetens ulike virksomhetsområder. Forskningen
som har fulgt reformen gjennom alle fasene, har ved flere anledninger pekt
på at metodikken som er etablert i arbeidet med trosopplæringsplanene, har
bidratt til menighetsutvikling, særlig der hvor menighetene har lykkes i å
arbeide tverrfaglig og se trosopplæringen i sammenheng med menighetens
øvrige arbeid. Dette har virket utviklende også på menighetens øvrige arbeid, og
spesielt i forhold til gudstjenestelivet. (Hauglin m.fl. 2008.) I KIFO-rapporten
Avsluttet reform eller fortsatt læring og utvikling? Trosopplæring som arbeidsform i
menighetene, beskrives dette slik: «De som har brukt trosopplæringsreformen
som en mulighet til å utvikle også andre deler av menighetens virksomhet, er de
som i dag er mest positive til reformen. Det er også i disse menighetene at det er
størst tilfredshet med samarbeidsrelasjonene.» (Brottveit m.fl. 2015, s.9.)
Menighetene henvender seg jevnlig til alle døpte og tilhørende barn og deres
familier med invitasjoner til trosopplæringstiltak, informasjon om kirkens
tilbud til barn og ungdom og inspirasjon til trosopplæring i hjemmet. Slik legges
det til rette for betydningsfulle møter, og menigheten bygger relasjoner med
den enkelte deltaker og deres familie. Den systematiske medlemskontakten som
ligger i dette, har også en egenverdi. Vi må fortsette å utforske modeller for å
gi kirkens barn og unge med sine familier betydningsfulle møter med kirken,
kunnskap om og erfaring av kirkens tro gjennom oppveksten.
Å støtte opp under dåpen som livsprogram utfordrer kirken til en mangfoldig
tilnærming for å bidra til dåpens liv og troens vekst for alle kirkens medlemmer
gjennom hele livet. Kirkens kontinuerlige virksomhet med gudstjenester og
ulike tilbud til alle aldersgrupper legger til rette for læring og vekst gjennom
jevnlig deltakelse i menighetens fellesskap. Livet leves ikke i sektorer, men på
ulike arenaer. I det enkelte menneske blir dette en helhet. Et helhetlig perspektiv
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på læring i kirken innebærer å se læringsdimensjonen som en integrert del av
menighetens virksomhet på alle områder.
Å være Jesu disippel er å stå i et livs- og læringsforhold til den treenige Gud. Trosopplæring er derfor livslang læring. («Gud gir – vi deler», kap. 1)
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Trosopplæringsplanen som
kunnskapsressurs – med taus
kunnskap som kilde
A v A s b j ø r n Gu t u bø H åk onseth
Trosopplæring i Den norske kirke er formalisert gjennom lokale planer for trosopplæring
i hver menighet. Menighetene utarbeider og videreutvikler planene lokalt, på grunnlag
av føringer fra sentralt hold. I denne artikkelen bruker jeg SECI-modellen til Nonaka et
al. (2000), om kunnskapsutvikling som en dialektisk prosess mellom taus og eksplisitt
kunnskap, til å forstå lokale trosopplæringsplaner som systemiske kunnskapsressurser.
Ved å analysere rammer, retningslinjer og ressurser for det lokale planarbeidet, viser
jeg at det er en mangel på ressurser som utnytter den eksisterende tause kunnskapen i
trosopplæringsarbeidet. Evalueringsrutinene er et unntak fra dette. Jeg diskuterer med
bakgrunn i SECI-modellen hvordan den lokale trosopplæringsplanen og evalueringsrapportene kan spille en viktigere rolle som kollektive kunnskapsressurser, som blir
utvikla og brukt i tverrfaglig samarbeid.
Nøkkelord: trosopplæring, kunnskapsutvikling, SECI, taus kunnskap, planrevisjon, evaluering
Asbjørn Gutubø Håkonseth (f. 1989), trosopplæringsleder i Skøyen menighet.
Adresse: Skøyenveien 43, 0375 Oslo. E-post: ah543@kirken.no

Innledning
En del av profesjonsoppgaven til kateketer og andre undervisningsledere i Den
norske kirke er å lede samarbeid om videreutvikling av menighetens trosopplæring. Ledelse av videreutvikling og planrevisjon er et viktig og aktuelt tema
for profesjonen, nå som trosopplæringsreformen langt på vei er implementert
i menighetene. Etter et langt arbeid for alle menigheter og bispedømmer med
å utforme og godkjenne lokale planer for trosopplæring, er nå arbeidet med å
videreutvikle de eksisterende planene i gang (Botvar, Brottveit, Hoel, Haakedal
& Schmidt 2015).
Temaet videreutvikling aktualiseres også i forskning på kunnskapsutvikling
i reformen (Austnaberg 2017; Birkedal & Austnaberg 2017; Botvar et al. 2015;
Sandsmark & Holmqvist 2018). Denne forskninga bygger på teorier om lærende
organisasjoner, praksisfellesskap og kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT), og
har samarbeid og tverrfaglighet som viktige stikkord.
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I denne artikkelen vil jeg utvide forskningsfeltet trosopplæring og menighetspedagogikk ved å bruke teori om kunnskapsutvikling i lærende organisasjoner,
innenfor kunnskapsforvaltning (knowledge management). Nonaka, Toyama og
Konno (2000) presenterer en modell kalt SECI-modellen, som beskriver hvordan
kunnskapsutvikling er en prosess i dynamikk mellom taus og eksplisitt kunnskap.
Taus kunnskap kan være et nyttig begrep for å forstå religiøs kunnskap, som
ofte er kroppslig og relasjonell (Afdal 2013:203).
SECI-modellen har fått navn fra akronymet av de fire fasene i en slik
prosess: sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering. Et
annet sentralt begrep i teorien er kunnskapsressurser. Dette viser til tause og
eksplisitte kunnskapselementer som verdier, begreper, dokumenter og rutiner,
som kunnskapsprosessen ikke kan skilles fra (Nonaka et al. 2000).
Det dokumentet som utgjør den lokale trosopplæringsplanen, er et godt
eksempel på en slik kunnskapsressurs, fordi den er et viktig element i prosessen
med å utvikle og videreutvikle trosopplæring. Det lokale planarbeidet, og
videreutvikling av trosopplæringa på grunnlag av planen, er en kunnskapsutviklingsprosess som kan forstås i lys av SECI-modellen.
I denne artikkelen vil jeg vise hvordan modellen og teori om kunnskapsutvikling i lærende organisasjoner kan gi fruktbare perspektiver i forskning
på trosopplæring og innenfor menighetspedagogikk. Dette er delvis inspirert
av hvordan Marianne R. Nygaard har brukt SECI-modellen for å analysere den
profesjonelle kunnskapsutviklinga til diakoner i Den norske kirke (Nygaard
2015; Nygaard & Afdal 2013). Jeg vil også drøfte noen utfordringer som kommer
til syne når vi bruker SECI-modellen som analyseverktøy på videreutvikling av
trosopplæring.
Forskning på trosopplæring har allerede pekt på trosopplæringsplanen som
en viktig ressurs for utviklingsarbeidet. Basert på Peter Senges teori om lærende
organisasjoner skriver Birkedal og Austnaberg at menigheten, eller de som
samarbeider om trosopplæring i menigheten, blant annet må ha en felles visjon
og felles mentale modeller. Dette er spesielt utfordrende i menigheter hvor
det finnes stor variasjon av kompetanse, erfaring og idealer. Som eksempel på
mental modell nevner de tanken om at trosopplæringa skal være for alle døpte.
Trosopplæringsplanen kan være et redskap i den store utfordringa med å skape
en felles visjon (Birkedal & Austnaberg, 2017:206–207).
En av konklusjonene til Sandsmark og Holmqvist i deres intervensjonsforskning på samarbeid i trosopplæring, er at man kan styrke samarbeidet i staben
ved å utvikle en felles, virtuell modell av hva som er formålet og motivasjonen
for trosopplæringa. De forklarer at en slik felles modell kan forstås som et delt
handlingsrom, eller en tertiær artefakt, og foreslår at den lokale trosopplæringsplanen kan være et utgangspunkt for å skape et samarbeidsverktøy som
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fyller en slik rolle (Sandsmark & Holmqvist 2018:77–78).
Jeg mener at det å forstå trosopplæringsplanen som en felles mental modell/
visjon/tertiær artefakt, er beslekta med å forstå den som en kunnskapsressurs
(jf. Nonaka et al. 2000).
Problemstillinga mi i denne artikkelen er derfor: Hvordan legger sentrale
føringer opp til at den lokale trosopplæringsplanen fungerer som en kunnskapsressurs i dialektikk mellom taus og eksplisitt kunnskap, og hvilken betydning
har dette for ledelse av planarbeidet? Med «sentrale føringer» mener jeg de
retningslinjene, rammene og ressursene som er gitt for hvordan arbeidet med
videreutvikling av den lokale planen skal foregå, og hvordan planen skal se ut.

Metode

og materiale

De sentrale føringene for det lokale planarbeidet kommer primært fra Gud gir
– vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke (Kirkerådet 2010), heretter
også kalt sentral plan. I tillegg finnes det et digitalt planverktøy som trosopplæringsansvarlige i menighetene har tilgang til. Her legger menigheten inn sin
lokale plan, endringer, evalueringer og rapporter. Planverktøyets utforming og
føringer for bruk har betydning for hvordan menighetene evaluerer, rapporterer
og videreutvikler planer, og er derfor en viktig kilde til de sentrale føringene for
planarbeidet.
Som en enkel dokumentanalyse vil jeg presentere retningslinjer, rammer og
ressurser fra disse kildene, og analysere hvordan dette legger opp til at trosopplæringsplanen kan fungere som kunnskapsressurs i lys av SECI-modellen
(Nonaka et al. 2000).
De sentrale føringene består i materialet av følgende elementer:
1

Spørsmålsressurser i kapittel 2 og 6 av Gud gir – vi deler (Kirkerådet 2010),
som skal brukes til å la trosopplæringsreformens grunnlagstenkning og
sentrale dimensjoner få en lokal forankring i den lokale planen.

2

Rammer for hvordan den lokale planen skal disponeres og distribueres, gitt
i vedlegg 1 av Gud gir – vi deler og i det digitale planverktøyet.

3

Retningslinjer og ressurser for evaluering og videreutvikling gitt i kapittel 7
og 9 og i det digitale planverktøyet.

Underveis viser jeg hvordan disse tre elementene av de sentrale føringene kan
knyttes til de ulike elementene av SECI-modellen. Samtidig drøfter jeg dette i
lys av eksisterende forskning på trosopplæring hvor videreutvikling er tema.
Den eksisterende forskninga er en viktig kilde til å forstå hvordan de sentrale
føringene i materialet blir brukt i praksis.

Av Asbjørn Gutubø Håkonseth [243]

Teori
SECI-modellen stammer fra japansk teori om kunnskapsforvaltning, som blant
annet handler om hvordan bedrifter og organisasjoner kan bruke kunnskapsutvikling som et konkurransefortrinn (von Krogh, Ichijo & Nonaka 2001:17).
Kunnskapsforvaltning handler derfor om hvordan man kan lede kunnskapsprosesser for å utnytte den kunnskapen som finnes og skapes i organisasjonen.
Et viktig premiss i teorien til Nonaka et al. (2000) er at kunnskap i organisasjoner kan deles i to kategorier, taus og eksplisitt kunnskap. Eksplisitt kunnskap
er språkliggjort og kan lett overføres mellom mennesker, for eksempel som
dokumenter, mens taus kunnskap er handlinger, rutiner, verdier og følelser.
Utvikling av kunnskap kan skje dialektisk mellom de to kategoriene, gjennom de
fire fasene i det som kalles SECI-prosessen.
SECI står for sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering.
I figuren kan vi se hvordan de ulike fasene omformer henholdsvis taus kunnskap
til ny taus kunnskap, taus til eksplisitt, og så videre. Spiralen i midten av figuren
viser hvordan prosessen forsterker seg selv når kunnskapen ekspanderer.
Taus

Taus

Kilde-ba

Taus

Utprøvings-ba

Eksplisitt

Dialog-ba

Kombinering
Systemsettings-ba

Eksplisitt

Internalisering

Eksternalisering

Eksplisitt

Sosialisering

Taus

Eksplisitt

Figur: Nonaka et al. (2000), s. 12, tilpasset av forfatteren til norsk med korresponderende ba.1

For hver av de fire fasene finnes det en kategori av «ba». Ba er et japansk ord
som i denne sammenhengen viser til den felles konteksten læring skjer i. Selv
om en enkel oversettelse av ordet kan være «sted», kan ba som kontekst for
kunnskap handle både om fysiske, virtuelle og mentale rom, slik som kontorer,
e-postbokser og felles idealer (Nonaka et al. 2000:14). Ba er avhengig av interaksjoner, og kan styrkes som sted for læring ved god ledelse (Nonaka et al. 2000).
Det kan omtales som «å skape den riktige konteksten» for kunnskap, en såkalt
kunnskapshjelpende kontekst (von Krogh et al. 2001:201–203).
1

Oversettelsene av kategoriene av ba er hentet fra Petersen og Aasegg (2016), og er en tilpasning av oversettelsen hos Stokken og Eikli (2010).
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Sosialisering er når taus kunnskap omformes til ny taus kunnskap. Dette skjer
når erfaringsbasert kunnskap som mentale modeller, tillit, verdier, ferdigheter
og faginnsikt deles og utvikles i møte mellom individer i organisasjonen.
Mesterlære er en slik form for læring gjennom felles erfaringer. Konteksten for
denne typen læring kalles kilde-ba («originating ba»).
Eksternalisering er når taus kunnskap gjøres eksplisitt i dialog-ba
(«dialoguing ba»). I dialogen kan mentale modeller og andre verdier som lever
som taus kunnskap i organisasjonen, deles og artikuleres og slik bli til kollektive
språklige begreper, bilder og symboler.
Kombinering, fra eksplisitt til eksplisitt kunnskap, kan være å sette sammen
data til datasett, eller å operasjonalisere en visjon til delmål. Databaser,
dokumenter, spesifikasjoner og kjøreplaner er eksempler på den typen
kunnskapsressurser som formes her, i systemsettings-ba («systemising
ba»). Slik informasjon kan medarbeidere i og utenfor organisasjonen lett dele
med hverandre, for eksempel gjennom datasystemer. Det engelske begrepet
combination kan også oversettes med kodifisering (von Krogh et al. 2001).
Internalisering er prosessen med å omforme den eksplisitte kunnskapen til
taus kunnskap. Det handler for eksempel om å gjøre kjøreplaner til rutiner og
kroppslig kunnskap. Begrepet utprøvings-ba («exercising ba») viser at internalisering skjer der individene i organisasjonen tar i bruk den delte, eksplisitte
kunnskapen i sine handlinger og sin praksis.
De fire fasene kan deles inn i kategoriene individuell og kollektiv interaksjon,
og personlig kontakt og virtuell interaksjon, slik tabellen viser:

Personlig kontakt

Individuell interaksjon

Kollektiv interaksjon

Sosialisere

Dialog

Dele taus kunnskap mellom Ha gruppesamtaler for å

Virtuell interaksjon

enkeltpersoner

utforme konsepter

Internalisere

Kodifisere

Gjøre eksplisitt kunnskap Omdanne kunnskap til
taus igjen

eksplisitte former

Tabell: von Krogh et al. (2001:206) (jf. Nonaka et al. 2000:16)

Kunnskapsressursene som er i spill i kunnskapsutviklinga består dermed av
både tause og eksplisitte elementer, både verdier, begreper, dokumenter og
rutiner. De er «the inputs, outputs and moderating factors of the knowledgecreating process» (Nonaka et al. 2000:20). Tillit kan utvikles som taus kunnskap
og dermed være «output» av sosialisering, samtidig som det er «input» og
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moderator for hvordan kunnskap utvikles videre i de neste fasene.
I denne artikkelen er det trosopplæringsplanen, som en dokumentasjon av
eksplisitt kunnskap, som jeg vil undersøke som kunnskapsressurs, og dermed
som input, output og moderator i kunnskapsprosessen i utvikling av trosopplæring.
På bakgrunn av SECI-modellen og beskrivelsen av ba mener Nonaka et
al. (2000) at kunnskapsprosesser må ledes ved bruk av dialektisk tenkning.
Dialektikken mellom taus og eksplisitt kunnskap er beslekta med dialektikken
mellom begrepspar som mikro og makro, kropp og sinn, orden og kaos.
Videre handler ledelse om «providing the knowledge vision». Med dette
menes blant annet å stille spørsmål om hvem vi er og hvor vi går, og å operasjonalisere overordna, verdiprega mål. Det er en lederjobb å knytte ideene og
realiteten sammen, og å fremme en kunnskapsvisjon som strekker seg over
skiller innad i organisasjonen (Nonaka et al. 2000:23).
En leder må forstå hvilke kunnskapsressurser som finnes i en organisasjon,
og hvordan disse fungerer i utviklingsprosessene. Det handler blant annet om å
forstå alle de ulike formene for språk som kunnskap kan formidles i. Lederen må
også mestre de ulike formene for ba, og legge til rette for ba som en kunnskapshjelpende kontekst.
«Facilitating» og «promoting» er andre viktige stikkord for lederens rolle
i SECI-prosessen, og særlig når det gjelder eksternaliseringsprosessen. Lederen
er den fremste bidragsyteren til å samle taus kunnskap fra ulike deler av organisasjonen, og omforme den til eksplisitt kunnskap, i refleksjon over egen praksis
(Nonaka et al. 2000:29).
SECI-modellen kan fungere godt som et analyseverktøy fordi de fire fasene
er et systematisk og strukturert rammeverk for å forstå prosesser hvor kunnskap
utvikles. Det er samtidig reist kritikk mot modellen fra aktivitetsteoretisk hold
(Nygaard 2015:39). Noe av dette handler om at man bør anse både tause og
eksplisitte kunnskapsformer som relevante i alle fire faser av SECI-prosessen
(Nygaard & Afdal 2013). Dette innebærer imidlertid at analysen ikke kan være
like strukturert og systematisk, og innenfor denne artikkelen vil ikke ei slik
nyansering være nyttig.

L o k a l t p l a n a r b e i d s o m k u n n s k a p s u t v ik l i n g :
Dialog, systematisering og evaluering
I denne delen kommer en tredelt analyse og drøfting. Oppbygninga følger den
avgrensninga av materialet som jeg presenterte i metodeavsnittet. Først ser jeg
på spørsmålsressurser i Gud gir – vi deler (Kirkerådet 2010), deretter på hvordan
den lokale planen er bygd opp, og til sist på føringer for evaluering og videreutvikling. Jeg drøfter og presenterer en delkonklusjon i hvert avsnitt.
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S pø rs m ål s r e s s u r s e r t i l e k s t e rnaliserend e d ialog
I dette avsnittet vil jeg se på planressurser i kapittel 2 og 6 av Gud gir – vi deler
(Kirkerådet 2010). Disse kapitlene er skrevet for å være ressurser til reformen
hvor menighetene skulle skrive sin første plan. Et viktig spørsmål i analysen
blir derfor hvordan de fungerer i videreutviklingsfasen, når dialektikken mellom
taus og eksplisitt kunnskap spiller en sterkere rolle i kunnskapsutviklingsprosessen.
Kapittel 2 av planen utdyper tittelen «Gud gir – vi deler» som grunnlagstenkning for trosopplæringa. Her stilles 22 spørsmål, fordelt under seks
overskrifter og inspirasjonstekster, knyttet til ulike deler av grunnlaget: Vi deler:
tro og undring, kristne tradisjoner og verdier, opplevelser og fellesskap, håp og
kjærlighet.
Kapittel 6 handler om sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring, og
består av elleve avsnitt som den lokale planen skal ha strategier for. Eksempler på
sentrale dimensjoner er samvirke mellom hjem og kirke, inkludering og tilrettelegging, gudstjeneste, kultur og musikk, og tverrfaglig samarbeid. Hvert avsnitt
avsluttes med tre til fem spørsmål. Spørsmålene i disse kapitlene er ressurser
til lokalt planarbeid, og kan for eksempel brukes i stabsmøter, menighetsråd,
utvalg og idedugnader (Kirkerådet 2010:38).
Noen spørsmål i kapittel 2, om grunnlagstenkning, handler om den lokale
konteksten, og spør etter beskrivelser av særpreg ved menigheten og soknet,
med tanke på tradisjoner, teologi, geografi, oppvekstvilkår m.m. (s. 7). Andre
av spørsmålene er refleksjonsspørsmål om menighetspedagogiske problemstillinger, slik som spørsmålet: «Hvordan legge til rette for en trosopplæring som
gir hjelp til å tolke livet i lys av kristen tro?» (s. 9). Ni av de 22 spørsmålene
i kapittel 2 begynner med «Hvordan kan …» (eller bare «hvordan», som i
eksempelet). Spørsmålene relaterer seg til den delen av den lokale planen som
skal være en drøfting av det lokale grunnlaget og særpreget, og betydninga for
mål, organisering, rammer og tiltak for trosopplæringa i menigheten. I kapittel
6, om sentrale dimensjoner, er «Hvordan kan …» den vanligste spørsmålsformen.
Spørsmålenes rolle i SECI-prosessen kan være å starte en dialog som fører
til artikulering og eksternalisering av de lokale medarbeidernes tause kunnskap.
Slik kan den lokale planen basere seg på felles begreper om hva den lokale
trosopplæringa skal basere seg på, teologisk, pedagogisk og didaktisk.
Den sentrale planen med sine rammer og ressurser er en kunnskapsressurs
som fungerer som input og moderator i det dialog-ba som spørsmålene stilles i.
Som del av en rammeplan må grunnlagskapittelet forstås normativt. En del av
spørsmålsressursene omhandler tilsvarende normative problemstillinger. Dette
kan føre til at spørsmålene leses som «ledende spørsmål». Under overskriften
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«Vi deler» er det inkludert en fortelling om et barnekor. De fyller ordene
kyrie eleison med mening for en eldre gudstjenestedeltaker. Fortellinga viser at
barna opptrer som lærere for de voksne. Etter fortellinga kommer spørsmålet:
«Hvordan tenker vi rundt de rollene barn, ungdom og voksne kan ha i trosopplæringen?» (s. 8). Jeg opplever at det legges opp til at svaret skal korrelere med
«moralen» i eksempelfortellinga.
Vi vender oss nå til eksisterende forskning på trosopplæring for å få innspill
fra praksis til å drøfte om spørsmålsressursene fungerer på denne måten. Flere
av forskerne bruker begreper fra aktivitetsteori, og legger dermed vekt på
flerstemmighet, spenninger og forhandling som kilder og impulser til utvikling
og læring blant medarbeidere i trosopplæring (Fagermoen & Lauritzen 2018;
Sandsmark & Holmqvist 2018). I hvor stor grad får spørsmålsressursene i Gud
gir – vi deler fram spenninger og motsetninger mellom ulike teologiske og
pedagogiske posisjoner? Når spørsmålene er lukket mot de allerede definerte
føringene i sentral plan, er det vanskelig å se for seg at spørsmålene kan føre
dialogen i retning av forhandling av den typen spenninger som aktivitetsteoretisk analyse vil avdekke.
Som input og moderator til dialog-ba og eksternaliseringsprosessen som er
utgangspunktet for utforminga av lokal plan, tar kapittelet kun utgangspunkt
i planens egen grunnlagstenkning. Dokumentet er skrevet for menigheter som
skal starte prosessen med å utforme sin første trosopplæringsplan, og som i
liten grad har eksisterende praksis som kan godkjennes i lys av trosopplæringsreformens retningslinjer. Med begreper fra SECI-modellen kan vi si at
kapittelet starter planarbeidet rett i eksternalisering, uten å spørre etter hvilken
taus kunnskap som forhandles i menighetenes trosopplæringspraksiser, eller
hvordan denne forhandlinga foregår. Spørsmålsressursene bidrar i liten grad til
å hente inn taus kunnskap fra sosialiseringsprosesser som input i eksternaliseringsprosessen, og forholder seg ikke til en eventuell eksisterende lokal plan
som kunnskapsressurs. Lokal plan er output av planprosessen, og vises ikke som
input eller moderator i en videreutviklingsprosess. Dette er forståelig i lys av at
sentral plan er skrevet til en reformprosess, men åpner ikke for å se videreutviklingsprosessen av den lokale planen som en dialektisk prosess mellom taus og
eksplisitt kunnskap.
Birkedal og Austnaberg (2017) skriver at selv om menighetens samtaler om
og arbeidsprosesser med de sentrale dimensjonene oppleves som relevante, er
det en utfordring å skrive den generelle delen av den lokale planen som noe
mer enn statusrapport og gode intensjoner. «Vi mener at det er krevende for
de ansvarlige å skrive konkret og peke på neste skritt i utviklingen og samtidig
beskrive sammenhengen mellom den aktuelle dimensjonen og tiltak, slik de
sentrale retningslinjer legger opp til.» (Birkedal & Austnaberg 2017:199.) Den
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generelle delen av den lokale planen blir dermed ikke et utviklingsverktøy.
Hvordan legger sentrale føringer opp til at den lokale trosopplæringsplanen fungerer som en kunnskapsressurs i dialektikk mellom taus og eksplisitt
kunnskap? En delkonklusjon er at Gud gir – vi deler ikke legger til rette for å se på
den lokale planen som en kunnskapsressurs som spiller en rolle i en dialektisk
videreutviklingsprosess. En mulighet i lokalt videreutviklingsarbeid for å bedre
på dette, kan være å endre spørsmålsformulering fra «Hvordan kan …» til en
form som kritisk analyserer eksisterende plan og praksis. En annen mulighet er
at de planansvarlige i menigheten skriver og bruker kapittelet om de sentrale
dimensjonene i den lokale planen som et utviklingsverktøy, med mål, delmål,
arbeidsmåter og eventuelt framdriftsplan, som kan fungere som input og
moderator i andre deler av kunnskapsprosessen.

D i s p o s i s j o n o g d i s tribusj on:
Pla n ar b e i d s o m s y s t e m at i s ering av k unnsk ap
Den lokale trosopplæringsplanen skal skrives i en bestemt form, gitt av retningslinjene i Gud gir – vi deler og i det digitale planverktøyet. Her vil jeg analysere hva
dette betyr for hvordan lokal plan fungerer som kunnskapsressurs.
Den gitte formen består av tre hoveddeler: Grunnlag og særpreg, sentrale
dimensjoner, og plan for hvert enkelt tiltak. Tiltaksplanene skal ha bestemte
rubrikker, slik som aldersgruppe, tiltaksnavn, mål, innhold og arbeidsmåter
(Kirkerådet 2010:45).
Det at formen og innholdstypen i hver rubrikk er bestemt, gjør det mulig
og relevant å dele og sammenligne lokale planer mellom ulike menigheter, og
mellom ulike utviklingstrinn i enkeltmenigheter. Det nettbaserte planverktøyet gir meg som trosopplæringsansvarlig tilgang til å lese andre menigheters
godkjente planer, og til å se planen til egen menighet slik den har framstått
hvert år siden denne versjonen av planverktøyet ble lansert. Verktøyet og den
informasjonsdelinga som skjer her, er også grunnlag for samtaler mellom
trosopplæringsansvarlig i menigheten og kontaktperson på bispedømmekontoret.
Slik er den lokale planen en kunnskapsressurs som kombinerer, systematiserer og kobler eksplisitt kunnskap, og passer til det Nonaka et al. (2000)
omtaler som systemiske kunnskapsressurser som utvikles i systemsettings-ba.
Denne formen for ba er kollektiv, i motsetning til individuelle sosialiseringsprosesser, og virtuell, i motsetning til eksternaliseringa som skjer i møter mellom
mennesker (Nonaka et al. 2000:16). Et godt eksempel på en database som
legger til rette for erfaringsdeling og dermed videreutvikling i trosopplæring er
Ressursbanken (ressursbanken.kirken.no). Den brukes til å finne nye ideer og
opplegg (Botvar et al. 2015:73).
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Men fungerer de lokale trosopplæringsplanene slik? Gjør planen som
dokument og som data i en database at den fungerer som en virtuell og kollektiv
kunnskapsressurs? Selv om de sentrale føringene kan legge opp til det, viser
evalueringsforskning på trosopplæring at planen ikke nødvendigvis har denne
rollen i kunnskapsutviklingsprosessen.
Felles forståelse, som kommer fra eksternaliserende dialog, er et viktig
grunnlag for planen. Men likevel er det primært eller kun den trosopplæringsansvarlige som har i oppgave å forstå og bruke den formen planen skal skrives
i og planverktøyet den skal deles i. Selv om planverktøyet legger til rette for et
virtuelt kollektiv av trosopplæringsansvarlige i alle menigheter og på bispedømmekontor, betyr ikke det at planen fungerer som et tverrfaglig delingsverktøy i
hver enkelt stab.
Dette kan vi ane som en utfordring i tverrfaglig samarbeid om trosopplæring
i staber, slik den refererte forskninga viser til. Sandsmark og Holmqvist (2018)
viser at de finner likhetstrekk i sin empiri med tidligere forskningsrapporter:
Samarbeidet kan kalles flerfaglig mer enn tverrfaglig (Botvar et al. 2015:87;
Schmidt 2012). Hver medarbeider løser sine oppgaver, med sin egen motivasjon
og med lite eierskap til helheten (Sandsmark & Holmqvist 2018).
Sandsmark og Holmqvist finner at den lokale trosopplæringsplanen er et
sentralt medierende redskap for trosopplæring, og at redskapet skaper en del
frustrasjon. Arbeidet med planen tar mye tid og energi, og rapporteringsarbeidet
oppleves demotiverende for arbeidet (Sandsmark & Holmqvist, 2018:34). Dette
viser ifølge forskerne at den aktuelle staben «mangler et felles handlingsrom
eller en virtuell modell som de styrer samarbeidet etter» (s. 39).
De analyserer også spenninger mellom profesjoner, og noe av dette handler
om oppfattelsen av eierskap til de forskjellige delene av menighetsarbeidet. For
trosopplæringsarbeidet ble dette konkretisert med at de ansatte som ikke har
hovedansvar, ikke så ut til å kjenne planen, og at det på en måte ble den trosopplæringsansvarliges plan i stedet for hele stabens (Sandsmark & Holmqvist
2018:57). Det er en fare for at både planarbeid og ansatte med planansvar ikke
blir integrert i eller sett på som en del av det helhetlige menighetsarbeidet
(Birkedal & Austnaberg 2017:198).
Selv om det noen steder er få personer som er aktive i arbeidet med selve
planen, kan man si at den lokale planen fungerer som et kollektivt styringsinstrument og planleggingsverktøy (Botvar et al. 2015:48). Dette viser at planen
som kunnskapsressurs fungerer som en input i det som i SECI-modellen kalles
internalisering av kunnskap, der den eksplisitte kunnskapen omformes til taus
kunnskap, handlinger og rutiner. KIFO-forskerne spør om planen er et delt
repertoar, og svarer ved å vise til hvordan tiltaksdelen av planen kan omformes
til årshjul, «trosopplæringsvegg» eller andre planleggingsverktøy for staben,
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og til kommunikasjonsmateriell til dåpsforeldre og andre. Den trosopplæringsansvarliges evne til å formidle planens innhold til medarbeidere, spesielt
i menighetsråd og utvalg, blir også framheva. At menighetsrådet blir sterkt
inkludert i revisjonsprosessen, gjør også at de får større innblikk i planen (Botvar
et al. 2015:43–45). Eksemplene i KIFO-rapporten viser at det ikke nødvendigvis
er planen i seg selv som fungerer som det som legger til rette for deling av
informasjon, men tilpasninger av den, som årshjul og 0–18-plansjer.
Jeg oppfatter det som om Botvar et al. (2015) i de aktuelle avsnittene først
og fremst omtaler tiltaksdelen av trosopplæringsplanene. Mange av de sentrale
dimensjonene, slik som gudstjeneste, musikk og kultur, diakoni og tverrfaglig
samarbeid (Kirkerådet 2010), handler om de ulike profesjonenes fag og hvordan
de hører sammen i en helhetlig trosopplæring, men KIFO-rapporten omtaler
dem ikke som en del av evaluerings- eller videreutviklingsprosessen.
Vi har altså sett at den lokale trosopplæringsplanen kan forstås som en
systemisk kunnskapsressurs, som setter sammen eksisterende eksplisitt
kunnskap i form av beskrivelser av trosopplæringas grunnlag, mål, tiltak m.m.
Det legger til rette for at kunnskapen blir delt i organisasjonen. Det kan imidlertid
finnes behov for å dele informasjonen på nye og enklere måter, kanskje til og
med gjennom muntlige presentasjoner. På tross i at målet er overlapping, såkalt
redundans av informasjon (Nonaka et al. 2000:27), ser jeg en utfordring i at noe
av kunnskapen i den generelle delen av den lokale planen ikke blir tatt med.
Finnes det for eksempel gode måter for å forenkle formidlinga av de sentrale
dimensjonene? Ikke bare må planansvarlige passe på at de sentrale dimensjonene lokalt inneholder konkrete utviklingsmål, men man må også ha i bakhodet
når de formuleres, at de skal kunne brukes som en kollektiv ressurs i det tverrfaglige samarbeidet.

E v al u e r i n g , r e v i s j o n og utvik ling
Kapittel 7 og 9 i Gud gir – vi deler (Kirkerådet 2010) omhandler det lokale planarbeidet, og her er også evaluering og videreutvikling omtalt. Barn og unge skal
selv få være med på evalueringsarbeidet, for å vurdere om trosopplæringa bidrar
til å realisere målene i planen. Medarbeidere bør ha en årlig gjennomgang for å
vurdere hvordan trosopplæringa når sine mål, og hvordan den kan videreutvikles. Videreutvikling skal dessuten sikres gjennom at planen skal «gjennomgås
og revideres en gang i løpet av menighetsrådets valgperiode» (Kirkerådet
2010:39), altså hvert fjerde år. Blant ressurser for evalueringsarbeid nevnes KAs
verktøy «Stadig bedre», som er et opplegg for spørreundersøkelser (KA 2013).
Evaluering er en del av det digitale planverktøyet. For hvert planlagte tiltak
skal det rapporteres, og rapporteringa må inneholde en rubrikk med evaluering.
Spørsmålet er: «Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Tips til neste år? Til bruk
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i intern evaluering og neste års planlegging». Det er også en frivillig rubrikk for
hovedtrekk fra evaluering blant deltakere.
I planverktøyet må den planansvarlige hvert år fornye planen, ved å etablere
en plan for det nye året på grunnlag av planen som gjaldt i det gamle året, og
deretter gjøre relevante endringer. Rapportering med evaluering og nye årsplaner
gir rom for småjusteringer fra år til år, og gjør at både planen og selve arbeidet
oppleves som en prosess (Botvar et al. 2015:43).
Når vi ser på evaluerings- og rapporteringssystemet i lys av SECI-modellens
begreper, ser vi at rutiner for evaluering og rapportering er ment å skulle
omforme medarbeidernes tause kunnskap om hvordan tiltak fungerer, til små
rapporter som har rollen som eksplisitte kunnskapsressurser. Sammen med
planen og andre dokumenter blir rapportene input i prosessen med å internalisere og rutinisere en forbedret form for trosopplæring.
Nok en gang vender vi oss til eksisterende forskning på trosopplæring for å
drøfte hvordan SECI-prosessen i praksis påvirkes av de sentrale føringene. På
tross av oppbygninga av rapporteringsverktøyet er det en stor variasjon i hvilke
evalueringspraksiser som brukes i ulike menigheter, og i hvor stor grad evalueringer skriftliggjøres (Botvar et al. 2015:88). Om evalueringer ikke skriftliggjøres
og dermed blir til eksplisitte kunnskapsressurser, eller ikke tas i bruk som input
og moderator i nye faser av kunnskapsprosessen, kan evalueringene ikke regnes
som annet enn tause kunnskapsressurser som kun kan deles og omformes
gjennom sosialisering. Da blir utsagn som «sånn gjør vi det her» viktigere enn
hvordan den lokale planen og planverktøyet legger opp til kunnskapsutvikling
basert på systematisk videreutvikling.
De kunnskapsprosessene i SECI-modellen hvor taus kunnskap er den
gjeldende kunnskapsformen, utvikles i det som kalles individuelle interaksjoner,
i motsetning til de kollektive interaksjonene som utvikler eksplisitt kunnskap
(Nonaka et al. 2000:16). Forskninga viser at ansvaret for evaluering og planarbeid
blir lagt på én person i staben, og på grunn av blant annet tidsknapphet kan det i
slike prosesser mangle gjensidighet og likeverdighet mellom denne personen og
de andre ansatte (Botvar et al. 2015:89). Dette kan nevnes som årsaker til at evalueringsarbeidet ikke alltid fungerer som et kollektivt og tverrfaglig samarbeid.
For at den fornya planen skal fungere som en kollektiv kunnskapsressurs, bør
man i evalueringspraksisene legge vekt på å skape et dialog-ba der man sammen
kan sette ord på opplevelsen av tiltakene, måloppnåelsen, samarbeidet og andre
viktige evalueringspunkter.
En kan forstå den sentrale trosopplæringsplanen slik at det finnes to former
for planfornyelse. Den ene er den kontinuerlige fornyelsen først og fremst basert
på evalueringer, tilpasninger og en årlig gjennomgang, og den andre er menighetsrådets revisjonsprosess som skal skje hvert fjerde år (Kirkerådet 2010:39).
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KIFO-forskerne finner trosopplæringsansvarlige som sier at revisjonen har
gjort planen mer konkret i formuleringer om temaer og arbeidsmetoder, og at
revisjonsprosessen kan være nyttig for å få større bevissthet om for eksempel
målformuleringer (Botvar et al. 2015:45–46). Andre sier at en mer omfattende
revisjon kan vente, blant annet på grunn av at trosopplæringsarbeidet må
«konsolideres» etter en oppstartsfase (s. 47). Den «konsolideringsprosessen»
som nevnes her, tolker jeg som en erkjennelse av at menigheten er i internaliserings- eller sosialiseringsfasen av SECI-prosessen, og er i ferd med å utvikle den
tause kunnskapen som må tas i bruk som input i en revisjonsprosess.
Denne erkjennelsen om behovet for sosialisering og utvikling av taus kunnskap
som grunnlag for planrevisjon, hører sammen med det jeg har diskutert i delkapittelet om spørsmålsressursene. Der foreslo jeg at man i utviklingsarbeidet
kan finne spørsmål som kritisk analyserer eksisterende plan og praksis. Som
spørsmål til dialog-ba kan dette handle om å analysere den tause kunnskapen
som faktisk er i bruk i trosopplæringsarbeidet, i utprøvings- og kilde-ba. Enten
den lokale trosopplæringsplanen er et viktig planleggingsverktøy eller den bare
«ligger i en skuff», vil det faktiske trosopplæringsarbeidet også formes på
grunnlag av taus kunnskap. Noen av begrepene som kan brukes om denne tause
kunnskapen kan være verdier, tillit (Nonaka et al. 2000), personlige oppfatninger
og preferanser (Birkedal & Austnaberg 2017:201) og ulike teologier (Fagermoen &
Lauritzen 2018). Trosopplæring og den tause kunnskapen som er i spill, utvikles
gjennom sosialisering. Trosopplæringsplanen som eksplisitt kunnskapsressurs
kan være en mer eller mindre viktig input og moderator i denne prosessen. I en
større revisjonsprosess er det flere verdier og annen taus teologisk og pedagogisk
kunnskap som bør analyseres, enn det som kommer fram som svar på evalueringsspørsmålene «Hva fungerte bra? Hva kan forbedres?»
For at trosopplæringsplanen virkelig skal fungere som en kunnskapsressurs
i dialektisk samspill med taus kunnskap, må utviklingsprosessen finne fram til,
sette ord på og analysere den tause kunnskapen som allerede eksisterer, utfordre
den og finne gode måter å bevare eller fornye den på. På grunn av at motivasjonen
for å drive trosopplæring er så mangfoldig (Sandsmark & Holmqvist 2018), er det
lett å se for seg at målsetninger for tiltak eller trosopplæringsvirksomhet kan
leve som taus kunnskap, kanskje til og med side om side med planfesta mål som
har helt andre perspektiver, og som en slik prosess kan bevisstgjøre.

Konklusjon

med ledelsesperspektiver

Analysen av rammene, ressursene og retningslinjene for den lokale trosopplæringsplanen, og drøftinga av planen som kunnskapsressurs i SECI-modellen,
viser at Gud gir – vi deler (Kirkerådet 2010) primært er skrevet for oppstartsfasen
av reformen. Lokal plan skal være en output av en eksternaliserende dialog som
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setter ord på taus kunnskap, og den skal være input i det utøvende arbeidet med å
skape handlinger, rutiner og ta i bruk verdier i arbeidet og tiltakene, men dialektikken mellom de tause og de eksplisitte formene for kunnskap vises nesten ikke.
Den lokale trosopplæringsplanen kan fungere som et ledd i SECI-modellens
dialektiske kunnskapsutvikling, dersom den trosopplæringsansvarlige gjennom
sin ledelse gjør seg selv og medarbeiderne bevisst på hvilke typer taus kunnskap
som er i bruk i trosopplæringa. I tillegg må menigheten som organisasjon lykkes
med å sette ord på, analysere, utfordre og videreutvikle den tause kunnskapen,
med trosopplæringsplanen som ett av flere verktøy. Der de eksisterende
ressursene i stor grad er til bruk i dialog-ba og til evaluering av hvordan et tiltak
fungerte, må en dialektisk kunnskapsutvikling basert på SECI-modellen også
være bevisst på hva som skjer i de formene for ba der taus kunnskap utvikles.
At planen fyller en slik rolle i et tverrfaglig samarbeid, fordrer at det er
kompetanse, evne og vilje til å bruke den som videreutviklingsverktøy blant
medarbeiderne. Eksisterende forskning viser at dette er en utfordring. Utfordringa
kan møtes lokalt, ved at menigheten videreutvikler hvordan den lokale planen
blir skrevet. Dette kan understøttes av at sentralt gitte rammer og retningslinjer
revideres for å fremme en slik utvikling.
Nonaka et al. (2000) legger vekt på lederens rolle i kunnskapsprosesser.
Som ansvarlig for planen, er det den trosopplæringsansvarliges lederoppgave
å sørge for at den er kjent i organisasjonen, og at den fungerer på en god måte
som «input, output og moderator» i de ulike formene for ba som er sted for
kunnskaps- og utviklingsprosesser. Spesielt vil jeg nevne lederansvaret for å
fremme en kunnskapsvisjon som strekker seg over skiller innad i organisasjonen
(Nonaka et al. 2000:23). Dette lederansvaret i videreutvikling av trosopplæring blir tydelig når vi er bevisste på mangfoldet av motivasjoner og teologier
som finnes i menigheter i Den norske kirke, særlig som spenninger mellom
profesjoner (Fagermoen & Lauritzen 2018; Sandsmark & Holmqvist 2018). For
å mestre dette er det viktig å forstå hvilke typer av taus kunnskap som fungerer
som kunnskapsressurser i trosopplæringsarbeidet. Det er avgjørende for å kunne
samle taus kunnskap som input til eksternaliseringsprosesser og skrivearbeid i
planarbeidet.
En av de tingene SECI-modellen bidrar med for å forstå trosopplæringsplanens
rolle som eksplisitt kunnskapsressurs, både for forskere og for undervisningspraktikere, er å henlede oppmerksomheten på hvilken taus kunnskap som er i
bruk i trosopplæringsvirksomheten i menighetene. Et forslag til videreutvikling
av ressurser for videreutvikling av trosopplæring, er derfor verktøy for å finne
fram til, artikulere og analysere den tause kunnskapen, og hvordan den kan
utfordres eller videreutvikles i prosessen med å revidere trosopplæringsplanen.
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Skolegudstjenester.
Føringer, friksjon, forandring
A v Gu n n fr i d L j o n es Ø ierud
Skolegudstjenester er en utbredt praksis i Norge. Ettersom skole og kirke framstår som
stadig mer klart atskilte og ulike institusjoner eller praksisfelt, er det et spørsmål om
skolegudstjenester kan gjennomføres i tråd med føringer fra begge hold? Artikkelen
presenterer og drøfter praksisføringer for skolegudstjenester fra henholdvis skole og
kirke med vekt på kirkelige føringer, diskuterer kompatibilitet og vurderer mulighetene
for å gjennomføre skolegudstjenester på en måte som hensyntar de ulike føringene.
Diskusjonsområdene er begrunnelser for skolegudstjeneste, gudstjenesteutforming og
elevdeltakelse, med mest vekt på deltakelse. De analytiske funnene viser både kompatibilitet og friksjon, og funnene drøftes opp mot eksisterende variasjoner i praksis samt
religionsdidaktiske, liturgiske og ritualteoretiske perspektiver.
Nøkkelord: skolegudstjeneste, deltakelse, elevinvolvering, fritak, gudstjeneste,
samarbeid skole–kirke
Gunnfrid Ljones Øierud (f. 1979), Ph.D, rådgiver/forsker og redaktør ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter.
Adr: IKO, Postboks 2623 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. E-post: gunnfrid.l.oierud@iko.no

Det avholdes mange skolegudstjenester i Norge, med drøyt 550 000 registrerte
årlige deltakelser de siste årene.1 Skolegudstjenestene gjennomføres i nokså
forskjellig form, fra noe som domineres av elevopptredener og fortelling og med
svært få klassiske gudstjenesteelementer, til noe som nærmer seg full og tradisjonell hovedgudstjeneste. Noen steder deltar elever med ulik religiøs bakgrunn,
andre steder melder elever som ikke er medlem i Den norske kirke, stort sett
fritak.2 Skolegudstjenester er mye debattert, men de ferskeste retningslinjene fra statlig hold sier at «Skolene er oppfordret til å legge til rette for at
elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider»
(Utdanningsdirektoratet 2018), og tradisjonen ser ut til å videreføres.
Skolegudstjeneste er en type praksis som involverer både norsk offentlig
skole og Den norske kirke; to institusjoner eller praksisfelt med ulik historie,
styring, ulike formål, tradisjoner, retningslinjer, dominerende diskurser og
ulikt mandat – og med dette ulike føringer for de aktivitetene som gjennomføres som del av virksomheten. Kan det være at den nåværende store forskjellen
1

554 550 deltakelser ble registert i 2018 ifølge SSBs kirkestatistikk. Samme elev kan delta på flere skolegudstjenester i året, dersom det arrangeres.
2 De store variasjonene vil være kjent for personer med god kjennskap til feltet, men finnes også dokumentert i
et visst monn hos Haakedal 2004 og 2010 og Ims 2016.
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mellom skole og kirke innebærer at skolegudstjenester vanskelig kan gjennomføres i tråd med føringer fra begge hold? Spørsmålsstillingen i denne artikkelen
er hvilke praksisføringer som finnes for skolegudstjenester fra henholdsvis
kirke og skole, og i hvilken utstrekning de er kompatible. Finnes friksjon eller
motsetninger? I artikkelen vektlegges spørsmål knyttet til selve gudstjenesteutformingen og -gjennomføringen, og diskusjonene fokuserer mest på kirkelige
føringer og kirkelig ansattes praksismuligheter.
Historisk har skole og kirke hatt tette band. Allmueskolen ble grunnlagt for å
bidra til opplæring i den kristne tro, skoleandakter med salmesang var utbredt og
kristendomsfaget var tett knyttet til Den norske kirke (Dnk). I dag er situasjonen
en annen. (Skeie 2009, Sødal 2016, Haraldsø 1989.) Skolens nye overordnede
læreplan (Utdanningsdirektoratet 2017) betoner mangfold i langt større grad
enn kristen kulturarv, og innebærer en tydelig endring fra 90-tallets generelle
del av læreplanverket. Det er ulike syn på hvorvidt formålsparagrafen fra 2008
(Opplæringsloven §1–1) privilegerer «kristne og humanistiske verdier», men
det er åpenbart ingen eksklusiv tilknytning til kristendom mer (se Sødal og
Tallaksen 2018 for en framstilling av ulike fortolkninger og paragrafens historie).
I KRLE-faget skal kristendommen bare ha en særlig posisjon kvantitativt, ikke
kvalitativt, og det skal ikke forekomme forkynnelse eller religionsutøvelse
(Kunnskapsdepartementet 2007a og Opplæringsloven § 2–4). Opplæringslov og
læreplanverk som helhet formidler ikke at skolens oppdrag innebærer påvirkning
til en bestemt tro eller praktisering av religion. Den norske kirke skal på sin side
som kristen kirke forkynne evangeliet og forvalte sakramenter, bygge på bibel og
bekjennelsesskrifter, og har som visjon å være en bekjennende, misjonerende,
tjenende og åpen folkekirke (se Den norske kirkes visjon og egenpresentasjonen
på kirken.no). Følgelig er det duket for større spenning enn tidligere mellom
føringene for skolens praksis og føringene for kirkelig praksis – og skolegudstjenester skal gjennomføres i tråd med føringer fra både skole og kirke.
Det at skolegudstjenester skal gjennomføres i tråd med føringer for skolen,
er ikke en uomstridt påstand. Olav Hovdelien og Gunnar Neegaard uttrykker
i en artikkel fra 2014 at skolegudstjenester ikke skal være en del av skolens
virksomhet. De argumenterer likevel for skolegudstjenester som mulighet, men
da grunnlagt i foreldreretten. Skoler kan gi elevene fri for å delta i gudstjenester
dersom foreldrene ønsker det. Denne forståelsen innebærer at føringer for skolens
praksis ikke er av betydning for hvordan skolegudstjenester gjennomføres, for
det er ikke en del av skolens virksomhet. Men Hovdelien og Neegaard nevner én
skole som praktiserer i tråd med denne forståelsen, og Utdanningsdirektoratets
veiledere for skolegudstjenester (Utdanningsdirektoratet 2015 og 2018) hjemler
praksisen i overordnet del av læreplanverket og sier at «Vi presiserer at skoleeier
har ansvar for at skolene drives i samsvar med opplæringsloven med tilhørende
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forskrifter». Per i dag ser det følgelig ikke ut til at Neegaard og Hovdeliens
forståelse er utbredt, og jeg vil i det følgende gå ut fra at skolegudstjenester skal
gjennomføres i tråd med føringer for skolen.3
Det finnes ikke mye forskning på skolegudstjenester. Elisabet Haakedals
doktoravhandling (2004) bygger på feltarbeid fra 1990-tallets skole, der skolegudstjenester og ritualisering i skolehverdagen inngår. Hun har også utgitt
analyser av aspekter ved høytidsmarkeringer i noen skoler på 2000-tallet
(Haakedal 2010), og materialet viser interessante variasjoner innen måter
skolegudstjenester gjennomføres på. Hovdelien og Neegaard har i artikkelen
«Gudstjenester i skoletiden – rektorenes dilemma» (2014) drøftet prinsipielle
spørsmål knyttet til foreldrerett og skolegudstjenester, Hovdelien har intervjuet
rektorer om deltakelse i skolegudstjenester (Hovdelien 2011: 179f) og undersøkt
forekomster av fritaksmeldinger (Hovdelien 2009). Steinar Ims’ artikkel
«Skolegudstjenester og kirkens dialogiske refleksjoner» (2016) presenterer
analyser av intervju med prester som gjennomfører skolegudstjenester i religiøst
mangfoldige nabolag. I svensk kontekst drøfter Viktor Aldrin (2018) skoleavslutninger (ikke gudstjenester) i Svenska Kyrkan og blant annet forskjeller i
forståelser fra kirke- og skolehold. For spørsmålsstillingene i denne artikkelen
er særlig Haakedal og Ims relevante samtalepartnere.
Artikkelen vil først gi en nokså kortfattet gjennomgang av hvilke føringer
som er aktuelle, for deretter å drøfte kompatibilitet i spørsmål om begrunnelse
for skolegudstjeneste, om utforming og deltakelse. Funnene i den hermeneutiske tekstanalysen vil drøftes opp mot kjente variasjoner i praksis samt
perspektiver og forskning innen religionsdidaktikk, ritualteori og liturgikk, og
mulighetene for å gjennomføre skolegudstjenester på en måte som hensyntar
de ulike føringene vil vurderes. Avslutningsvis vil spørsmålet om institusjonell
likhet mellom skole og kirke i møte med livssynsmangfold tematiseres kort.

Hvilke

føringer finnes?

Skole
Fra skolens side presenteres føringer eksplisitt i teksten «Skolegudstjenester»,
der Utdanningsdirektoratet (2018) sier hvilke retningslinjer som gjelder. Denne
teksten har skolene som primær adressat og tematiserer hvilke fritaksordninger som gjelder, behovet for foreldresamarbeid og informasjon, hjemling av
skolegudstjenesten i overordnet del av læreplanen, alternativt opplegg, samt at
gudstjenester ikke bør være semesteravslutning. Til spørsmålet om begrunnelse
for skolegudstjenester gis også avklaringer i et brev fra departementshold i 2007
3 Riktig nok sier 2018-veilederen for skolegudstjenester at «Skolens undervisning og aktiviteter skal ikke være
forkynning», noe som kan leses som at gudstjenester ikke er skolens aktivitet. Men ut fra det som står andre
steder i teksten og at det ikke lenger anbefales aktiv påmelding, peker det mot at skolegudstjenester er å forstå
som en del av skolens virksomhet.

Av Gunnfrid Ljones Øierud [259]

(Kunnskapsdepartementet 2007b). Stortingets 2018-behandling av forslag om
skolegudstjenestetilbud for alle elever er også relevant. Stortingsvedtaket gir en
føring om at det skal legges til rette for at elever skal kunne delta på skolegudstjenester4, og i komitébehandling presenteres begrunnelser for skolegudstjenester
og forslag knyttet til håndteringen av dette (Utdannings- og forskningskomiteen 2018).
Siden skolegudstjenester i disse tekstene framstår som en del av skolens
virksomhet (jamfør diskusjon ovenfor), er også Opplæringsloven og den generelle
eller overordnede delen av skolens læreplan relevante kilder til føringer for skolegudstjenester. Fra opplæringsloven er formålsparagrafen (§1–1) aktuell, samt
§1–3 som sier at opplæringen skal tilpasses elevens forutsetninger, §2–3a som
omtaler respekt for foreldres religiøse og filosofiske overbevisning, likeverdig
opplæring og fritaksmulighet og §9A–3 om ikke-diskriminering. Den generelle
delen av læreplanen fra 1993 er fortsatt gyldig i skrivende stund. Den betoner
hvordan landet er preget av en kristen kulturarv som alle elever bør få kjennskap
til, samt at skolen skal stimulere elevene som både meningssøkende og allmendannede mennesker. Den nye overordnede delen, som ble vedtatt i 2017 og snart
trer i kraft, betoner verdier og verdiforankring, men i langt mer beskjeden grad
kristen arv og tradisjon (Utdanningsdirektoratet 2017).

Kirke
Fra kirkelig hold finnes det ikke noen tekst med tittel «retningslinjer for skolegudstjenester», men på kirken.no finnes en temaside om skolegudstjenester.
Her står det noen korte setninger om forskjellen på ekskursjon og skolegudstjeneste, samt noen av momentene fra Utdanningsdirektoratets retningslinjer
og et utdrag fra Bispemøtets (2016) veiledning «Religionsmøtet ved kirkelige
handlinger». Begge de sistnevnte lenkes det til. I tillegg lenkes det til et firesiders
skriv med tittel «Skolegudstjeneste – noen vurderinger» signert Kirkerådsleder
og tidligere IKO-rådgiver Kristin Gunleiksrud Raaum (Raaum 2016), og det lenkes
til «Samarbeid mellom kirke og skole i et livssynsåpent samfunn», en tekst om
blant annet skolegudstjenester. Den ble holdt som foredrag av Helga H. Byfuglien,
biskopenes preses, høsten 2016. Siden disse tekstene er skrevet av henholdsvis
preses og kirkerådsleder og er publisert på kirkens nettsider, er det nærliggende å
oppfatte at de inneholder føringer eller er i tråd med ikke-eksplisitterte føringer
innenfor Dnk selv om de ikke er presentert som vedtatte retningslinjer, planer
eller lover. Tekstene signert Byfuglien, Rauum og Bispemøtet omtaler verdien av
4

Vedtaket er: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det utarbeides en nasjonal veileder for skolene om
hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med
julehøytiden, og at elever som ønsker fritak, skal ha rett på et pedagogisk alternativ i skolens regi.» Se https://
stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=70160
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skole–kirkesamarbeid i et livssynsåpent samfunn, læringsmuligheter i skolegudstjenester, at det ikke er et tilbud basert på elevers religiøse tilhørighet, at
skolegudstjenester skal være «ordentlige gudstjenester», samarbeidsforhold og
viktigheten av fritaksmuligheter.
Den norske kirkes gudstjenestebok tematiserer ikke skolegudstjenester, men
siden skolegudstjenester defineres som nettopp gudstjenester innenfor Dnk, er
også deler av føringene for Dnk-gudstjenester generelt relevante. Det betyr at
grunnlagstenkningen om gudstjenester slik den blant annet er uttrykt i Dnks
gudstjenestebok og i forbindelse med gudstjenestereformen, er relevant.

… m e n i k k e b a re d et
I tillegg til disse skriftlige og nasjonalt gjeldende føringene, er selvsagt ikkeoffisielle ytringer og lokale forhold viktig. Siden skolegudstjenester ikke skapes
på ett sted og distribueres, men skapes lokalt, er de opplevde lokale føringene
av stor betydning for den enkelte skolegudstjeneste. Den lokale tradisjonen for
hvordan «vi gjør dette», hvordan samarbeidet mellom kirke og skole er og
har vært, lokale diskusjoner og signifikante stemmer, praktiske forhold som
kirkerom, avstander, ressurser og innstilling hos kirkelig ansatte og lærere
kan bety mye for praksis (jamfør Haakedal 2004: 193). Den erfarte nasjonale
diskursen om skolegudstjeneste inkludert politiske debatter og mediedebatter
vil også kunne påvirke hvordan en tenker om skolegudstjenester, og dermed
bidra til å forme lokal kommunikasjon og gudstjenestepraksis. Denne artikkelen
gir ikke rom for å gå inn på lokale forhold, men elementer fra nasjonal debatt
vil tematiseres.

Tre

tema

Som oversikten over føringer viser, gis det føringer for ulike aspekter ved
praksisen skolegudstjeneste. I det følgende velger jeg å behandle disse under
tre overskrifter. Det er 1) begrunnelse for å gjennomføre skolegudstjenester, 2)
føringer for gudstjenesteutforming i betydningen stil og innholdsmomenter og
3) føringer for elevdeltakelse. De to siste områdene henger særlig tett sammen,
men jeg behandler dem hver for seg siden de aktualiserer ulike prinsipielle
spørsmål.
I det følgende vil jeg gå gjennom hva føringene fra henholdsvis skole og kirke
sier om hvert av disse tre områdene og hvorvidt de samsvarer eller i hvilken
grad. Begrunnelse behandles mest kortfattet, mens den største diskusjonen vil
dreie seg om føringer for deltakelse, der jeg mener å finne en friksjon som så
langt har vært underbelyst.

Av Gunnfrid Ljones Øierud [261]

Begrunnelse

for skolegudstjenester

Hvorfor skolegudstjenester? I 2007 ga Kunnskapsdepartementet i brevs form en
avklaring på om en kunne fortsette å ha skolegudstjenester. Her gjør departementet det klart at skolegudstjenester ikke er en del av det daværende
KRL-faget, men kan hjemles i den generelle delen av læreplanen som betoner
kristen kulturarv, mening og allmendanning. Videre skriver departementet i
dette brevet at «Både jul og påske er høytider som har nær sammenheng med
norsk kultur og årstidenes gang i Norge. Gudstjenester ved disse høytidene kan
dermed forstås som en mer allmenn markering av skolens plass i det norske
samfunnet. Skolen får dermed frem at høytidene også har en religiøs side. Det
vil derfor ikke være urimelig at skolen ser på skolegudstjenestene som en del av
det generelle kulturelle arbeidet ved skolen» (Kunnskapsdepartementet 2007b).
Skolegudstjenester sees altså på som en del av det generelle kulturelle arbeidet
ved skolen der den religiøse siden ved en kulturelt viktig høytid markeres.
Utdanningsdirektoratets retningslinjer fra 2015 gjengir dette i kortform som
«Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og
tradisjonsformidling», mens veilederen fra 2018 viser til den nye overordnede
delen av læreplanverket som ble vedtatt i 2017. Her refereres fra Overordnet del
at «Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra
til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig
fellesskap», og det sies at det «å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette» (Utdanningsdirektoratet
2018). Den overordnede delen skal leses i lys av opplæringsloven, og formålsparagrafen sier blant annet at skolen skal gi elevene «historisk og kulturell
innsikt og forankring», «bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av
den nasjonale kulturarven» og at opplæringa skal «byggje på grunnleggjande
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon». I utdannings- og forskningskomiteens innstilling til Stortinget i forbindelse med forslag om at alle elever
bør gis mulighet til å delta i skolegudstjenester, trekker komiteens flertall fram
betydningen av den kristne kulturarven, og uttrykker at det å delta i skolegudstjenester gir «kjennskap til og konkrete opplevelser av hvordan høytiden
markeres i Norge» (Utdannings- og forskningskomiteen 2018: 2).
Fra kirkelig hold argumenteres det i liknende baner. Både Raaum og Byfuglien
skriver om læringsmulighetene som ligger i å delta i skolegudstjenester i
forbindelse med høytider. Byfuglien skriver at «Skolegudstjenestene (…) er en
del av skolens kultur- og tradisjonsformidling», at barna lærer «hva en gudstjeneste er fordi de bor i et land der det i tusen år har blitt feiret gudstjeneste» og
at «[d]en som er til stede i en gudstjeneste (…) får del i erfaringer og tradisjoner
og fortellinger som er (…) tydelige i vårt felles årshjul» (Byfuglien 2016: 5–7).
Raaum slår innledningvis fast at «Skolegudstjenesten er et pedagogisk tilbud til
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elevene. I dag begrunnes skolegudstjenestene pedagogisk, i at elevene trenger å
lære og oppleve høytidenes kristne bakgrunn. Slik sett er den en læringsarena,
der elevene får nærkontakt med utøvelse av tro og tradisjon» (Raaum 2016:
1). Hun presenterer også en liste over ulike mulige læringsutbytter ved å være
til stede ved en skolegudstjeneste og sier at «En skolegudstjeneste er ikke et
livssynsbasert tilbud basert på elevers religiøse tilhørighet» (2016: 2).
Den pedagogiske begrunnelsen knyttet til å få erfare et kulturelt sentralt
ritual understrekes altså. Samtidig skriver Byfuglien etter å ha gitt en pedagogisk
begrunnelse, at «For kirkens del, derimot, er begrunnelsen for å holde gudstjeneste ikke primært pedagogisk. En kristen gudstjeneste vil alltid være trosuttrykk
og trosformidling. En kristen gudstjeneste som ikke forkynner evangeliet om
Jesus Kristus, er ikke en kristen gudstjeneste». Men hun knytter dette også til
hensynet til læring og skriver at «For at det skal være læring i kirkebesøket, må
det være et reelt gudstjenestebesøk» (Byfuglien 2016: begge s 5). I samme baner
resonnerer Raaum når hun skriver at «[s]kolegudstjenesten er en reell gudstjeneste, ikke en liksom-gudstjeneste. Den må inneholde sentrale elementer i en
gudstjeneste og bør ikke ha som mål å være ‘nøytral’. Da er det ingen gudstjeneste og læringen blir mindre» (Raaum 2016: 3).
Så langt ser det ut til å være liten grad av friksjon mellom tenkningen fra skole
og kirke5 – og dette er en argumentasjon som ser ut til å ha fått gjennomslag
nokså bredt i det norske samfunnet de siste årene. Skolegudstjenester har vært
mye kritisert, og ikke bare av Humanetisk Forbund – i 2013 uttrykte for eksempel
både Utdanningsforbundet og Barneombudet i høringsuttalelser at en burde
slutte med skolegudstjenester (Utdanningsforbundet 2013, Barneombudet 2013).
Men i Stortingets 2018-behandling uttrykker ingen politiske partier prinispiell
motstand, diskusjonene handler om hvorvidt elever også bør delta i andre trosog livssynssamfunns ritualer (Utdannings- og forskningskomiteen 2018). VG
skriver i en leder i 2016 at «Alle skolebarn bør få invitasjon til julegudstjeneste (…) Vi mener et kirkebesøk før jul tjener som en viktig påminnelse om en
sentral del av vår kulturarv» (VG, leder 30.10.2016). Dagbladet-kommentator
Inger Hobbelstad skriver til forsvar for skolegudstjenester at nordmenn normalt
vil komme innom kirkelige ritualer, og at det er «nyttig å kjenne gangen i en
gudstjeneste og hvordan man ter seg i en kirke. Det kan også være berikende og
stimulerende» (Hobbelstad 2016).
Det ser altså ut til at det både fra skole- og kirkehold er enighet om at
5 Det er likevel et spørsmål om Byfuglien på annet sted argumenterer på en måte som er i mer friksjon med skolens begrunnelse. Hun skriver om betydningen av å være kjent med fortellinger, kirkerom og lystenning «[o]m
ikke annet, så som alternativer den dagen en bombe smeller, den dagen en trenger et større rom, den dagen et
barn blir født og himmelen over det nye livet synes helt nødvendig. (...) Enhver borger av vårt land må vite om
at kirka kan være et sted» (Byfuglien 2016: 6–7). Her kan det virke mer som at målet er å åpne for opplevelse
av kirkelig tilhørighet ved store livshendelser enn å bli kjent med et kulturelt sentralt ritual.
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den primære grunngivelsen er å gi elevene kjennskap til et kulturelt sentralt
ritual, og da særlig i tilknytning til julehøytiden. Fra kirkelig hold understrekes
samtidig at dette skal være «reelle gudstjenester», men dette knyttes igjen til
læringsargumentet – det må være ordentlige gudstjenester for at elevene skal få
kjennskap til gudstjenester.

Gudstjenestenes

innhold, stil og preg

Hvordan skal skolegudstjenester utformes? Hvilke typer ledd skal være med
– tradisjonelle messeledd, gamle salmer, opptreden med eksempelvis sang,
lesning, dramatiseringer eller dans? Hvilken stil skal skolegudstjenester holdes i?
(Deltakelsesmåter henger som nevnt sammen med utforming, men tematiseres
separat nedenfor.)
Fra kirkelig hold skriver både Byfuglien og Raaum i sine tekster at gudstjenestene skal være «reelle» eller «autentiske» gudstjenester. Som referert
spesifiserer Raaum dette med at de må inneholde sentrale gudstjenestelige
elementer, og Byfuglien med at evangeliet skal forkynnes (Byfuglien 2016: 5,
Raaum 2016: 3). Den norske kirkes gudstjenestebok (2011: 2.27) slår fast at
«[d]isse leddene skal være med i alle hovedgudstjenester: Salmer, inngangsord,
samlingsbønn, syndsbekjennelse, tekstlesning (evangelium), preken, trosbekjennelse, forbønn, Fadervår og velsignelse», og at «[n]ormalt skal det feires
nattverd i hovedgudstjenesten».
Dette kan leses som at det fra kirkelig hold er en føring at skolegudstjenester bør være nokså tradisjonelle gudstjenester i særprega kirkelig stil. Men
det er ikke gitt. For den angivelsen gudstjenesteboka gir for minimumsinnhold
i gudstjenester, gjelder bare for forordna gudstjenester på søn- og helligdager.
Skolegudstjenester er ikke forordna gudstjenester. Videre er det to momenter
som peker i en annen retning enn sterkt presteledede gudstjenester i tradisjonell
høymessestil: For det første at det ikke er gitt hva som er å forstå som «sentrale
gudstjenestelige elementer» eller «en reell gudstjeneste», og for det andre at
tilpasning til den reelle forsamlinga verken er nytt eller uønsket i Dnk – tvert
om.
Hva er «sentrale gudstjenestelige elementer» som skal til for at noe
skal kalles en reell gudstjeneste? Innenfor den lutherske tradisjonen er det i
prinsippet stor liturgisk frihet og ikke krav om likhet i liturgiske utforminger
(Luther i CA VII og Senn 1997: 43–44). Betoningen av ordo, en grunnstruktur
der gudstjenester kan sees på som ord (evangelieforkynnelse) og bord (nattverd)
omgitt av samling og sendelse, er en utbredt forståelse av «grunnelementene»
i en kristen gudstjeneste (Lathrop 1993; Kirkerådet 2008: 15). Men nattverd er
ikke obligatorisk i gudstjenester i Dnk, og heller ikke «ord og bord» framstår
som en dekkende beskrivelse for påkrevd innhold i en skolegudstjeneste for at
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den skal kalles en «autentisk» gudstjeneste. Kanskje kan det gamle begrepsparet sakramental og sakrifisiell være anvendelig. Det sakramentale dreier seg
om Guds tiltale til menigheten, det sakrifisielle om menighetens svar på Guds
tiltale, og liturgi kan forstås som veksling mellom tiltale og svar (Holter 2008:
38–39). Dokka (2018: 75) skriver at gudstjenesten som helhet er vendt mot Gud.
Liturgi kan kultivere reseptivitet (Grimes 2007 [1982]), det å gestalte relasjoner
framstår som sentralt i gudstjenester (Modéus 2005), og «møte» betegnes som
en grunnmetafor for gudstjenester i Dnk (Rong 2009). «Autentisk gudstjeneste» mener jeg ut fra dette ikke må bety en mer tradisjonell full høymesse,
men at gudstjenester rommer ledd med både Guds henvendelse til mennesker
(som i evangelieforkynnelse) og menneskers henvendelse til Gud (som i bønn) –
og at det går an å oppfatte en «vendthet» som en ramme for helheten.
Det andre momentet, at det er i tråd med Dnks gudstjenestepraksis å
tilpasse seg til forsamlinga, er ingen ny situasjon. Luther oversatte som kjent
gudstjenesten til folkespråket for at den skulle være forståelig, og skrev salmetekster til populære melodier slik at menigheten kunne synge enkelt med. Når
Dnk-ordinerte prester holder gudstjenester innen institusjoner som sykehjem,
fengsel eller forsvar er også tilpasning normalen, slik at de som deltar, kan
henge med og oppleve at dette er treffende for dem. Dnks gudstjenestereform
2003–2011 understreket stedegenhet, fleksibilitet og involvering som kjerneverdier – hvilket innebærer tilpasning til den aktuelle konteksten og involvering
av den aktuelle menigheten. Tilpasning til faktisk menighet, slik at de skal kunne
forstå, verdsette og oppleve seg inkludert, er altså et mål og dels nåværende
dimensjon ved praksis innen Dnk.
Ut fra dette mener jeg det er nokså åpent hva en skolegudstjeneste må
inneholde for å kalles en «autentisk gudstjeneste», og det er i tråd med
Dnks føringer å tilpasse gudstjenesten til de faktiske deltakerne. Samtidig gir
læringsargumentet en føring i retning av et innhold som er likt med andre og
mer utbredte gudstjenestetyper. Om elevene bare blir kjent med sær-sjangeren
skolegudstjeneste, som ellers ikke finnes, blir de ikke kjent med det kulturelt
sentrale ritualet «gudstjeneste ved høytider». Samtidig er det verdt å nevne
at ikke nødvendigvis bare verbalt tunge ledd (liturgiske ledd, salmer, preken,
sakramenter) er å forstå som «sentrale gudstjenestelige elementer». Også
kirkerom og kirkebygg med dets arkitektur, interiør og utsmykning, lyden av
kirkeklokker og orgel, liturgiske klær og farger og opplevelsen av hvordan en ter
seg i et kirkerom, kan regnes som gudstjenesteaspekter elever kan bli kjent med
(jamfør Gunleiksrud Raaum 2016 og Gunleiksrud 2009: 58).
Fra skolehold er det ikke mulig å finne eksplisitte føringer for den konkrete
utformingen av gudstjenesten i betydning hvilke ledd og i hvilken stil.6 Men
6 Det kan tyde på at skolen i begrenset grad oppfatter at dette er «skolens arrangement», jamfør diskusjonen
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læringshensynet kan være relevant på to måter. Det ene er likt som i de
kirkelige føringene: Siden en begrunner skolegudstjenester med en kjennskap til
kultur(arv) og høytidenes religiøse innhold, bør gudstjenestene være gjenkjennelige som gudstjenester. Det andre handler om tilpasset opplæring. Innenfor
skolen er tilpasset opplæring en selvfølge; det er lovfestet, betont i læreplan
og grunnleggende innen pedagogikk/didaktikk. Opplæringen skal tilpasses de
faktiske elevenes alder, utvikling, bakgrunn, forutsetninger og den aktuelle
konteksten.7 Det betyr ikke at alt elever erfarer innenfor skolen, skal utformes
for at det skal passe for elevene – de skal for eksempel møte «reelle» kunst- og
kulturuttrykk. Gudstjenesten i seg selv skal ikke gjøres til en skoletime. Men det
å tilpasse innenfor rammene av noe som stadig er en gudstjeneste, kan sees som
å være i tråd med skolens føringer for tilpasset opplæring.
Både i kirkelige føringer og skolens føringer kan en altså finne et visst
samsvar og et grunnlag for å mene at skolegudstjenester skal tilpasses de tilstedeværende skoleelevene. Mange barn og unge synes at «vanlige gudstjenester»
er kjedelige, vanskelig forståelige og vanskelige å henge med på (se feks Johnsen
2017: 7). Om en gjennomfører skolegudstjenester mest mulig som tradisjonelle
høymesser med gamle salmer og prekener identisk med noe en ville holdt til den
voksne kjernemenigheten, vil det gi et nokså realistisk kjennskap til sjangeren
«tradisjonell gudstjeneste», men det kan samtidig være i konflikt med noen av
føringene fra både skole og kirke. Forskning på hva barn og ungdom verdsetter
i gudstjenester, kan gi pekepinner på hvilke typer tilpasning som kan fungere.8

Deltakelse
Den tredje tematikken innen skolens og kirkens føringer for skolegudstjenester,
er deltakelse. På hvilke måter bør eller kan elever delta i en skolegudstjeneste?
For hele skolens virksomhet gjelder at elevers/foreldres religiøse og
filosofiske overbevisning skal respekteres, og at det skal gis fritak fra det som
ovenfor.
7 Jeg tematiserer ikke deltakelse i religiøs praksis her. Det å observere religiøs praksis er ikke i strid med føringer for skolen, og spørsmål om deltakelse diskuteres i neste punkt. Tilpasning til elevers religiøse tilknytning
diskuteres også der.
8 I denne forskningen pekes det blant annet mot at barn og ungdom synes å verdsette gudstjenestedeler som
innebærer å kroppslig delta og utføre og få stimulert ulike sanser (Kaufman 2018, Leganger-Krogstad 2017,
Meyer 2014, Thomassen 2017), engasjerende formidling, henvendthet og ledig vennlighet fra gudstjenesteleder (Angel 2017), estetisk kvalitet og erfaring av særprega stemning (Øierud 2017), fortellinger som engasjerer
(Angel 2017, Øierud 2017, kommende utgivelse ut fra forskningsprosjektet «Forkynnelse for små og store»)
og sanger som er lett å synge med på (Øierud 2017). Ett moment som er verdt å bemerke, er at det at noe er i
et annet stiluttykk enn det ungdommer selv foretrekker i sin hverdag, ikke nødvendigvis betyr at de ikke kan
verdsette det som del av gudstjenesteerfaring. I undersøkelsen «Gudstjenester i konfirmanttida» uttrykte konfirmanter i noen tilfeller at de verdsatte den særprega stemninga som ble skapt av klassisk musikk og salmer og
sanger i ulike sjangre – sjangre de ikke forholdt seg til i sin hverdag. Fine kirkerom og prosesjoner med uvanlige
artefakter (lys og stor bibel) var av de delene som gjorde inntrykk i en gudstjeneste. Lange, komplekse verbale
deler gjorde at konfirmantene kjedet seg (Angel 2017, Øierud 2017).
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måtte oppfattes som i konflikt med denne overbevisningen (Opplæringsloven
§2–3a)9. Det betyr at det skal være en mulighet til overordnet fritak fra skolegudstjenester. Samtidig er skolens pedagogiske tilbud for alle norske barn fra
seks års alder av (§2–1) – og skolen skal ikke diskriminere elever på religiøst
grunnlag (jf. også §9A–3). Det må bety at skolegudstjenester er et tilbud som gis
til alle elever uavhengig av livssynstilknytning. Skolegudstjenester kan ikke tilbys
bare de som er medlemmer i eller tilhørende Dnk (jamfør også begrunnelsediskusjonen ovenfor). For å ikke diskriminere og samtidig ta hensyn til elevers
og foreldres religiøse overbevisning, må dette også bety at det må være mulig
å være til stede ved gudstjenester uten å delta i felles ytringer. En elev skal for
eksempel kunne lytte til en salme uten å synge med.
I tillegg til disse lovparagrafene, gir Utdanningsdirektoratets retningslinjer
(2018) noen utdypende momenter tilknyttet deltakelse. Her sies at skolegudstjenester ikke bør fungere som semesteravslutning, at skolene skal ha dialog med
og gi informasjon til foreldrene, og gi likeverdige alternative tilbud for de som
melder fritak. I retningslinjene fra 2015 ble det også anbefalt at det skulle være
aktiv påmelding til skolegudstjeneste eller alternativt tilbud, i stedet for fritaksmelding.
Fra kirkelig hold refereres flere av disse føringene som gjeldende for skolegudstjenester, også med lenke til Utdanningsdirektoratet. I tekstene fra Raaum,
Byfuglien og Bispemøtet uttrykkes også en forståelse som er i tråd med hovedtrekkene i disse retningslinjene: I Bispemøtets veiledning står det at det er
«ønskelig at også elever med ingen eller annen tro kan delta ved disse gudstjenestene, dersom deres foreldre tillater det. Men deltakelsen må skje slik at ingen
opplever å bli involvert på en måte som kjennes vanskelig». Det skisseres at elever
som ikke deler den kristne tro, kan gå inn i en rolle som gjester, og medvirke
der de finner det naturlig; «Ingen må settes i en situasjon der de opplever at
de må lese eller synge tekster som strider mot deres tro» (Bispemøtet 2016:
21). Raaum skriver at skolegudstjeneste ikke er et livssynsbasert tilbud basert
på elevers religiøse tilhørighet, om religionsfrihet, fritaksrett, at gudstjenester
ikke skal være semesteravslutning, og hun reflekterer over utfordringer knyttet
til å delta i majoritetsreligiøs praksis (Raaum 2016: 1–3). Også Byfuglien (2016:
7) formidler at fritaksmuligheten er nødvendig, at det aldri skal være tvang til
religionsutøvelse, og beskriver at det varierer om ikke-kristne foreldre ønsker at
barna deltar i skolegudstjenester.
Diskusjonen om utforming ovenfor gir også noen innspill til spørsmålet om
elevdeltakelse. Elevers egenaktivitet er viktig for læring, og forskning på hva
barn og ungdom verdsetter i gudstjenester (se note 8 ovenfor), peker mot at de
9

Fritak meldes av eleven selv dersom hen er 15 år eller eldre, foreldre dersom hen er yngre. Det er ikke nødvendig å grunngi fritaksmeldingen.
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verdsetter å selv være med på å utforme og utføre, og å få en kroppslig erfaring
som innebærer å gjøre, ikke bare lytte ordfokusert. Følgelig mener jeg at det fra
både skole- og kirkehold ligger føringer som peker mot at en bør legge til rette
for elevers aktive deltakelse ut over det å observere og lytte – samtidig som det
skal være mulig å være med som observatør eller gjest i betydningen en som blir
kjent med en annens religions ritual uten selv å tilslutte seg eller delta aktivt i
handling eller ytring.
Men om vi ser litt ut over formuleringene fra Raaum, Byfuglien og Bispemøtet
som omhandler deltakelse fra en sammensatt elevgruppe, og går til andre deler
av de samme tekstene og øvrige deler av Dnks gudstjenesteforståelse, kan det
likevel sees en friksjon.
Tekstene om skolegudstjenester på kirken.no sier som nevnt at disse skal
være «ordentlige gudstjenester», og Bispemøtet formulerer det som at dette
er «kirkens gudstjenester der samme prinsipper gjelder som for andre gudstjenester» (Bispemøtet 2016: 21). I Den norske kirkes gudstjenestebok (2011: 6.4 og
6.6) står det at «Å feire gudstjeneste er en fellesskapshandling» og «sentralt
i den lutherske gudstjenesteforståelse er at (...) menigheten skal delta aktivt
i gudstjenesten». Det står også at «Den grunnleggende involveringen skjer
når hele menigheten, med kropp og sjel, blir trukket inn i og hengir seg til
gudstjenestefeiringen gjennom å synge med på salmer og menighetssvar, lytte
aktivt til tekster og preken, være sammen i stillhet, delta i bønner og delta i
nattverdmåltidet» (2011: 7.6). Det fellesskapelige og aktivt involverte betones,
og i luthersk liturgisk diskurs kritiseres det dersom gudstjenesteelementer har
preg av forestilling (se feks Modeus 2005: 163f). Kirka kalles forsamlingen av de
hellige, og bispemøtets veileder advarer mot interreligiøs bønn og religionsblanding innenfor kirkelige ritualer (Bispemøtet 2016: 5, 13).
På bakgrunn av dette er det verdt å diskutere om det likevel er så likefrem å
gjennomføre skolegudstjenester for alle elever uavhengig av livssynstilhørighet,
og med et rom for både aktiv deltakelse og «observatørroller». Jeg mener å
se at det kan finnes utfordringer knyttet til både mulig «overinvolvering» og
«underinvolvering» – og at dette underkommuniseres i de kirkelige tekstene
om skolegudstjeneste.

Å o p p t r e o g observere
Som tematisert ovenfor begrunnes ikke skolegudstjenester med at elever skal få
praktisere sin kristne tro, men som et pedagogisk tilbud for alle elever. Det skal
være mulig å ikke delta i ytringer og handlinger som anses som trosutøvelse,
men være en «observerende gjest». En slik deltakelsesmåte er verken ny eller
unik; heller ikke i vanlige søndagsgudstjenester er det et krav om at den som er
til stede, må istemme menighetens ytringer eller tilslutte seg trosinnholdet som
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formidles. Men ulikt det som er vanlig i hovedgudstjenester, kan det i skolegudstjenester – gitt elevsammensetningen – være en liten andel kristne eller
gudstjenestevante deltakere. Majoriteten av de tilstedeværende kan gå inn i en
rolle som «observerende gjest» fordi de tilhører andre religioner/livssyn eller
opplever å ha lite kirkelig tilknytning og erfaring.10 Med en utvikling i retning
lavere dåpstall, lavere andel medlemmer i Dnk og færre som oppgir å tro på
Gud/Jesus i undersøkelser (Ipsos 2018 og Pew Research Center 2018), er det
sannsynlig at dette vil være tilfelle flere steder i framtida. Andelen aktive ritualdeltakere versus observerende gjester er av betydning. For hva om resultatet blir
en ritualisering der det fornemmes at noen deltakere opptrer med et ritual for de
andre tilstedeværende?
Om det oppleves slik, kan det for det første være ubehagelig for elever som
deltar aktivt. Når Levi Eidhamar skriver om ekskursjoner i forbindelse med
religions- og livssynsfag, anbefaler han bare ekskursjoner når det ikke foregår
gudstjeneste eller andre ritualer. For tilstedeværelse av en elevgruppe ved
ritualer kan «oppleves ubehagelig for de troende selv. De føler seg gjerne som
beglodde dyr i en dyrehage» (Eidhamar 2009: 158). Om det ikke er et like klart
skille mellom grupper i en skolegudstjeneste, kan likevel en liknende mekanisme
inntre. Å oppleve at en selv deltar i gudstjenesten mens andre ser på, kan gi
elever en følelse av ubehag – og det er verken i skolens eller kirkens målsetting å
påføre kristne elever ubehagsfølelser ved deltakelse i sin egen religions ritualer.
«Gudstjeneste som opptreden» går også på tvers av flere aspekter ved
gudstjenesteforståelsen som er utmyntet ovenfor. Gestaltningen av retning
mot Gud er sentral for at noe skal kalles gudstjeneste, men å oppleve at en
«opptrer» med gudstjenestedeltakelse, vil mest sannsynlig vanskeliggjøre en
vekt på et gudsmøte. Om noen observerer noen som ber, kan den bedende bli mer
opptatt av hvordan en framstår for den observerende enn av å be (jamfør Norris
(2004: kapittel 5) om hvordan mennesker ikke kan ha flere interaksjoner i sin
forgrunn samtidig og Iversen (2017: 112f) om selvpresentasjonens betydning). Et
opptreden-preg går også på tvers av postulatene om gudstjenestens karakter av
felles handling – det at en er et fellesskap som ritualiserer tro og henvendthet.
Hva skjer med fellesskapsfornemmelser og erfaringen av felles handling om
flesteparten av de tilstedeværende erfares som bivånere?
Med antropologen Roy Rappaports teori om ritualers effekt og ritualdeltakelse, kan det også ha betydning for «effekten» av gudstjenester dersom
majoriteten av de tilstedeværende oppfattes som observatører til andres
ritualisering. Rappaport mener at ritualer består av to typer meddelelser, selvreferensielle og kanoniske. De selvreferensielle meddelelsene er det som uttrykkes
10 I Ims (2016: 155) regner prestene med at i noen av gudstjenestene har mindre enn halvparten kristen tilhørighet, og det er dels svært stor oppslutning om gudstjenestene fra skoler med få elever med kristen tilhørighet.
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om deltakernes egen nåværende fysiske, psykiske og/eller sosiale status. De
kanoniske handler om det betydningsuniverset som formidles og som ikke er
begrenset til her og nå – som det trosinnholdet som meddeles i en gudstjeneste. (Rappaport 1999: 52f og 1979:179f.) En fysisk deltakelse viser aksept for
de kanoniske meddelelsene og understøtter dem derved. Det å delta i en liturgisk
praksis innebærer å akseptere og indikere for seg selv og andre en aksept av den
kanoniske meddelelsen. Aksept er ikke det samme som tro, men den ritualiserte
aksepten er avgjørende for å etablere og opprettholde det religiøse betydningsuniverset med dets normer og verdier, skriver Rappaport (1999: 119f, 124f og
1979:182).
Den kroppslige tilstedeværelsen i en gudstjeneste kan i seg selv forstås som
et uttrykk for aksept, men om en ikke ytrer med, ikke reiser seg, om en skravler
og sjekker telefonen i stedet for å være fokusert på de rituelle handlingene,
markeres også motstand. Kirstine H. Johansen skriver om en slik type deltakelse
og den friksjonen som oppstår i meddelelsene at «[d]et er naturligvis ikke
muligt at sætte tal på, hvor mange deltagere, der skal anerkende det religiøse
univers, for at ritualet virker som ritual; men der er ingen tvivl om, at der må
en vis kritisk mængde til, hvis normsættet skal kunne hævdes med gyldighed»
(Johansen 2009: 174). Hvordan ser dette ut i skolegudstjenester? Dersom en stor
andel ikke deltar aktivt, uteblir da «effekten» av gudstjenesten som opprettholder av betydningsuniverset, som reell ritualisering? Kan opplevelsen bli like
mye spørsmålsstilling ved dette betydningsuniverset som bekreftelse av det?11

Fo r my e d e ltak else?
Den andre typen friksjon eller utfordring jeg mener å kunne se med tanke på
deltakelse, handler om hvorvidt elever med ingen eller annen religiøs/livssynsmessig tilknytning enn kristen kan bli for involvert i gudstjenesten.
Gudstjenester inneholder ytringer der det er tilrettelagt for at menigheten
deltar, og med en viss forekomst av «vanlige» salmer og gudstjenesteledd kan
elever med en annen religiøs tilhørighet enn kristen bli med på bønner og sanger
der Jesus lovprises som frelser og Gud. Bispemøtets veileder (2016: 5 og 13) sier
at det er problematisk å tilrettelegge for interreligiøs bønn, og framhever at en
ikke skal opptre slik at skillet mellom ulike religioner utviskes på en måte som
kan komme i konflikt med «vår egen og deres tro». Hvordan forholder dette seg
til det å ha fellesytringer der eksempelvis en muslim kan be med til Jesus som
Gud?
Så langt jeg vet er nattverd en sjeldenhet i skolegudstjenester, jeg har bare
hørt om én menighet som har praktisert det. Men det er vanskelig å se at det
11 Haakedal nevner eksempler på både mindre opplevelsesmessig involvering for elever og større involvering der
også ungdomskulturelle uttrykk får plass, og peker på hvordan det første gir langt lavere «score» på kriterier
for at noe skal kalles ritual eller ritualisering enn det andre (Haakedal 2003: 412f og 426).
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er mulig å praktisere i tråd med retningslinjer fra både skole og kirke. En vil
måtte velge mellom å si at denne delen av skolens undervisningstilbud bare
er for de elevene som er døpt og dermed gå på akkord med opplæringslovens
nevnte føring om å ikke diskriminere på grunnlag av religion, eller gi nattverd
til ikke-døpte, som er i strid med de grunnleggende føringene fra kirkelig hold.12
Spørsmålet om mulig «overinvolvering» er svært aktuelt også i forbindelse
med ministranttjeneste, altså når elever deltar med oppgaver som å gå i prosesjon
med kors, tenne lys, lese tekster eller bønner. Ministranttjeneste er i dag vanlig
innen Dnk og knyttet til et ønske om representativ deltaktighet – at det ikke er
presten alene som leder gudstjenesten, men at mange ulike personer bidrar på
vegne av menigheten og slik viser at det er et sammensatt fellesskap som har
gudstjeneste sammen (Modéus 2005; Gudstjenestebok 2011: 7.26f; Thomassen
2017). Siden skolens pedagogiske tilbud etter opplæringsloven er for alle og en
ikke skal diskriminere på religiøst grunnlag, kan en ikke si at bare kristne elever
kan medvirke på denne måten. Men om ministrantene har en annen religiøs
tilhørighet enn kristen, aktualiseres for det første samme problemstilling som
annen deltakelse: Legger en til rette for deltakelse som er i strid med ministrantenes tro, eller for interreligiøs praksis i strid med Bispemøtets anbefaling? I
tillegg kan det gjøre noe med den tilrettelagte opplevelsen av gudstjeneste som
møte mellom Gud og mennesker, av reell og oppriktig gudshenvendelse. Hvis
en vet at den som leder trosbekjennelsen eller en bønn, ikke tror på Gud, kan
det vanskeliggjøre en opplevelse av oppriktig bekjennelse eller bønn og felles
gudshenvendelse. Mot dette kan sies at rituelle ytringer ikke krever oppriktighet
på samme måte som ytringer en selv utformer (se mer om dette nedenfor). Men
det forventes normalt oppriktig tro hos gudstjenestelederen,13 og en mangel
på sådan kan påvirke tilrettelagt gudstjenesteerfaring. I intevju med prester
som holder skolegudstjenester i religiøst mangfoldige lokalsamfunn, siteres
en av prestene slik:«Hva gjør det med deg når Kyrie og Gloria ledes av elever
med muslimsk bakgrunn? Det er jo en fremtredende problemstilling, for å si
det forsiktig» (Ims 2016: 160). Gudstjenesteledelse av en som ikke er kristen,
oppleves ikke uproblematisk.

Utfordringer

med løsninger?

Peker disse deltakelsesutfordringene mot at kirke og skole er så atskilte aktivtetssystemer eller praksisfelt at det ikke er mulig å gjennomføre skolegudstjenester
12 Bispemøtet skriver om ikke-døpte som vil gå til nattverd at kravet om forutgående dåp ikke er absolutt. Men
ønsket om å delta i nattverd tolkes som et uttrykk for å ville nærme seg kirken og troen, og presten skal i ettertid ta kontakt med den som deltar i nattverd uten å være døpt (Bispemøtet 2016: 20). Det sistnevnte vil være
en svært problematisk handling i etterkant av en skolegudstjeneste, det førstnevnte framstår ikke nødvendigvis
som en treffende beskrivelse.
13 Se for eksempel reaksjonene på Vårt Lands facebookside til nyheten om en kanadisk prest som ikke tror på
Gud 19. februar 2019 (https://www.facebook.com/pg/vaartland/posts/?ref=page_internal)
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i tråd med de ulike føringene fra begge institusjonene? Eller kanskje at det er en
svakhet i begrunnelsen for skolegudstjeneste som pedagogisk tilbud uavhengig
av elevers livssynstilhørighet i lys av kirkens tradisjonelle gudstjenesteforståelse? Kanskje, men jeg vil presentere noen momenter som kan peke i en annen
retning. Det ene handler om tilpasninger i gudstjenesteutforming og -praksis,
det andre er en refleksjon over muligheter for ulike måter å forstå deltakelse og
posisjonering når en gir stemme og kropp til foreskrevne ord og handlinger.

V a l g av l e d d o g tem atik k
Ut fra læringsbegrunnelsen for skolegudstjenester (ovenfor) bør de inneholde noe
som elevene vil kjenne igjen om de deltar i andre gudstjenester, men det er stor
valgmulighet i hvilke sanger en bruker, hva en fokuserer på i prekenen, hvilke
liturgiske ledd en velger og velger bort, og hvordan en formulerer inngangsord
og eventuelle andre deler som er forfattet for akkurat denne gudstjenesten.
Dermed kan det være mulig å tilpasse tematikk og profil til de faktisk tilstedeværende elevene.
Nattverd ble ovenfor nevnt som en gudstjenestedel som aktualiserer et tydelig
misforhold mellom skolens føring om et tilbud for alle elever og en kirkelig
føring om at nattverd bare er for døpte. Men i vår kontekst er det ikke et absolutt
krav at det skal være nattverd i gudstjenester, og i de fleste skolegudstjenester
er det ikke nattverd. Det kan tyde på at de fleste lokalmenigheter har oppfattet
denne spenningen og derfor utelatt denne delen. Når en skal velge hvilke andre
av de tradisjonelle liturgiske leddene en skal ha med, er det også mulig å velge å
utelate ledd som tilrettelegger for særlig eksplisitt tilslutning til kristne dogmer,
som trosbekjennelsen (se f.eks. Ims 2016: 154).
I forbindelse med ministranttjeneste er det også mulig å velge hvilke ledd
elever medvirker i, på en måte som gjør deltakelsesutfordringen mindre. Det
varierer hvor åpne gudstjenestens tegn (handlinger, artefakter, ytringer) er for
mangefasettert fortolkning. Lystenning har et mye mindre fastlagt semantisk
meningspotensial enn trosbekjennelsen; det er langt åpnere hva det betyr og
ikke. Derfor oppleves det neppe som at tenningen av adventslys undermineres
av at den som tenner lyset, ikke tror at Guds sønn ble født på den dagen vi teller
ned til (jf. også Haakedal 2010: 208 om lystenning). Om noen bærer inn et kors i
prosesjonen, kan det oppleves som en reell tilslutning til arrangementet gudstjeneste og at en vil være involvert i å starte det, uten å fortolke det som tilslutning
til eller avvisning av kristen korsteologi. Det er mulig å gi elever ministrantoppgaver som i mindre grad aktualiserer spørsmål om deres livssyn.
I Ims’ artikkel basert på intervju med prester som har erfaring med å ha
skolegudstjenester for elever fra religiøst svært mangfoldige skoler, trekker flere
fram det lokale. Det en har felles som lokalmiljø er viktig, og det betyr mye å
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etablere et fellesskap som går ut over det kristne fellesskapet (Ims 2016: 156,
160f). En prest trekker fram bønner elevene leser, som begynner med «Kjære
Gud». Hen vet ikke om de som leser bønnene er kristne eller hvem de mener
med Gud, men at det fungerer som bønn (Ims 2016:162). I dette leser jeg at
åpenhet i gudstiltale er av betydning. Noen prester peker på at dikt eller sanger
fra allmenkulturen er måter å komme en sammensatt elevgruppe i møte på, mens
én prest snakker om skolegudstjenester som å stille til rådighet symboler som
muliggjør religiøsitet og livstolkning (Ims 2016: 158–9). Det kan også handle om
å fokusere på teologiske temaer som er nokså allreligiøse eller allmenne, som
kjærlighet, vennskap, natur, etikk, takknemlighet, fred, forventing og glede.14
Ingen av prestene hos Ims tar til orde for å utradere det særprega kristne, og
med prest, tradisjonelle gudstjenesteledd og høytidssalmer i et kirkerom, vil det
finnes. Men om mye av gudstjenesten fokuserer på det fellesmenneskelige og
«fellesreligiøse» (som også er kristent), kan det gi noen muligheter for aktiv
deltakelse og fellesskapserfaring som i mindre grad aktualiserer de ovennevnte
problemstillingene knyttet til overinvolvering.

Å pn e f o r m a n g fo l d i d e l t ak e l s e s m åter, retenk e d eltak else
Det er også mulig å nærme seg spørsmålet om «overdeltakelse» ved å stille
spørsmål ved hva en egentlig legger til rette for når det er felles ytringer og
handlinger i en gudstjeneste. Er det nødvendigvis slik at det å istemme her, er
å be? Kan en tenke annerledes om «overdeltakelsesutfordringen» ved å se på
rommet for å delta og mene på ulike måter?
Menighetens ytringer i en gudstjeneste er stort sett foreskrevne ytringer – de
er «designet» av andre enn dem som ytrer dem i den aktuelle situasjonen. Det er
et utbredt ideal å delta oppriktig, å «mene» også en rituell ytring (jamfør at det
finnes kritikk av «tomme ritualer», se også Humphrey og Laidlaw 1994: 212).
Men det betyr ikke at det å bevisst tilslutte seg meningsinnholdet som sin egen
oppriktige ytring, er den eneste muligheten. Ritualets klare preg av å være noe
annet og avgrenset fra hverdagslig kommunikasjon, kan bidra til at det er mulig å
oppfatte at ikke hverdagens oppriktighetskrav gjelder. Ytringene i gudstjenesten
kan forstås som ritualets ytringer, ikke ens egne oppriktige ytringer. Dermed
kan en gi stemme til en salme eller en bønn som noen andres ord – historiske
ord, en salmedikters ord, kirkas ord, tradisjonens ord eller kulturens ord.15
Haakedal skriver om fellessang i skolen at «authoritative speech (like forms of
collective singing in schools) may be met with a silent resistance, with curiosity,
with degrees of cultural bilingularism, with full appropriation etc» (Haakedal
14 Haakedal 2004:187f viser at det fantes en tendens til utvikling i retning mer mangfold av stemmer, mer elevdeltakelse og vekt på allmenetiske verdier i de mer mangfoldsprega skolekretsene allerede på 1990-tallet.
15 Bent F. Nielsen (2004: 85–86) skriver at den rituelle formen frigjør fra kravet om oppriktighet. Se Øierud
2013: 49f for fyldigere diskusjon av spørsmålet om «oppriktighetskontrakt» i gudstjenester og 123f for mulige posisjoneringsmåter i en salme.

Av Gunnfrid Ljones Øierud [273]

2013:30) og peker på at det å lære seg, å mestre, ikke må innebære å appropriere.
Når Humphrey og Laidlaw undersøker erfaringen av å gjennomføre ritualet puja,
finner de et spenn fra å utføre den rituelle handlingen vanemessig og lite bevisst,
til å utføre den som en en form for mimesis med bevissthet om at dette er «noen
andres» og til å bli oppslukt i handlinga med oppriktig innlevelse og emosjonelt
engasjement (Humphrey og Laidlaw 1994: 213). Selv for ritualisering innenfor
egen religion er altså ulike grader av oppriktig innlevelse mulig eller normalt.
I Dnks hovedgudstjenester finnes formuleringer som «la oss alle be»,
som legger føringer for at det å si med er nettopp å be, ikke lytte til eller ytre
noen andres ord. I norsk pietistisk preget tradisjon finnes også et ideal om
«ektfølthet»; en skal helst mentalt gå inn i og mene de ulike talehandlingene
det legges til rette for, som lovprisning, bekjennelse og takk. Men om en ikke
formidler «ektfølt innlevelse og tilslutning» som den riktige deltakelsesmåten,
kan det kanskje åpne for en opplevelse av at det er flere akseptable deltakelsesmåter. Åpninger for variasjon i posisjoneringer finnes som en funksjon av dette
som foreskrevne, rituelle ytringer. Men hvordan fellesytringer innrammes, gir
føringer for hvorvidt elevene opplever at dette rommet er der. Kanskje kreves en
eksplisitt åpning for ulike posisjoneringer for at elever skal erfare at de finnes.16
«Overdeltakelsesutfordringen» kan også problematiseres ut fra endringer i
elevers faktiske bakgrunn og erfaring. Camilla S. Jørgensen skriver i en artikkel
om erfaringer med undervisningsopplegget «RE-searchers». Der er det å have
a go – prøve ut og gjøre seg erfaringer som likner religiøse erfaringer – blant
arbeidsmåtene. Erfaringene er at lærerstudenter trekker fram det kroppslig
intime, som å vaske noens føtter, som problematisk. Det å spise og drikke noe
som likner nattverd, fortolkes derimot ikke som overinvolverende. Med knapt
med religiøs bakgrunn og knapp kunnskap om tradisjonelle forståelser av
religiøs praksis, har de ikke et forhold til kristen nattverd som gjør det problematisk å delta i noe som likner nattverd (Jørgensen 2018: 91–95). Når elevenes
erfaring med religion endres, kan opplevelsen av hva som er «overdeltakelse»,
endres. Så det kan være at når en stor andel av nordmenn nå oppgir å ikke tro på
Gud og færre har utstrakt erfaring med kirke/kristen praksis, vil færre av de som
ikke definerer seg som kristne, oppleve det som utfordrende å delta i det kirka
anser som religiøs praksis.
Med dette mener jeg ikke å postulere at med en åpning for ulike mentale
16 Gis det per i dag rom for mangfold av posisjoneringer i praksis? I Ims’ materiale kommer flere ulike eksempler
på og vurderinger av ulike formuleringer om deltakelsesmåter. Flere prester sa noe om at «de som vil, kan være
med å be. De andre kan sitte stille og lytte». En prest pleide i forbindelse med lystenning å si at «det går an å
tenke, sitte og lytte, og de som skal være med og be, kan be inni seg». En av prestene hadde bevisst gått bort fra
forklaringsord fordi det ble opplevd som en «sikring av definisjonmakten.» (Ims 2016: 157). Her ser vi altså
at alternativene framstår som å be med eller lytte, og at den som ikke ville definere dette, har valgt å ikke si noe.
Men kan formuleringer som at «noen kan være med og be» aktualisere utfordringen om å opptre med et ritual
som tematisert ovenfor?
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posisjoner er det uproblematisk med «full deltakelse» uavhengig av deltakernes
religion, heller ikke om en andel av elevene kan oppleve dette som mindre problematisk enn forrige generasjon ville gjort. Det er ikke opp til noen å definere
noe som religiøst uproblematisk for andre (jf. også Opplæringslovens §2–3), og
Bispemøtet tar som nevnt avstand fra religionsblanding. Men det går kanskje an
å se muligheter for ulike typer posisjoneringer slik at fellesytringer og felleshandling kan erfares annerledes enn entydig «å utøve kristen tro». Taushet17
eller oppriktig tilslutning til meningsinnhold som innebærer religionsutøvelse,
er kanskje ikke de eneste alternativene.
Ut fra denne diskusjonen av utfordringene med mulig «underinvolvering» eller «overinvovlering», mener jeg det ser ut til at utfordringene kan
imøtekommes i alle fall i noen grad. Om ledd og ministrantoppgaver velges med
omhu, en fokuserer på de kristne tematikkene som samtidig er mer allmenne og
eksplisitt åpner for flere deltakelsesmåter enn taushet eller oppriktig tilslutning,
kan det være at elever med variert religiøs tilhørighet kan delta i nokså store deler
av en gudstjeneste ut over det å være til stede og observere. Dermed må kanskje
ikke større pluralisme og mindre sterk tilknytning til kirke føre til problematisk
«over- eller underdeltakelse» i skolegudstjenester.

F r ik s j o n ,

t e o l o g i s k n y t e n k n i n g , n y - l ik e d a n n i n g ?

Denne gjennomgangen av føringer for skolegudstjenester mener jeg har vist at
de tydeligste spenningene ikke er å finne når en ser forholdet mellom skolens
og kirkens tematisering av skolegudstjeneste. Spenningene er klarest mellom
føringer for skolens praksis og tradisjonell kirkelig forståelse av gudstjenester
generelt, særlig relevant når det kommer til spørsmål om deltakelse for en
elevgruppe med variert livssynstilhørighet.
I Ims’ artikkel (2016) om presters erfaringer med skolegudstjenester i
religiøst sammensatte lokalsamfunn, vises og reflekteres det over mange av de
spenningene eller problemstillingene som blir aktualisert når en stor andel av
elevgruppa tilhører andre religioner eller livssyn enn kristendommen. Noe av
det som uttrykkes av disse prestene, gir et grunnlag for å se hvilke teologiske
spenninger eller avveiinger mellom tradisjonell kristen gudstjenesteforståelse
og ny praksis som oppstår når dette skal være «ordentlige gudstjenester», uten
at elever som ikke er kristne, blir hensatt til utelukkende å være observatører.
Hvordan skal føringene være for oppriktighet og klar henvendelse til og uttrykk
for tro på den kristne, treenige Gud i en gudstjeneste? Er gudstjenesten som
17 En kan selvsagt være taus og mentalt delta både oppriktig, med en bevissthet om dette som «andres ytring»,
eller avvisende. Når jeg her mener at taushet ikke er uproblematisk som alternativ, henger det sammen med
problematiseringen av «observatørrollen» ovenfor. Opplevelsen av felles ytringer er også understreket av
mange som viktig for ritualerfaringen (se feks Rappaport 1999:226f, Ellverson 2003, 38 og van Leeuwen
1999:77–85 anvendt i Øierud 2013: 118).
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tydelig kristent fellesskap eller gudstjenesten som fellesskap av de faktisk tilstedeværende det viktigste? På hvilken måte og i hvilken grad skal kirka fungere
som en inkluderende arena i et lokalsamfunn og endre praksis når lokalsamfunnet endres?
Dette intervjumaterialet gir også et innspill til spørsmålet om forskjellene
mellom praksisfeltene skole og kirke. Lokalsamfunnet har blitt mer livssynsmangfoldig, og lokalkirka responderer på dette med å tilpasse for å inkludere en
religiøst mangfoldig elevgruppe. I dette ser kirka ut til å bli mindre forskjellig
fra skolen. Det framstår som en re-likedanning mellom skole og kirke. Haakedal
skriver i sine analyser av skolegudstjenester og utviklingen på 1990-tallet at «de
kirkelig ansatte må nå trolig samarbeide mer på skolesamfunnets premisser og
følgelig åpne for større grad av mangfold både når det gjelder form og innhold»
(Haakedal 2004:189) – og det ser ut til å skje her. Et spørsmål for framtida er
hvorvidt denne re-likedanningen bare skjer avgrenset til skolegudstjenester og
i utprega religiøst mangfoldige lokalsamfunn, eller om det er noe som vil kunne
gjelde også for andre gudstjenester og i større utstrekning.
Avslutningsvis vil jeg trekke fram et moment om føringer og praksis. Prestene
i Ims’ artikkel uttrykker skepsis overfor skoler som sørger for at alle elever blir
med, der elevinnslagene har et svært forkynnende preg og gudstjenesten kalles
semesteravslutning (Ims 2016: 156). Her ser vi et eksempel på at de kirkelig
ansatte er mer opptatt av at føringene fra Utdanningsdirektoratet følges enn hva
skolene er, selv om skolene er adressat for disse. Det er en påminnelse om at
det ikke er et 1:1-forhold mellom nasjonalt gitte føringer og lokal praksis, og at
lokale friksjonsforekomster kan variere sterkt.

Avslutning
Spørsmålsstillingen i denne artikkelen har vært hvilke føringer som finnes for
skolegudstjenester fra henholdsvis kirke og skole, og hvorvidt de er kompatible.
Analysen har vist at de overordnet virker nokså kompatible både når det gjelder
begrunnelser for skolegudstjeneste, og føringer for utforming av skolegudstjenester. De største spenningene finnes knyttet til spørsmål om deltakelse og
mulig «overinvolvering» og «underinvolvering» av elever med ikke-kristen
livssynsbakgrunn, og dels innen kirkas egne føringer – men jeg har også pekt på
hvordan disse utfordringene i alle fall til en viss grad kan imøtekommes.
I artikkelen har jeg kommet inn på hva det praktiske resultatet kan være av
å hensynta de ulike føringene. For lokale praksiser vil naturligvis lokale forhold
være av stor betydning, men jeg vil trekke fram to momenter. For det første kan
det se ut som om det fra kirkas side kreves en «balanseøvelse» for å samtidig
på den ene siden la elevene bli kjent med tradisjonelt gudstjenesteinnhold og
erfare gudstjenesten som gestaltingen av et gudsmøte, og på den andre siden å
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velge musikk, typer ledd og sjangre og stil som oppleves «passende» for den
konkrete menigheten av elever. For det andre ser det ut til at en bør legge til rette
for deltakelse ut over å være til stede og observere, slik at en unngår at det blir
«opptreden med et ritual», men samtidig vise en slik nennsomhet i tilrettelagt
deltakelse og valg av tematikker og formuleringer at elever med annen livssynstilhørighet enn kristen også skal kunne delta i nokså stor utstrekning.
I diskusjon av disse føringene har jeg også avslutningsvis trukket inn Ims’
intervjuundersøkelse om skolegudstjenester i religiøst mangfoldige skolekretser.
Den viser eksempler på kirkelige tilpasninger og vektlegging for å imøtekomme
livssynsmangfoldet blant elevene. I dette caset kan det se ut som om det skjer
en re-likedanning mellom skole og kirke på nye premisser. Framtida vil vise om
dette peker mot en utvikling som kan finne sted også i flere praksiser og større
utstrekning.
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Åndsfrihet og tilgivelse –
barnehagens «glemte» verdier?
Barnehagers arbeid med verdier
Av Si s s e l M ø r r e a u n e t o g A rve G unnestad
I denne artikkelen presenteres funn fra en spørreundersøkelse om hvilke av de grunnleggende verdier fra barnehagens formålsparagraf noen utvalgte barnehager har
arbeidet spesielt med i løpet av siste år og hvordan de har arbeidet med disse verdiene.
Undersøkelsen avdekker at barnehagene arbeider mye med følgende av formålsparagrafens verdier: respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, likeverd og
solidaritet, mens verdiene åndsfrihet og tilgivelse ser ut til å få langt mindre oppmerksomhet. Vår undersøkelse viser videre at verdiene blir bearbeidet gjennom temaarbeid,
spontane samtaler med barna, drøftinger i personalgruppa med vekt på de voksne som
rollemodeller og på foreldremøter. I artikkelen diskuteres mulige grunner til at verdiene
åndsfrihet og tilgivelse er lite prioritert og i liten grad tematisert i barnehagens arbeid
med formålsparagrafens grunnleggende verdier. Funnene drøftes i lys av Taylors teori
om the common-ground-strategy og Røviks translasjonsteori.
Nøkkelord: Barnehagens formålsparagraf, Verdier, Verdiarbeid i barnehagen,
Grunnleggende verdier, Tilgivelse, Åndsfrihet.
Sissel Mørreaunet, f. 1955, førstelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning,
Thrond Nergaards vei 7, 7044 Trondheim. E-post: smo@dmmh.no
Arve Gunnestad, f. 1951, dosent, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.
Adresse: Thrond Nergaards vei 7, 7044 Trondheim. E-post: agu@dmmh.no

Innledning
I en tid hvor verdidebatten står sentralt har flere hevdet betydningen av å arbeide
med verdier og verdibevissthet sammen med barn og unge (Sagberg, 2012, 2017;
Moen, 2017; Sando, 2017; Kjølsvik, 2017; Johansson, 2015; Hovdelien, 2012).
Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver1 (Kunnskapsdepartementet,
2017a, s.7) slår blant annet fast at «Barnehagens verdigrunnlag skal formidles,
praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid».
Barnehagens verdigrunnlag som nedfelt i formålsparagrafen sier følgende:
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn
og som er forankret i menneskerettighetene (Lov om barnehager §1 a).
1 Heretter kalt «Rammeplanen».
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I Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022 angir Kunnskapsdepartementet «Barnehagens verdigrunnlag»
som ett av fire tematiske satsingsområder (Kunnskapsdepartementet, 2017b).
I vår studie undersøker vi hvilke av de grunnleggende verdier fra barnehagens
formålsparagraf noen utvalgte barnehager har arbeidet spesielt med i løpet av
siste år, og hvordan de har arbeidet med disse verdiene.
I artikkelens første del har vi en kort gjennomgang av tidligere forskning
på verdiarbeid i barnehagen før vi presenterer ulike perspektiv på hvordan vi
forstår verdibegrepet. Taylor (2007) sin teori forstått som en «felles plattformstrategi» og Røviks translasjonsteori (2007) presenteres som teorigrunnlag for
vår drøfting. Deretter gjør vi kort rede for valg av forskningsmetode, før våre
funn blir presentert og drøftet.

Tidligere

forskning på barnehagens verdiarbeid

Det synes å være en økende interesse for verdiers betydning for arbeidet i
barnehagen. En gruppe forskere med tilknytning til Universitetet i Stavanger har
hatt et større forskningsprosjekt «Verdipedagogikk i barnehagen» (Johansson,
Fugelsnes, Mørkeseth, Röthle, Tofteland & Zachrisen, 2015). Dette prosjektet
har gått inn i barnehager, og gjennom intervju og observasjon med barnehagelærere har de sett på hvilke verdier barnehagene har valgt ut og hvordan de
arbeider med disse verdiene. De fant fram til en del verdifelt som barnehagene
arbeider med, blant andre 1) omsorgsverdier, 2) det demokratiske verdifeltet, 3)
det disiplinerende verdifelt, 4) effektivitetsverdier og 5) kompetanseverdier. De
konstaterer ut fra sin forskningsgjennomgang at barnehagen er et viktig sted
for verdipedagogikk, men at verdilæring og danning fortsatt er ett av de mest
forsømte områdene i barnehagen (Johansson et al. 2015, s. 17).
Forskningsprosjektet «Verdipedagogikk i barnehagen» undersøkte først
hvilke verdier barnehagene hadde ønske om å arbeide med, for så å se hvordan
barnehagene arbeidet med disse verdiene som de selv hadde valgt. Vår studie
undersøker imidlertid hvilke av formålsparagrafens verdier barnehagene har
arbeidet med foregående år og hvordan barnehagene har arbeidet med disse
verdier, altså det sett av verdier som er nedfelt i barnehagens formålsparagraf
og som er uttrykk for barnehagens samfunnsmandat.
Artikkelsamlingen Barnehagens grunnsteiner (Glaser, Moen, Mørreaunet og
Søbstad, 2018) belyser flere ulike verdier fra barnehagens formålsparagraf.
I denne antologien ser Hagesæther på formålsparagrafen ut fra et historisk
perspektiv, noe som i denne sammenheng viser at verdier har stått på dagsorden
i barnehagen i en årrekke. Tholin retter oppmerksomheten mot omsorg som
verdi. Hun peker på at det er få studier relatert til omsorg sammenlignet med
fokus på læring. Kibsgaard drøfter solidaritet som verdi ut fra barnehagelæ-
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rerstudenter fra Norge og Nicaragua sin forståelse av begrepet. Mørreaunet
redegjør for barnehageansatte sin forståelse av begrepet tilgivelse i barnehagens
hverdagsliv. Videre drøfter Kanstad i samme antologi verdiene tillit og respekt
knyttet til omsorg og gjensidighet. Dette utgjør eksempler på ulike verdiers
betydning og plass i barnehagens arbeid.
Sagberg (2017) tar i en antologi opp «Mot til å være barnehagelærer», der
han peker på verdier som omdreiningspunkt og basis for arbeidet i barnehagen.
Flere forfattere, blant dem Moen, drøfter i denne antologien verdier i forhold til
kulturelt mangfold, hva er norske verdier, verdier og ledelse og verdier i etisk
lys.
Thoresen (2016) tar også opp verdiarbeid i barnehagen. Hun drøfter ulike
verdier, både fra barnehagens formålsparagraf, fra Rammeplanen2 og fra de
siste offentlige utredningene på området. Hun understreker betydningen av
at barnehagen tar samfunnsmandatets verdier uttrykt i formålsparagrafen, på
alvor.
Sist, men ikke minst vil vi trekke fram Kunnskapsdepartementets oppnevnte
Ekspertgruppe om barnehagelærerrollen (Kunnskapsdepartementet, 2018) sin
påpeking av at formålsparagrafens verdigrunnlag er med på å gi retningslinjer
for barnehagens innhold og oppgaver. Ifølge ekspertgruppen har barnehagelæreren et stort fortolkningsrom i sin verdiforståelse knyttet til sitt oppdrag om
hvordan disse skal formidles og praktiseres. Det er nettopp dette fortolkningsrommet Ekspertutvalget peker på for barnehagepersonalet, som står sentralt
for vår undersøkelse. Hvilke av formålsparagrafens verdier det arbeides med og
hvordan det arbeides med disse verdiene, er altså lite undersøkt ut fra det vi har
funnet av annen forskning.

T e o r ib a k g r u n n
H v a e r e n v e rd i?
Verdier blir omtalt og definert på flere måter. Verdier beskrives av Van den Heuvel
(2001, s.15) som et anker for identiteten vår, et sted vi finner feste. Verdier er
med og styrer våre valg og vår atferd, bevisst eller ubevisst. Kirkhaug (2018) sier
om verdier at de innehar noen fellestrekk slik som at verdier er relativt varige
bevisste og ubevisste ideer, ideologier, standarder, kriterier eller referanser.
Slik sett vil de fungere «som et slags underliggende mentalt operativsystem»
(Kirkhaug, 2018 s. 21 ). Rokeach (1968) peker på at verdier er preferanser som
fører til at en atferd foretrekkes fremfor en annen, eller er preferanser for et
ønsket mål eller slutt-tilstand. Kaasa sier at «Verdier er et lite antall tidløse
leveregler som det ikke er nødvendig å argumentere for eller begrunne» (Kaasa,
2004, s. 35).
2 Thoresens drøfting knyttes til 2011-utgaven av Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver.
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At vi opptrer vennlig, høflig, respektfullt, medmenneskelig og rettferdig er
uttrykk for at verdiene vennlighet, høflighet, respektfullhet, medmenneskelighet og rettferdighet står sentralt i vårt verdigrunnlag. Aadland og Askeland
(2017, s. 13) utdyper verdienes funksjon, og hevder at «verdier danner intensjonsgrunnlaget for handling, de skaper retning for handling, og de utgjør
fortolkningsgrunnlag i vurdering av handling». Her ser vi at verdier kommer
inn både i planlegging, i utføring og i vurdering av handlinger. Verdier kan ikke
forstås isolert. Hvordan vi forstår verdiene, og ikke minst – hva vi legger i dem
og hvordan de forvaltes, vil være avhengig av den enkeltes ståsted, bakgrunn
og tilhørighet. De samme verdiene kan komme til å få ulik betydning avhengig
av konteksten de er en del av. Vår forståelse av verdiene og den betydning vi
legger i dem, er preget av kultur, religion, samfunnsstruktur og ideologier.
Verdioppfatninger og prioritering av verdier er også gjenstand for debatt og
endring gjennom historien (Hagesæther, 2018). Noen verdier står sterkere og
er mer overbevisende i forhold til hva som er rett og galt for den enkelte. Slike
verdier tilegnes tidlig i oppvekst og utdanning og representerer kjerneverdier
(Kaufmann & Kaufmann, 1996).
At en verdi er grunnleggende, slik barnehagens formålsparagraf omtaler dem,
betyr at de er av mer fundamental, omfattende og allmenn art. Her er tenkningen
at dette er verdier det er stor enighet om (Bostad, 2008). Disse verdiene representerer, slik det er uttrykt i formålsparagrafen, fellesmenneskelige verdier som
kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn. Det er forskjell på om en verdi
er utbredt og at en verdi er god og som vi dermed vil framelske. Eksempelvis er
materialisme eller økt forbruk en meget utbredt verdi, men den er allikevel ikke
en verdi barnehage og skole skal bygge på (Sagberg, 2012).
Barnehagenes valg av verdier vil være med å gi bakgrunn for dens pedagogiske
plattform og det pedagogiske arbeidet. Våre verdier ligger til grunn for dømmekraften, det faglige skjønnet og kloke valg. Verdigrunnlaget vil danne grunnlag
for å hjelpe oss til gode vurderinger i mange ulike valgsituasjoner. Måten vi
spontant handler på, vil preges av de verdiene og holdningene vi har utviklet
eller som «sitter i kroppen».

I s pen n i n g s fe l t e t me l l o m r e l i giøsitet og sek ularitet
Barnehagens formålsparagraf har siden vi fikk den første lov om barnehager
i 1975, gått gjennom flere endringer når det gjelder verdiforankring. I den
reviderte utgaven av 1983 sies det at «Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna
en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier». Verdiomfanget utvides i
revisjonen av 2010 med å si at barnehagen skal «bygge på grunnleggende verdier
i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
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verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret
i menneskerettighetene». Den sentrale begrunnelsen for å endre formålsparagrafen i 2010 var knyttet til utviklingen av et mer sekularisert samfunn som også
var preget av kulturelt mangfold (Hovdelien, 2012).
I vår artikkel velger vi å ta utgangspunkt i den kanadiske filosofen Charles
Taylor (2007) og hans drøfting av forholdet mellom religion og sekularitet. Taylor
(2007) drøfter begrepet sekularitet i forhold til verdier i samfunnet. Han skiller
mellom to strategier med hensyn til sekularitet. Den ene er en «hard form»
for sekularisering som representerer en «independent political ethic strategy»,
altså en uavhengig politisk etikk-strategi, som betyr at staten distanserer seg
fra alle former for religion. En slik distansering vil kunne innebære en mer
religionsfiendtlig ideologi. Den andre kaller han «common ground strategy»,
en felles-plattform-strategi eller en «myk form» som vektlegger fredelig
sameksistens og politisk orden med vekt på menneskerettighetene. Tanken til
Taylor er at disse rettighetene vil være mulig å samles om som verdigrunnlag i
et multikulturelt samfunn, på tvers av religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
(Taylor, 2007).
Hovdelien (2012) drøfter Taylors inndeling og sier at det er denne siste
formen, den såkalte «myke sekularisering», den felles plattformstrategien,
som kan gjøre det mulig å skape en samlende verdiforankring for fremtidens
barnehage på tvers av kulturell tilhørighet (s. 12). Denne felles plattformstrategien bidrar til å åpne opp for at det går an å finne fram til fellesverdier på tvers
av ulik religions- og livssynsmessig tilhørighet. Disse fellesverdier vil kunne
representere noen felleserfaringer og gi rom for å finne fram til en samfunnsintegrerende kulturell overbygning. Eller som Hovdelien sier: «Bevisstheten om
mangfold peker mot nødvendigheten av å ha noe felles» (Hovdelien, 2012, s. 9).
Barnehagens formålsparagraf synes å være et uttrykk for denne «felles
plattform-strategien». Barnehagene kan være bidragsytere på veien mot større
forståelse for vår kultur og vårt levevis. Det vil være behov for å ha noe felles å
stå sammen om i et samfunn som i økende grad består av mennesker med ulik
bakgrunn kulturelt, religiøst og politisk.

Fo rm å ls p a r a g r a fe n s v e r d i e r – b eh ov for oversettelse
Barnehagens formålsparagraf angir et sett med grunnleggende verdier
barnehagene skal bygge sitt pedagogiske arbeid på. Disse verdiene må forstås,
bearbeides og oversettes. Her velger vi å trekke veksler på den delen av Røvik
(2007) sin teori om translasjon3 som knyttes til uthenting av en idé fra et sted (i
vår sammenheng: barnehagens formålsparagraf), som skal overføres og mottas
3

Professor i statsvitenskap ved UiT Kjell Arne Røvik har utviklet et teoretisk rammeverk for å forstå og analysere kunnskapsoverføring mellom organisasjoner, som er presentert i boken Trender og translasjoner. Ideer
som former det 21. århundrets organisasjon.
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et annet sted (oversettes og tas i bruk i barnehagens praksis). Prosessen å hente
ideer ut fra en bestemt kontekst og bringe dem inn i en annen kontekst, kan
forstås som en form for oversettelse.
Translasjonsteorien handler om hvordan organisasjoner forholder seg til
ideer og oppskrifter og hvilke grep som kan tas for å benytte og håndtere disse. I
denne sammenheng er to begrep fra translasjonsteorien sentrale. For det første
dekontekstualisering, som handler om hvordan praktiske erfaringer gjennom
tidene er oversatt eller har nedfelt seg i dokumenter som barnekonvensjonen og
formålsparagrafen. For det andre kontekstualisering, som handler om å oversette
ideene til praksis. Altså, en prosess hvor formålsparagrafens verdibegreper
oversettes og gjøres praktiske og meningsfulle i barnehagesammenheng.
Slik vi velger å bruke denne teorien, representerer denne prosessen oversettelser eller translasjoner. Disse oversettelsene kan, sier Røvik, ha preg av ulike
grader av omforming. En translatør må derfor identifisere både oppskrifter og
ideer for å overføre dem til en organisasjon – barnehagen – på en vellykket
måte, noe som kan være en krevende oppgave.
Når ideer eller begreper (eksempelvis formålsparagrafens ulike verdier) skal
begripes i en organisasjon, må translatøren sette ord på og føre diskusjoner om
hva begrepene og ideene kan bety. Det kan bli spørsmål om hvilke oversettelsesmodus som bør velges. Dette vil imidlertid være avhengig av hvor komplekse
ideer eller begreper en står overfor. Røvik peker her på tre typer modus for
oversettelse. Det første er en reproduserende modus, som betyr at ideen eller
begrepet kopieres. Det andre modus oversetteren kan innta, er en modifiserende modus, som innebærer å justere, trekke fra eller legge til, eksemplifisere,
konkretisere og drøfte i forhold til forståelse og praksis. Det tredje modus er den
radikale modus, som innebærer en radikal forvandling og tilpassing før ideene
eller begrepene tas i bruk. I vår sammenheng kan det være interessant å finne ut
hvilke moduser for oversettelse trengs for å forstå formålsparagrafens verdier i
barnehagen.
Røvik legger vekt på at det kreves en god oversetter for å lykkes med en slik
overføring. Oversettelsesarbeidet i vår sammenheng representerer først og fremst
en prosess som må foregå i ulike forskningsmiljøer, i Kunnskapsdepartementet
og i personalgruppa i den enkelte barnehage gjennom refleksjon, bevisstgjøring
og erkjennelser. For å virkeliggjøre verdiene i det daglige arbeidet vil det også
kreve innsikt og forståelse både for de verdiene en skal bygge det pedagogiske
arbeidet på, og for den sammenhengen de skal føres inn i (barnehagen).
Noe også ekspertgruppen om barnehagelærerrollen (2018) peker på når de
hevder at barnehagelærerne har et stort fortolkningsrom når de skal prøve
ut en rammeplan i praksis og forstå hvordan verdigrunnlaget skal formidles,
praktiseres og oppleves i alle deler av det pedagogiske arbeidet.
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Metode
Vår undersøkelse om verdiarbeid i barnehagen har til hensikt å finne svar
på noen sentrale spørsmål. Det første spørsmålet vi reiser, knyttes til hvilke
av barnehagens grunnleggende verdier fra formålsparagrafen barnehagene
prioriterer å arbeide med. Det andre spørsmålet søker svar på hvilke måter
barnehagene arbeider med disse verdiene. Vi valgte å bruke spørreskjema fordi
vi da kunne få svar fra et større antall barnehager og på den måten å få et visst
overblikk over hvilke verdier som blir prioritert og hvordan barnehagene arbeider
med verdispørsmål (Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2016). Vi benyttet
Questbacks nettbaserte teknologi for utsendelse av spørreskjemaene.
Vi har 19 spørsmål i vår undersøkelse hvor vi ønsker å få kunnskap om hvilke
verdier som har vært i fokus siste år i et større antall barnehager, og hvordan
barnehagene har arbeidet med disse verdiene. Vi spurte også om verdier har vært
tema og hvordan de eventuelt er blitt arbeidet med i personalmøter og i foreldremøter.
I vår undersøkelse er ni av spørsmålene av kvantitativ karakter med på forhånd
definerte svaralternativer, og åtte av spørsmålene er oppfølgingsspørsmål der
informantene kan gi mer utdypende svar uten på forhånd gitte svarkategorier. For eksempel spørsmål 7: Hvilke av formålsparagrafens grunnverdier blir
omtalt i årsplanen i forhold til opplegg i barnehagen siste barnehageår? Her er
svaralternativene knyttet til de ulike verdiene i formålsparagrafen. Svarene her
er kvantitative i formen og vil gi klare tall for hvor mange av barnehagene som
har tatt opp de ulike verdiene. Spørsmål 9 er et fritekstspørsmål: «Utdyp ved
eksempel hvordan dere har arbeidet med en eller flere av verdiene ovenfor».
Her er informanten helt fri til å fortelle uten å være bundet til ulike kategorier i
sin rapport.
De kvantitative dataene sier noe om barnehagens størrelse, eierforhold og
hvilke verdier som blir prioritert, mens svarene på fritekstspørsmålene sier mer
om hvordan barnehagene har arbeidet med disse verdiene. En ting er å vite at de
fleste av informantene har omtalt formålsparagrafens verdier i årsplanen, men
det er pedagogisk også svært interessant å vite hvilke verdier de har prioritert og
hvordan de har jobbet med verdiene.

Utvalg
Spørreskjemaet ble sendt til 170 praksisbarnehager i november 2016. Disse
utgjør totalen av antall praksisbarnehager for en barnehagelærerutdanning.
Vi valgte å bruke disse barnehagene fordi vi fikk tilgang på adresser, og fordi
disse barnehagene representerer et utvalg med en stor variasjon med tanke
på størrelse, eierform og driftsform. Utvalget er interessant for høgskolen da
det kan være med å gi informasjon om hvordan praksisbarnehager arbeider
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med barnehagens grunnleggende verdier. Av de 170 barnehagene svarte 46
barnehager på undersøkelsen, noe som tilsvarer 27 %. I og med at spørreskjemaene ble sendt til barnehagene, er det grunn til å tro at det stort sett er
styrere som har svart på vegne av barnehagen. Dette er en lav svarprosent som
gir tydelige begrensninger i statistisk generalisering på de kvantitative svarene.
Det kan være mange årsaker til at så få har svart. Fra Questbackdataene kan vi
se at i tillegg til de 46 som svarte, har 32 åpnet spørreskjemaet, men ikke sendt
inn svar. En grunn til at disse 32 ikke har svart, kan være at undersøkelsen var
relativt omfattende med hele 19 spørsmål. En strengere prioritering av antall
spørsmål ville nok vært gunstig (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2016, s.
262). En annen årsak kan være at styrere som ikke har jobbet med disse verdiene,
har kviet seg for å svare fordi de synes det er ubehagelig å innrømme ikke å ha
arbeidet med verdier. Mens styrere som arbeider med verdier, er mer tilbøyelig
til å svare, både fordi det er lettere å vite hva en skal svare og en vet mer hva det
å arbeide med verdier innebærer. Samtidig vet vi at mange av våre praksisbarnehager opplever stort press med tanke på å svare på ulike typer undersøkelser. Vi
kan bare spekulere i hva som er årsaken til at mange ikke har svart. Johannessen
et al. peker imidlertid på at en svarprosent på 30–40 % er blitt ganske vanlig på
spørreskjemaundersøkelser (2016, s. 247).
Størrelsen på de barnehagene som er representert i utvalget, varierer med
tanke på antall barn. I 25 % av barnehagene er det 24–59 barn. I 75 % av
barnehagene er det fra 60 til 135 barn. Altså bærer materialet preg av å komme fra
relativt store barnehager. Når det gjelder eierforhold var det i vår undersøkelse
var det om lag lik fordeling i antall kommunale (48 %) og private barnehager (52
%). Dette stemmer godt overens med fordelingen mellom private og kommunale
barnehager på landsbasis (SSB, Barnehager 2018). Disse tallene gir indikasjon på
at utvalget ikke er systematisk skjevt i fordelingen mellom private og kommunale.
Med 46 svar kan vi se tendenser til hvilke verdier barnehager jobber mest med og
hva som er de mest vanlige måtene å jobbe med verdiene på.

A n al y s e metod e
Vår analyse av de kvantitative dataene er preget av en enkel frekvensanalyse, det
vil si at vi ovenfor har redegjort for barnehagenes størrelse og eierforhold. Hvilke
verdier barnehagene har arbeidet med siste år, presenteres i en tabell nedenfor.
Vår analyse av svarene på fritekstspørsmålene representerer en stegvis
deduktiv induktiv prosess der vi startet induktivt med analyse av datamaterialet. Vi analyserte svarene med tekstnære koder der vi først noterte ned ord og
uttrykk direkte fra respondentenes svar (Tjora, 2017 s. 178 ff). Vi leste gjennom
alle svarene flere ganger, og merket oss i første omgang typiske, interessante
eller overraskende svar. I den videre analysen prøvde vi å se våre koder i forhold
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til vår hovedproblemstilling om hvordan barnehagen arbeider med verdier,
og teorien om oversettelse av mer generelle verdier til barnehagens hverdag.
Dette medførte at vi da kunne samordne flere koder til en kategori som uttrykk
for de mest sentrale variablene (Nilssen, 2012). I den videre prosessen fant vi
å kunne forenkle dataene fra disse spørsmålene til fire kategorier om hvordan
barnehagene hadde arbeidet med verdier.
Vi hadde også direkte spørsmål om verdier hadde vært tema på personalmøte
og på foreldremøte, og hvordan de hadde jobbet med verdier i disse sammenhengene.
Med hensyn til etiske vurderinger er studien meldt og godkjent av NSD.

Presentasjon

av data

H v ilk e av f o r mål s p a r a g r a fe n s grunnleg g end e verd ier
b l i r o mt al t i bar n e h ag ens årsp lan?
Våre informanter krysser av for at en eller flere av formålsparagrafens grunnleggende verdier er omtalt i barnehagens årsplan siste barnehageår.

Figur 1: Prosent barnehager som har omtalt de ulike verdier fra formålsparagrafen i sin årsplan siste
barnehageår.

Av figur 1 ser vi at hele 91 % oppgir at de har jobbet med «Respekt for
menneskeverdet og naturen». Formuleringen i formålsparagrafen setter respekt
for menneskeverdet og naturen sammen. Begge er sentrale verdier, men det kan
være vanskelig å vite om det er naturvern eller menneskeverdet som har stått
i fokus, eller om det er begge deler. Rammeplan for barnehagen understreker
menneskeverdet som selve grunnlaget for de andre verdiene.
Videre ser vi av figur 1 at «likeverd» nevnes av 77 %. At så mange nevner
denne, kan henge sammen med at likeverd er sentral verdi i vårt samfunn.
Verdiene «Solidaritet» og «Nestekjærlighet» nevnes av henholdsvis 61 % og
59 %. Dette er verdier som går på det å bry seg om hverandre, vise omsorg og
dele godene.
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Åndsfrihet nevnes av bare 23 % av barnehagene. Åndsfrihet innbefatter i
hovedsak vesentlige sider knyttet til ytringsfrihet, religionsfrihet, informasjonsfrihet og tankefrihet (Høstmælingen, 2012). Både retten til å si sin mening
i forhold som angår det, generell ytringsfrihet, retten til religion, samvittighetsfrihet og retten til informasjon er også hjemlet i barnekonvensjonen (FNs
konvensjon om barnets rettigheter, 1991).
Tilgivelse omtales også bare i 23 % av barnehagenes årsplaner i vår undersøkelse. Tilgivelse er en prosess og en handling som kommer inn når noen har
krenket en annen. Det er en handling som kan gjenopprette en skadet relasjon
(Mørreaunet & Gunnestad, 2013). Vi vil under drøftingskapitlet ta opp hva det
kan komme av at disse verdiene nevnes av så få barnehager.

H v o rd a n b a r n e h ag e n e h a r ar be i det m ed verd iene fra form åls p ar a g r a fen
Respondentene ble bedt om å utdype ved eksempel hvordan de hadde arbeidet
med verdiene i formålsparagrafen. Svarene gir interessante synspunkter og
eksempler. Vi har kategorisert svarene og kom fram til følgende kategorier:
1

Ulike typer temaarbeid

2

Spontane samtaler med barna i hverdagen

3

Refleksjonssamtaler i personalgruppa med vekt på voksne som rollemodeller

4

Foreldremøter

Ulike typer temaarbeid er den mest brukte arbeidsformen. Flere nevner vennskap
som tema, uten å komme mer detaljert inn på hvordan de har arbeidet. En
skriver: «Respekt for menneskeverdet og naturen legger vi vekt på i forhold til
vårt arbeid med fagområdet natur, miljø og teknikk». Her ser vi at dette temaet
og verdiområdet knyttes opp mot et av fagområdene i barnehagens Rammeplan.
Her synes «Respekt for menneskeverdet og naturen» å ha et tyngdepunkt mot
naturen.
En del barnehager nevner at de tar opp temaer i forbindelse med spesielle
dager, årstider eller høytider, f. eks. nevnes FN-dagen. «Barnehagen gjennomfører
hvert år prosjekt knyttet til FN-dagen i oktober, med høstmarked og innsamlingsaksjon for barn som ikke har det like godt som oss». Noen barnehager
nevner temaer som kommer før høytider eller årstider: «Verdien åndsfrihet og
nestekjærlighet løftes frem i desember måned, hvor vi snakker om at ikke alle
feirer jul slik etnisk norske gjør». Vi ser at høytider og merkedager gir naturlige
utgangspunkt for å ta opp temaer som belyser verdier.
Det er flere som har temaperioder med utgangspunkt i ulike opplegg utviklet
av andre. Eksempelvis nevner flere FORUT, en hjelpeorganisasjon som har
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pedagogiske opplegg for barnehager og skoler der barna kan lære om barn i
andre land (FORUT, 2000). Opplegget legger vekt på demokrati, solidaritet,
toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. Det kan dermed
lett kobles opp mot verdiene i formålsparagrafen. En barnehage skriver:
Likeverd og solidaritet: Vi setter av hele oktober hvert år til arbeidet med barneaksjonen
FORUT, Vi benytter oss av det pedagogiske materialet fra aksjonen, samt at vi samtaler
mye med barna om solidaritet, barns rettigheter, ulikheter i verden og likeverd.

En del barnehager nevner at de er med i Grønt flagg-prosjektet. Dette er en
internasjonal miljøsertifisering rettet mot barnehager og skoler med utviklet
temaopplegg, videosnutter, spill mm som skal involvere personalet og barna i
miljøforståelse og miljøarbeid. Dette opplegget knytter særlig an til formålsparagrafens «respekt for menneskeverdet og naturen». Både FORUT og Grønt flagg
innehar temaer som er mye fremme i media. Noen nevner også «Være sammenmaterialet», et materiell med vekt på relasjonsbygging og tidlig innsats, og
ReMida-dagene, et opplegg som er knyttet til senter for kreativt gjenbruk.
I kodegruppen Spontane samtaler med barna i hverdagen fremhever noen av
barnehagene at de jobber hele tiden med verdier, det vil si at det er tema som
går igjen gjennom året: «Gjennom all pedagogisk virksomhet i barnehagen skal
arbeidet med de grunnleggende verdiene ligge «i bånn». En annen skriver:
Vi jobber med flere av de omtalte begrepene i barnehagen, uten at det er konkretisert
i årsplanen. Å ta vare på hverandre og naturen rundt oss og jorda vi bor på, er noe
vi jobber med daglig. Vi har fokus på relasjoner, på vennskap, inkludering, lærer om
hvordan vi kan ta vare på naturen. Vi fokuserer på gjenbruk ….

En annen svarer: «Vi har likeverd som en av våre tre verdier. Dette arbeides det
med i alle sammenhenger i vårt arbeide». Flere styrere peker på at verdiarbeidet
ligger under i alt arbeid, det kommer inn i situasjoner som oppstår mellom barn,
og mellom barn og voksne, selv om det ikke står nevnt i årsplanen.
Refleksjonssamtaler i personalgruppa med vekt på voksne som rollemodeller
er av de mest vanlige måtene barnehagene i vår undersøkelse har jobbet med
verdiene i formålsparagrafen. En styrer skriver:
Vi reflekterer over praksis systematisk gjennom hele året. Vi ser på praksis opp mot formuleringer i formålsparagrafen og spør i forhold til begrepene vi finner der.

Flere knytter kommentarer til rammeplanen:
Vi har likeverd som en av våre tre verdier … Vi har en progresjonsplan som følger Rammeplanens fagområder og der er våre verdier og relasjonsmål synliggjort. Dette dokumenteres hver måned.

Flere av barnehagene synes å ha en løpende drøfting av verdier relatert til formåls-
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paragrafen og rammeplanen. En barnehage har utarbeidet en verdihåndbok
for barnehagen. Denne beskriver forventet atferd av de voksne i arbeidet med
barna. En annen forteller at de har laget en progresjonsplan for fagområdene
i årsplanen der verdier kommer tydelig fram. Barnehagepersonalet reflekterer
fortløpende over de verdier som kommer til uttrykk i praksisfortellinger. Det
arbeides med hele personalgruppa på personalmøter og planleggingsdager over
lang tid hvor lesesirkler og refleksjonssamtaler tas i bruk.
Når styrerne kommenterer arbeidet med verdier i personalgruppa, knyttes
dette ofte til en forventning av voksne som modeller for barna:
Den aller viktigste faktor for verdiformidling er de voksne som jobber i barnehagen. Den
innstillingen de har til barn, hvordan de går frem når de løser konflikter og i hvor stor
grad de klarer å ha en anerkjennende holdning til alle barn. Barn gjør det vi gjør, og ikke
nødvendigvis det vi sier. Derfor er verdiarbeid helt grunnleggende for vår profesjon og
må ligge som et grunnlag for yrkesutøvelsen.

Flere av styrerne understreker at personalet som rollemodeller er den viktigste
faktoren i verdiarbeidet i barnehagen. Dette forutsetter at verdiarbeidet blir
forankret i personalgruppa før man kan ta det med barna. En styrer understreker
betydningen av voksenrollen og refleksjon i personalgruppa:
Vi ønsker at verdiene skal være forankret i alle i personalgruppa. Verdiene må dekonstrueres og reflekteres rundt slik at de har det samme innholdet for alle. Verdiene er
derfor alltid med når vi reflekterer på møter. Enten det gjelder prosjektarbeid eller hverdagssituasjoner. Det er viktig å se på voksenrollen – gjør vi det vi sier vi skal gjøre?

Uttalelsene understreker nettopp refleksjonens og drøftingenes betydning av
verdiene i personalgruppa som grunnlag for lærerne som gode modeller.
Foreldremøter representerer den siste kodegruppen for måter å arbeide med
de grunnleggende verdiene. På spørsmål om barnehagene har hatt verdier som
tema på et foreldremøte siste år, svarer 65 % ja. Med tanke på at det ikke er
mange foreldremøter i løpet av ett år, er dette et tall som viser at barnehagene
prioriterer og ser viktigheten av å involvere foreldrene i arbeid med verdier.
På et åpent spørsmål om hvordan de har jobbet med verdier med foreldrene,
nevner mange at foreldrene involveres i gruppedrøftinger om verdier. En
skriver: «Foreldrene arbeidet i grupper, innspill ble notert ned og sendt ut til
hele foreldregruppa». Andre nevner foreldremøter med intern eller ekstern
innleder og deretter drøfting i grupper: «Vårens foreldremøte hadde tema om
mobbing. Ekstern innleder og refleksjon etterpå. Utfordret foreldrenes ansvar
som forbilder for barna». Dette med foreldrene som rollemodeller går igjen
hos flere. En styrer bruker flere måter for å involvere foreldrene i verdiarbeid:
«Vi gir ut månedsbrev med våre prosjekter, foreldremøter … Hjemmeside …
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Foreldresamtaler med bilder og film. Daglig leder deler tanker på mail … f. eks.
om lekeslåssing». Vi ser at styrerne aktivt involverer foreldrene i barnehagens
verdiarbeid i foreldremøter og temamøter, ofte med gruppearbeid, men også
gjennom andre kommunikasjonsmåter.

Drøfting
H v i l k e av f o r mål s p a r a g r a fens verd ier h ar
bar n e h ag e n e a r b e id et m ed ?
Vi antar at barnehagens valg av fokusverdier kan knyttes til mange ulike
forståelser og begrunnelser. Om vi ser på barnehagens rammeplan, så understreker den menneskeverdet som selve grunnlaget for de andre verdiene.
Respekt for naturen er også i sterk grad vektlagt i barnehagens Rammeplan,
både i verdien «bærekraftig utvikling» og i et eget fagområde. Tematikken gis
stor oppmerksomhet både i media og i politikken.
Generelt ser det også ut til at respekt i seg selv representerer en viktig verdi
for mange i barnehagen. Respekt nevnes av svært mange når vi i vår studie spør
om det er andre verdier enn formålsparagrafens grunnleggende verdier de har
omtalt i årsplanen siste barnehageår. Moens studie (2017) bekrefter at både
foreldre og ansatte anser verdien respekt for å ha svært stor betydning. Hun
peker at dette dreier seg om respekt i form av å vise respekt i forhold til åpenhet
og aksept for hverandre, for ulikhet og mangfold, inkludering og anerkjennelse
(Moen, 2017).
Videre ser vi at «Likeverd» får høy skår. Likeverdet står også sterkt og er
sentralt i vårt samfunn. Vi tenker her blant annet på likeverd mellom gutter og
jenter, mellom barn med ulik etnisk bakgrunn og i forhold til barn med ulike
funksjonsnedsettelser. Dette tydeliggjøres i barnehagens rammeplan og i den
generelle debatten i samfunnet. Solidaritet og nestekjærlighet knyttes til verdier
som går på det å bry seg om hverandre, vise omsorg og dele godene. Det er
verdier som står sentralt i barnehagetradisjonen, og i norsk kultur.
Relatert til Taylor (2007) sin teori om common-ground strategy – altså
en felles plattform-strategi for valg av verdier, er verdiene i barnehagens
årsplaner verdier det kan være lett å enes om for både ansatte og foreldre. Ifølge
Hovdelien (2012) representerer alle formålsparagrafens grunnleggende verdier
denne felles plattformen og vil kunne være mulig å samles om i et multikulturelt samfunn. Ikke alle verdier i barnehagens formålsparagraf, eksempelvis
åndsfrihet og tilgivelse, ser ut til å være like lett å «oversette» til barnehagens
praksis og deres arbeide med verdier. Når barnehagenes verdiarbeid utfordres
også av verdier de kanskje opplever som mer krevende eller som de har et mer
distansert forhold til, eller som kan være vanskelig å «oversette», så får de
mindre oppmerksomhet. Som tidligere nevnt peker Røvik (2007) på at overset-
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telse krever både mot, kunnskap, tålmodighet, styrke og innsikt. En kan tenke
seg at verdiene tilgivelse og åndsfrihet kan forbindes med noe litt mer ukjent
og kanskje ubearbeidet, og kanskje derfor i langt mindre grad er tatt med inn i
barnehagens hverdag. Vi har tidligere vist at 23 % av barnehagene oppgir at de
har arbeidet med disse verdiene.
I en intervjuundersøkelse om barnehagepersonalets forståelse av tilgivelse
går det nettopp fram at enkelte opplever dette som et vanskelig og fjernt begrep
(Mørreaunet, 2018). Tilgivelse er imidlertid en sentral verdi i forhold til å fremme
fellesskap og reparere relasjoner både mellom barn, mellom voksne og barn og
mellom voksne (f.eks. i familieterapi). Det har også fått økende betydning på
det politiske plan, for eksempel gjennom forsoningsprosessen i Sør-Afrika, og i
Norge gjennom statsministres unnskyldning til norske jøder, til taterne og nylig
til «tysker-tøsene» for overgrep fra det norske samfunnet. Det blir da viktig å
ta det oversettelsesarbeidet som er nødvendig i personalgruppa, i foreldregruppa
og i temaarbeid med barna for å kunne praktisere denne verdien i barnehagen.
Åndsfrihet nevnes også av omtrent en fjerdedel av barnehagene. Åndsfrihet
innbefatter vesentlige sider knyttet til ytringsfrihet, informasjonsfrihet, religionsfrihet, og tankefrihet (Høstmælingen, 2012). Både retten til å si sin mening
og bli hørt i forhold som angår det, retten til religion, samvittighetsfrihet og
retten til informasjon er også hjemlet i Barnekonvensjonen (FNs konvensjon om
barnets rettigheter, 1991). På samme måte som tilgivelse tror vi dette kan henge
sammen med at barnehageansatte også finner denne verdien komplisert å
«oversette» til konkret arbeid. I internasjonal sammenheng ser vi at likeverd,
ytringsfrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet utfordres i mange land. Med
økende innvandring kan dette bli verdier som kan bli enda viktigere å jobbe med.
Begrepet «medvirkning» har nær tilknytning til ytringsfrihet, og kan slik sett
sees som en del av åndsfrihet. Medvirkning4 som verdi har også kommet fra et
overordnet nivå, nemlig fra Barnekonvensjonen til Rammeplan for barnehagen.
Medvirkning har vært gjenstand for et massivt oversettelsesarbeid gjennom
ulike prosjekter med eksemplifisering, konkretisering og faglig drøfting både i
barnehagelærerutdanningen og i barnehagen (Wolf & Svenning, 2018).
Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017a, s. 7) siterer under «Barnehagens verdigrunnlag» formålsparagrafen for barnehagen, og følger opp med
at «Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven …». Men etter dette utdyper og kommenterer den følgende verdier: Barn
og barndom, Demokrati, Mangfold og Gjensidig respekt, Likestilling og likeverd,
Bærekraftig utvikling og Livsmestring og helse. Det er her påfallende at flere
4

Medvirkning er et tema barnehagene har arbeidet mye med. NFRs forsknings- og utviklingsprosjekt Barns
medvirkning i et relasjonelt perspektiv – fokus på de yngste barna i barnehagen (Bae, 2012, red.) er et eksempel på dette. Temahefte om barns medvirkning (Kunnskapsdepartementet, 2006) er et annet eksempel. Videre
er det flere utgivelser knyttet til barns medvirkning.
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av verdiene i det lovbestemte formålet ikke blir nevnt, deriblant åndsfrihet
og tilgivelse. Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi for barnehagen
(Kunnskapsdepartementet, 2017b) vektlegger barnehagens verdigrunnlag som
ett av fire satsingsområder. Også her utelates verdiene åndsfrihet og tilgivelse i
lista over aktuelle verdier som man da kan jobbe med (Kunnskapsdepartementet,
2017 s. 17–18). I forhold til Røviks (2007) ulike modus for oversettelse kan det
synes som Rammeplanen og Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi bare har brukt en reproduserende modus i forhold til formålsparagrafen
uten noe videre eksemplifisering, konkretisering og drøfting av hvordan disse
verdiene kan oversettes til barnehagens hverdag. Dette kan også være noe av
forklaringen på at disse verdiene ikke har fått den oppmerksomhet de skulle hatt
som en verdi i barnehagens samfunnsmandat.
Røviks translasjonsteori er med å sette verdiarbeid i et viktig perspektiv med
tanke på å arbeide aktivt med oversettelser. Rammeplan for barnehagen pålegger
barnehagen å arbeide i tråd med formålsparagrafens grunnleggende verdier
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Skal barnehagene lykkes med intensjonen
om at barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle
deler av barnehagens pedagogiske arbeid, vil det kreve stor grad av translatørkompetanse. Å oversette alle formålsparagrafens verdier, også de minst omtalte,
vil kreve en oversettelse ut over en reproduserende modus. En modifiserende
modus vil kunne bidra til at ideen eller begrepet konkretiseres, eksemplifiseres
og drøftes. Et radikalt oversettelsesmodus vil kunne bidra til at begrepene blir
omdannet og får sitt eget barnehagefaglige innhold. Når det gjelder verdiene
åndsfrihet og tilgivelse, kan det være at en radikal oversettelsesmodus bør tas i
bruk for at disse verdiene skal bli meningsfulle i barnehagesammenheng.

Hv o r d an b a r n e h ag e n e a r b e id er m ed verd ier
Den vanligste måten styrerne svarer at de arbeider med verdier, er gjennom
tema-arbeider. Her kan en verdi være tema, for eksempel respekt for menneskeverdet og naturen eller likeverd. Det kan også være temaer som aktualiserer
verdier, for eksempel mobbing som kan belyse verdier som omsorg, nestekjærlighet og solidaritet. Noen temaer er relatert til årstider, høytider og merkedager.
1. mai, 17. mai, FN-dagen, jul, Id, påske og andre dager kan være naturlige og
interessante innfallsvinkler til verdier som likeverd og samarbeid, demokrati,
åndsfrihet, solidaritet, nestekjærlighet, fellesskap og tilgivelse.
Svært mange av svarene viser at bearbeiding av verdiene i personalet er
en viktig måte å jobbe med verdier. Å ta opp en verdi som et tema med barna
forutsetter at voksne har en klar og positiv forståelse av hva den verdien betyr
og hvordan den virker inn i vårt daglige liv. Hele personalgruppen trenger å
oversette og reflektere over verdiens betydning og mening. Dette kom tydelig
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fram i en undersøkelse om verdien tilgivelse i barnehager i Swaziland, Kenya og
Norge gjennomført av Gunnestad, Mørreaunet & Onyango (2015). Etter samtaler
om tilgivelse i personalet på forhånd kom det i denne undersøkelsen fram flere
refleksjoner i sammenheng med at det hadde vært viktig at personalet selv
fikk refleksjoner over egne erfaringer av konflikt og tilgivelse. Dette førte til en
dypere forståelse også av barnas prosesser, for eksempel at man ikke bare kan
forlange at barn skal tilgi hverandre, men at man noen ganger må gi barn tid til å
tilgi, og at tilgivelse bygger på en erkjennelse både fra den som ber om tilgivelse
og den som tilgir.
Flere av svarene barnehagene gir, peker på personalet som rollemodeller som
den viktigste måten barn kan lære om verdier. Barn trenger å se voksne som
praktiserer verdiene seg imellom, overfor barn og i deres måte å hjelpe barn å
løse sine konflikter. Barn lærer ved å se hvordan voksne snakker til hverandre
og oppfører seg mot andre. Mange ser det da også som viktig å ha verdier som
tema på personalmøte (80 %). Drøftinger med utgangspunkt i bilder, hverdagssituasjoner eller praksisfortellinger blir fremhevet. Å arbeide med oversettelser,
kontekstualisering av verdier fra formålsparagraf til praksis, fordrer tid og rom
for refleksjon og bearbeiding. Det er hvordan personalet forstår og kan oversette
verdiene på dette nivået til praktisk handling i barnehagen, som avgjør hvordan
barna får med seg verdiene i sitt eget liv.
Vår undersøkelse viser også at «spontane samtaler med barn i hverdagen»
er foretrukket som arbeidsform i arbeidet med verdier. Flere understreker at
verdiene ligger til grunn for alt de gjør i barnehagen. Hverdagen er full av episoder
og situasjoner der verdier som likeverd, tilgivelse, solidaritet, åndsfrihet,
respekt osv. kan bli eksemplifisert og brukt for å forstå og løse situasjoner som
er vanskelige. At personalet har jobbet med verdiene selv, og barna har jobbet
med dem i tema eller prosjekt, gjør de spontane samtalene mer innholdsrike og
forståelige (Mørreaunet & Gunnestad, 2013).
I undersøkelsen vår angir mange at de også har tatt opp verditemaer på foreldremøter. Å trekke inn foreldrene i verdiarbeidet er viktig for at ikke barna skal
komme i skvis mellom ulikt verdisyn mellom hjem og barnehage (Gunnestad,
2019). Vi vil også hevde at det er viktig med tanke på overføring av læring til
barnets liv utenfor barnehagen og som en videreføring etter barnehagen.
I Stavanger-studien (Johansson et al. 2015) kommer en del av de samme
arbeidsmåtene frem. Prosjektet observerte særlig hvordan verdier kommer til
uttrykk og blir formidlet i uformelle situasjoner i garderoben og i lek. Videre
at drøftinger i personalgruppa har vært viktige, ofte med utgangspunkt i
praksisfortellinger, men også i temaer om verdier og verdiformidling på refleksjonsseminarer og inspirasjonsdager. Temaperioder knyttet til spesifikke temaer
og arbeid rettet mot foreldrene har ikke fokus i Stavangerstudien.
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I vår undersøkelse ser vi hvordan disse fire arbeidsmåtene i forhold til verdier
er avhengig av hverandre. Tema-arbeider i relasjon til verdier forutsetter at
personalet har hatt en prosess der de har fått drøfte og reflektere over verdiene.
Dette gjør det mer naturlig å praktisere og leve verdiene i det daglige arbeidet.
Når personalet har deltatt i denne typen oversettelsesprosess, kan de ta dette opp
på en måte som kan bli meningsfull og spennende for barna (Røvik, 2007). At
verdiene blir gitt rom og tid til bearbeiding gjennom et temaarbeid i barnehagen,
gir barna en mulighet til å få en dypere forståelse for verdiene både intellektuelt
og følelsesmessig (Gunnestad, Mørreaunet og Onyango, 2015). Når ansatte og
barn senere også kan referere til verdiene, tematisere og praktisere dem i mange
ulike situasjoner i løpet av året i barnehagen, får barnas begreper og forståelse
mulighet for å utdypes og utvikles videre. Når så foreldrene har fått del i denne
forberedelsesprosessen, vil det kunne føre til et samarbeid om verdier som gir et
helhetlig oppdragelsesmiljø i tråd med Rammeplanen for barnehagen – innhold
og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017a).

Avslutning
Denne studien viser at barnehagene er engasjert i arbeid med verdier. Verdiene
respekt for menneskeverdet og naturen, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet,
er på mange måter både et uttrykk for sentrale dimensjoner i vår nordiske
barnehagetradisjon og verdier som det er arbeidet mye med, oversatt og forstått
som sentrale. Slik sett vil de representere en felles plattform for hva ansatte og
foreldre kan enes om er viktig å arbeide med. Få av disse verdiene har en kontroversiell valør i det norske samfunnet.
Det kommer klart fram at verdiene tilgivelse og åndsfrihet i liten grad
omtales i barnehagenes årsplaner, noe vi mener kan skyldes at disse verdiene i
liten grad er bearbeidet og oversatt slik de øvrige verdiene har blitt. Det kan også
ha sammenheng med at disse verdiene ikke blir nærmere omtalt og konkretisert
i Rammeplan for barnehagen.
Vårt funn peker på at barnehagens pedagogiske ledelse står i en situasjon der
Rammeplanen sier at «barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres
og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid» samtidig som den
samme planen gir lite støtte i eksemplifisering, konkretisering og drøfting av en
del av disse verdiene. I dette ligger en utfordring spesielt med tanke på å finne
gode oversettelser for verdiene åndsfrihet og tilgivelse.
Vår undersøkelse viser også at barnehagene arbeider med verdier på varierte
måter. I en tid med økende mangfold i befolkningen vil det være viktig å identifisere fellesverdier. Da blir det viktig at aktører på ulike nivå (departement,
utdanningsinstitusjoner og barnehager) deltar i den oversettelsesprosessen som
er nødvendig med eksemplifisering, konkretisering og drøfting av disse verdiene
slik at de kan bli forstått og praktisert mellom barn og personale i barnehagen.

Av Sissel Mørreaunet

og

Arve Gunnestad [297]

Litteratur
Aadland, E. & Askeland, H. (2017). Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Bae, B. (2012). «Barnehagebarns medvirkning. Overordnede perspektiver og internasjonal forankring.» i Bae, B. (red.) Medvirkning i barnehagen. Potensialer i det
uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget.
Bostad, I. (2008). «Synlige verdier og usynlig dobbeltmoral» i O. Leirvik & Å. Røthing
(red.) Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
Dahl, E. (2009). Om Charles Taylors «A Secular Age». Kirke og Kultur 1/2009. s.63–68,
https://www.idunn.no/kok/2009/01/om_charles_taylors_asecular_age.
FNs konvensjon om barnets rettigheter. (1991). Oslo: Barne- og Familiedepartementet.
FORUT, S. (2000). Under Afrikas sol. Et aktivitetsopplegg fra FORUT. For 1. til 4. klasse
[Elevoppgaver]. Gjøvik: FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling.
Gunnestad, A. (2019). Didaktikk for barnehagelærere. En innføring. 2. utgave. Oslo:
Universitetsforlaget.
Gunnestad, A., Mørreaunet, S & Onyango, S. (2015). «An International Perspective
on Value Learning in the Kindergarten – Exemplified by the Value Forgiveness»
i Early Child Development and Care, 185, no.11–12, s.1894–1911. doi:10.1080/030044
30.2015.1028384
Hagesæther, G (2018). «Barnehagens formål i et historisk perspektiv» i: V. Glaser,
K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med
barnehagen. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Hovdelien, O. (2012). «Barnehagens formålsparagraf – hvordan skal den forstås?»
i

Prismet 2–3/2012.

s.

5–13.Oslo:

IKO-Forlaget.

https://oda.hio.no/jspui/

bitstream/10642/1815/1/959655.pdf
Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S., & Sandberg, K. (2016). Barnekonvensjonen. Barns
rettigheter i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.
Høstmælingen, N. (2012). Sivile rettigheter og friheter (s. [119] –139). Oslo:
Universitetsforlaget.
Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag.
Johansson, E., Fugelsnes, K., Mørkeseth, E.I., Röthle, M., Tofteland, B. & Zachrisen, B.
(2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
Kanstad, M. (2018). «Gjensidighet i tillit og respekt» i V. Glaser, K.H. Moen, S.
Mørreaunet & F. Søbstad: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen.
2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (1996). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen:
Fagbokforlaget.
Kibsgaard, S. (2018). «Solidaritet i pedagogisk arbeid» i V. Glaser, K.H. Moen, S.
Mørreaunet & F. Søbstad: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen
2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

[298] Prismet

forskning

Kirkhaug, R. (2018). Verdibasert ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
Kjølsvik, I. (2017). «Norske verdier for norske barnehager – og kildene til dem» i
S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Med verdier som omdreiningspunkt.
Bergen: Fagbokforlaget.
Kunnskapsdepartementet (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et
kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Oslo
Kunnskapsdepartementet (2017a). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet (2017b). Kompetanse for framtidens barnehage. Revidert
strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022. Oslo
Kunnskapsdepartementet (2006): Temahefte om barns medvirkning.
Kaasa, K. (2004). Kvalitet i helse- og sosialtjenesten. Det er menneskene det kommer an på.
Oslo: Gyldendal Akademisk.
Leirvik, O. & Røthing, Å. (2008). Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
Meld.St.24

(2012–2013)

Melding

til

Stortinget.

Framtidens barnehage. Oslo:

Kunnskapsdepartementet.
Moen, K.(2017). «Mot til å formidle verdier – også i et kulturelt mangfold» i
S. Sagberg (red.) Mot til å være barnehagelærer. Verdier som omdreiningspunkt.
Bergen: Fagbokforlaget.
Mørreaunet, S. og Gunnestad, A. «Tilgivelse i barnehagen – et internasjonalt
perspektiv» i Prismet, nr. 1/2013. s.3–18. Oslo: IKO-Forlaget.
Mørreaunet, S. (2018). «Tilgivelse – del av barnehagens praksis?» i: V. Glaser,
K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad: Barnehagens grunnsteiner. Formålet med
barnehagen. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Nilssen,

V.

(2012). Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren. Oslo:

Universitetsforlaget.
NOU 2007:6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017a). Oslo: Kunnskapsdepartementet
Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold. Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ
metode (3. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
Rokeach, M. (1968). Beliefs, attitudes and values. London: Jossey-Bass Publishers.
Røvik, K.A. (2007). Trender og translasjoner. Ideer som former det 21.århundrets organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget.
Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet.
Bergen: Fagbokforlaget.
Sagberg, S. (red. 2017). Mot til å være barnehagelærer. Verdier som omdreiningspunkt.
Bergen: Fagbokforlaget.
Sagberg, S. (2017). «Etikk i et verdimessig ingenmannsland» i S. Sagberg (red.) Mot
til å være barnehagelærer. Verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget.

Av Sissel Mørreaunet

og

Arve Gunnestad [299]

Sando, S. (2017). «Mot til å stå i det ufullkomne» i S. Sagberg (red.) Mot til å være
barnehagelærer. Verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget.
Taylor, C. (2007). A Secular Age. Cambridge, Massachusetts; London: The Belknap
Press of Harvard University Press.
Tholin, K.R. (2018). «Omsorg usynliggjøres og trenger en tydeligere posisjon» i: V.
Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad: Barnehagens grunnsteiner. Formålet
med barnehagen. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
Thoresen, I.T. (2016). «Verdier og kryssende krav i barnehagen. Lovverk og samfunnsmandat» i Prismet nr. 2/2016 s. 107–117.
Tjora, A. H. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis (3. utg. ed.). Oslo: Gyldendal
akademisk.
van den Heuvel, A. (2001). Values for a Global Society. London: WACC Publications.
Wolf, K.D. & Svenning, S.B. (2018). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo:
Universitetsforlaget.

[300] Prismet

forskning

Bokmelding

K i r s t i M e l a n g en.
K un st en å v æ re kl a r. E n f a g bo k om kir ke l ig und e r vis ning
E i d e Fo r l ag , 2 0 1 6 (18 7 sid er)
A n m e l d t av E l d bj ø r g L einebø Ek re,
seniorrådgjevar i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. E-post: eldbjorgekre@ka.no

Formålet med Kunsten å vere klar er å gje ei enkel innføring i korleis drive
kyrkjeleg undervisning. Det er ei fagbok som tar mål av seg å få fram det breie
fagfeltet som undervisning i kyrkja er. Forfattar Kirsti Melangen er kateket og
lærar i kateketikk ved VID i Stavanger, og har såleis teorien godt planta i den
kyrkjelege røynda. Melangen tar oss på fyrste side med inn i barneteologien.
Ho spør: Kven er i sentrum i kyrkja sin metodikk? Den som underviser eller den
som blir undervis? Ho tek til orde for ei diakonal grunninnstilling i møte med
menneske. Det handlar om å leggje til rette for likeverdig deltaking, til dømes
gjennom gode tilpassa og tilrettelagte aktivitetar der flest mogleg, eller aller
helst alle, kan vere med. Ho spør vidare: Korleis ha ei undervisning som tek
vare på heilskapen, som ikkje krev særordningar? Og om fortsatt ikkje alle kan
vere med, kva tankar har kyrkja kring det? For i all undervisning eit det eit syn
på læring og eit syn på mennesket i botn. I praksis handlar det om å etablere
gode praksisar, å sørge for universell utforming og om å ta vare på synlege og
usynlege behov blant dei deltakande.
Læraren må etablere tryggleik og trivsel i gruppa før læring kan skje. Dette
gjeld i all formidling med barn og unge, om det er i kyrkja, i skulen eller i
barnehagen. Kjennskap og kunnskap om målgruppa er basis for all undervisning. Så kva må ein kunne? Melangen presenterar oss for fleire læringsteoriar,
om kroppsleg og religiøs utvikling, og om sosialiseringsprosessar i heim og i
sosiale nettverk.
Å ha god kunnskap og kjennskap til målgruppa for trusopplæringa, er berre
ein av fleire faktorar i eit didaktisk arbeid. Didaktikk blir ofte kalla undervisningslære eller undervisningskunst. I kapittelet Didaktikk visar ho til to nyttige
verktøy, ein didaktisk relasjonsmodell og MAKIS-modellen. Begge modellane er
planleggingsverktøy som er i bruk i skulesamanheng, men og innan kyrkjeleg
undervisning. Modellane er nyttige verktøy for læraren som skal planleggje,
gjennomføre og evaluere trusopplæringstiltak og andre undervisningstiltak. Det
handlar om Kunsten å vere klar, som boktittelen seier. Klar for å gå inn i undervisninga med eit gjennomtenkt opplegg og gode metodiske verktøy. I kapittelet
Refleksjonens plass i læringen tar Melangen til orde for at barnet skal vere subjekt i
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eiga læring. Barna si stemme må bli høyrt, og ho visar til fleire leikar og øvingar
som er gode arbeidsmåtar i ein slik samanheng.
I ein kyrkjeleg kontekst skjer mykje av opplæringa i grupper. Det kan vere små
grupper, store grupper, grupper på tvers av alder og interesser, grupper på same
alder osv. Det er ikkje alltid at barna eller ungdomane i gruppa er kjent for den
som skal undervise. Eksempel på det er ulike trusopplæringstiltak, leirarbeid,
konfirmantgrupper på tvers av skulekretsar osv. Kapittelet Gruppeledelse gir
verktøy for god gruppeleiing, blant anna gjennom å dele ei samling i tre faser:
oppstart/etablering, gjennomføring og avslutning.
Det er sett av god plass i boka til å forstå trusopplæringsreforma i Den norske
kyrkje i samtid og i ein historisk samanheng. Eit nyttig attendeblikk plasserar
reforma i ei historisk line med dåps-/trusopplæring sidan dei fyrste kristne.
Trusopplæringsreforma utfordra den tradisjonelle måten å drive kristent barneog ungdomsarbeid på, både i Den norske kyrkje og i dei kristne organisasjonane.
På side 99 skriv Melangen: Samtidig vil ikke reformen utvikles slik den er tenkt, hvis
det ikke samtidig med innføring av plan og eventuelle ansettelser, foregår en helhetlig
tenkning med henblikk på hvordan en slik reform kan utvikle menighetslivet som helhet.
Reforma ønskte trusopplæringa ut av små rom, og over i ein heilskapleg tenking
kring utvikling av kyrkjelyden. Vekselverknaden mellom trusopplæringstiltak i
regi av Dnk og kontinuerleg arbeid i regi av barne- og ungdomsorganisasjonane,
er viktig i så måte.
Trusopplæringsplanen legg vekt på godt innhald og gode praksisar.
Forfattaren har valt ut tre sentrale tema som går på innhald, og som ho utdjupar
over fleire kapittel i boka; dåp, nattverd og bøn. Ho gjev forslag på korleis bøn,
nattverd og dåp, kan vere gjentakande tema over eit lengre trusopplæringsløp.
Metodisk tar ho til orde for at barna skal få praktisere tru, i like stor grad som å
lære om tru. Kunsten å vere klar har og eit kapittel om trusopplæring for udøypte
og korleis gje undervisning til dåp. Noko som er særleg aktuelt i konfirmantarbeidet.
Kunsten å være klar gjev ei nyttig og grunnleggjande innføring i kyrkjeleg
undervisning som fagfelt. Boka kan fungere som ei studiebok i eit tverrfagleg
studiearbeid, og den kan lesast av både frivillige og tilsette. Boka er ei verktøykasse for alle som driv med trusopplæring i kyrkja i vår tid. For den som ynskjer
å lese meir om de ulike tema som forfattaren er innom, er det gode tips til
litteratur bak i boka.
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Ben t e Afs e t , B i r g e r L ø v l i e o g Arne R ed se ( red . ) 2 01 7.
To l e ra n s e – re l i g i o n – konf l ikt,
K r i s t i a n s a n d : Po r t a l Ak ad em isk
A n m e l d t av V e bj ø r n L . H orsfj ord ,
professor i RLE, Høgskolen i Innlandet.1 E-post: vebjorn.horsfjord@inn.no.

Denne boka, forteller redaktørene i innledningens aller første avsnitt, ble til som
følge av en diskusjon i 2015 blant studenter ved Institutt for religion, livssyn og
kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. «Dei ville ikkje høyre noko dei var usamde i»
(s. 11). Diskusjonen inspirerte fagfolkene ved instituttet til å arrangere seminar
om toleranse, og bidrag fra seminaret (og noen til) ble til denne boka som er
kommet ut i serien Kyrkjefag Profil.
Resultatet er en tankestartende samling tekster som på ganske ulike måter
kaster lys over temaet toleranse. Å kalle det en gullgruve er nok å ta for hardt i,
men la meg kalle det en sølvgruve og legge vekt både på sølv og gruve. Det skal
jeg komme tilbake til.
Boka har tre deler: «Toleranse i (moral-)filosofisk kontekst», «Toleranse
i kyrkje og misjon» og «Toleranse i skule og samfunn». Toleranse er altså
en rød tråd, men kapitlene er også interessante hver for seg. Selv om det blir
oppramsende, må hvert kapittel nevnes kort.
Njål Skrunes og Margunn Serigstad Dahle har skrevet første kapittel og gitt det
overskriften «Det liberale toleranseidealet. Et svekket ideal i dagens samfunnsdebatt». De gjør et historisk sveip over blant annet Locke, Voltaire og Mill før de
lander i vår egen tid. Toleranseidealet prøves på forbudet mot diskriminering på
grunnlag av seksuell orientering. Begrenser det rommet for uenighet, spør de,
og tenderer mot å konkludere med et ja. Dessverre har forfatterne valgt en case
knyttet til deres egen institusjon, NLA, og diskusjonen framstår altfor nærsynt
sammenliknet med det vide utsynet i første del.
Marianne Hustvedt kommer bedre fra det. Blant mange bidragsytere med
finere titler leverer (den daværende) masterstudenten Hustvedt et av bokas
mest lesverdige bidrag. I kapitlet sitt diskuterer hun primært hva som ligger og
bør ligge i begrepet toleranse. Her er det bare plass til konklusjonen: Åpenhet
og fordomsfrihet er vel og bra, men vi trenger også toleranse i den klassiske
betydning «å tåle». Det er viktig «at vi bevarer språket for det som er problematisk, og ikke antar at fanatismen tilhører en annen tid eller et annet samfunn»
(s. 63).
1

Etter at han påtok seg å skrive bokomtalen, har forfatteren fått en mindre rolle i et forskningsprosjekt der to av
bidragsyterne til boka også deltar.
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Jonas Gamborg Lillebø vil forstå toleranse i lys av affekter, relasjoner og
utvikling av vår etiske subjektivitet: «Når vi snakkar om grensene for kva vi kan
tåle av den andre sitt nærvær, så viser ikkje det til fakta ved den eller dei andre,
men til vårt forhold til den andre» (s. 80).
Olga Støylen Rundes bidrag er en detaljert gjennomgang av ett av de store
sammenstøtene mellom liberale og konservative i Den norske kirke, ordinasjonsstriden i 1923.
Jan Ove Ulstein tar opp striden om likekjønnet ekteskapsliturgi. Kapitlet drøfter
blant annet hvordan de to fløyene har gitt rom for hverandre. Kirkesplittelse og
Confessio Augustanas artikkel VII blir viktige temaer, og Ulstein argumenterer
for at dagens situasjon ikke trenger å være kirkesplittende.
Arne Redse sammenlikner menneskerettighetsdokumenter og sentrale
dokumenter om misjon. Han finner stor grad av sammenfall når det gjelder
synet på trosfrihet.
Kristin Hatlebrekke har undersøkt lærebøker i (K)RL(E)-faget og hva de sier
om toleranse. Hun finner at begrepet toleranse brukes mindre nå enn før, og
gradvis endrer betydning.
Yvonne Margaretha Wangs kapittel handler om hvordan toleranse og interkulturell kompetanse beskrives i to viktige dokumenter om skole og undervisning
utgitt av Europarådet.
Ingunn Folkestad Breisteins bidrag ser på senere tiårs utredninger om religionspolitikk. Hun finner at begrepet toleranse brukes stadig mindre i disse
sammenhengene, og at det primært brukes av dem som ønsker en privilegert
stilling for Den norske kirke.
Birger Løvlie har forfattet bokas siste kapittel som handler om blasfemiens
historie, primært i kristen sammenheng fra oldkirken til vår egen tid. Når
han kommer til det 21. århundret, skifter fokus til islam, og det er striden om
Muhammed-karikaturer siden 2005 som står i sentrum. Muslimer må lære å
leve med krenkelser slik kristne gjør, konkluderer han.
I mange av kapitlene er Geir Afdals arbeider om ulike toleransediskurser en
sentral referanse. Slik blir også Afdal en premissleverandør for diskusjonene i
boka, selv om han verken er bidragsyter eller redaktør.
En bokmelder kan naturligvis fristes til å påpeke feil, slik som at Wang et
par steder forveksler EU og Europarådet, eller at Breistein sier at toleranse som
begrep forsvant ut av skolens formålsparagraf i 1998 (s. 233), mens Hatlebrekke
(korrekt) sier at det skjedde i 2009 (s. 193). Men det er neppe mer småfeil her
enn i andre bøker.
Enda mer fristende er det for bokmelderen å gå i diskusjon med forfatterne:
Legger Ulstein vekten rett sted i drøftingen av striden om likekjønnet ekteskap;
gir Redse en god forklaring av forholdet mellom misjon og menneskerettigheter;
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yter Breistein statskirketilhengerne rettferdighet? Når jeg klør i fingrene etter å
diskutere dette og mer til, viser det at mange av kapitlene er verdifulle bidrag til
diskusjoner som går langt utover den som handler om toleranse.
Men så var det denne toleranse-diskusjonen, da. Mens den røde toleransetråden er lett å få øye på i mange av kapitlene, er den svakere til stede i andre.
Et par av kapitlene nevner ordet bare så vidt. Slik går det gjerne når man samler
konferansebidrag i en antologi.
Det er her sølvgruve-metaforen blir relevant. I boka er det både sølv og noen
korn enda edlere metaller. Men det er et stykke fra å befinne seg i en sølvgruve
til å stå med en ferdig preget mynt i hånda. Mynten jeg ønsker meg, er en mer
helhetlig forståelse av toleranse, helst i relasjon til religion.
Redaktørene tar oss med til gruva der råmaterialet finnes, men ikke til
myntverkstedet. Eller for å si det på en annen måte: Hva skjedde på konferansen
fagfolkene i Volda inviterte til? På hvilken måte ble det skapt en sammenheng
mellom de ulike temaene og perspektivene?
En bok som dette ville vært mye mer interessant om den hadde et siste,
oppsummerende kapittel. Det skulle gått inn på sammenhengen mellom kapitlet
om toleranse i lærebøker og kapitlet om religionspolitikk. De dekker den samme
perioden og finner noen av de samme utviklingstrekkene. Videre skulle det
drøftet forskjellen på å diskutere toleranse innenfor en kirke og toleranse i et
samfunn. En kirke kan man forlate, et samfunn som hovedregel ikke.
Så er det forskjellen på å diskutere grensene for toleranse på den ene siden,
og innholdet i begrepet på den andre. Gjør man begge deler på en gang, får man
en likning med to ukjente. De kan være vanskelige å løse. I matematikktimene
lærte vi å sette prøve på svaret til slutt: Hvis toleranse betyr «å tåle», hvor går
da grensen for toleranse? Hvis det er religiøse hodeplagg som tolereres, hva bør
da toleranse bety – tåle, akseptere, respektere eller applaudere?
I kapitlene er toleranse somme tider knyttet til lovgivning, andre ganger
til etiske vurderinger innenfor loven. Hva er forskjellen? Likeledes er det noen
ganger ytringer som står i sentrum, andre ganger handlinger. Gjør det en
forskjell for toleranseforståelsen?
Slik kunne jeg fortsette. Som råmateriale til disse diskusjonene og mange
flere, er boka fin, men slik den foreligger, må kollokviegrupper og nye seminarer
ta rollen som myntverksted.
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