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Lange

linjer

–

e ll e r s i r k l e r ?

IKO 75 å r / P r i s m e t 70

år

En liten bekjennelse aller først: Normalt blir jeg ikke så begeistret av jubileer.
Verken stor marsipankake, drøyt høystemte taler eller en obligatorisk jubileumsutgivelse pleier å gjøre meg særlig entusiastisk. Men i arbeidet med dette
nummeret har jeg kjent at begeistringen har kommet litt etter litt. Både fordi et
møte med forhenværende Prismet-redaktører bragte gode ideer og interessante
samtaler, fordi det har kommet inn interessante artikler og fordi jeg har benyttet
anledningen til å bla i gamle årganger av Prismet og funnet morsomme og tankevekkende artikler.
Noen av disse gamle artiklene trykker vi opp igjen i denne utgaven. En
oppdagelse jeg gjorde da jeg bladde i de gamle årgangene, var at arbeidstittelen
«lange linjer», som vi hadde satt for dette nummeret, ikke nødvendigvis var den
beste. For her var det mye som tydet på at «sirkler» eller «spiraler» ville vært bedre
metaforer enn «linjer»:
Den ene artikkelen jeg fant, fra 1950, avviser å bruke betegnelsen problembarn
og altså skylde på barna for problemer som har sitt opphav andre steder.
Artikkelforfatter Birger Myksvoll peker på hvordan destruktive mønstre i oppdragelsen gjerne går i arv. «Han som vart eit offer for kulde og ironi i barndomen,
har lite grunnlag for å gi noko anna til sine barn.» Og han peker på at kunnskap
i seg selv ikke gir god oppseding, den må omskapes til innstilling og at foreldre
naturlig omgås barn «med vyrdnad og varme». Så går han gjennom ulike mulige
foreldreproblemer og skriver om avvisende foreldre, oververnende foreldre,
dominerende foreldre, inkonsekvente foreldre og kalde foreldre. Her er det mye
som en finner igjen i dagens foreldrelitteratur om oppdragerstiler og betydningen
av tilknytning. (Se s. 260-262 for utdrag av artikkelen. Artikkelen i sin helhet kan
leses på Prismets nettsider.)
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Også i den videre lesningen var det mye som opplevdes forunderlig kjent for
en person som ikke leste Prismet før etter årtusenskiftet. Fra 1970 fant jeg en
artikkel som drøfter bruk av tekniske undervisningsmidler i skolen. Der står det
at «med en viss rett kan en si at de tekniske hjelpemidlene har vokst frem på en
bølge av entusiasme, uten at deres funksjon i undervisningen har blitt analysert».
Så gjennomgås potensialet for bruk av transparent, lydbånd, film, lysbilder og
fjernsyn for motivering, evaluering, presentasjon, aktivisering, integrering og
individualisering. Mot slutten konkluderes det med at «en støter ofte på det syn, at
bruk av tekniske hjelpemidler er vel og bra, men at de ikke bør overdrives. Et slikt
syn er overfladisk og lite fruktbart. Mer relevant og fruktbart er det å analysere
bruk og misbruk av slike media». Forfatteren Einar M. Skaalvik oppsummerer
de mest sentrale utfordringene med at bruk av tekniske undervisningsmidler kan
fortrenge andre aktiviteter som burde vært fremtredende, at det er fare for at en
ikke forstår funksjonen godt nok og at hjelpemidlene kan brukes uten å integreres
i undervisningshelheten. (Se utdrag s. 290.) Jeg går ut fra at det er flere enn meg
som fornemmer at om en bytter ut «lydbånd» med «digitale medier» eller «ipad»,
likner dette veldig på nåtidas diskusjoner om digitalisering i skolen.
Fra 1960 fant jeg en debattartikkel om hvorvidt det offentlige skal betale
skolemat og hvordan bespisningen bør organiseres (se opptrykk s. 282). I 1980 ble
en artikkel som lanserer økologi som en integreringsidé i skolen trykt. Den handler
om naturfag, men slår et slag for økologi som grunnlag for tverrfaglig integrering:
«Økologien prøver også å se samspillet i livsmiljøet i en videre sammenheng.
Samfunnsforhold og verdimessige vurderinger knyttes gjerne til de økologiske
betraktninger. Man har altså gitt en mer vidtgående begrunnelse for studiet
av naturen, og for skolesituasjonen ligger det i dette muligheter for tverrfaglige
integrering mellom samfunnsfag, kristendom og naturfag». (Se utdrag s. 296–298.)
Med fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner nå i høst er det tverrfaglige
emnet «Bærekraftig utvikling» innført, så idéen ser nå ut til å ha fått gjennomslag.
Fra 1990 plukket jeg fram en artikkel om sang. Der det står om hvordan sang
stimulerer og trener opp et mangfold av evner og egenskaper, men at sangen
mister sin posisjon i skolen. «Hos oss ser vi fortsatt at barn i barnehagen bruker
sangen som kommunikasjonsform. Først i skolen blir den borte, kanskje først og
fremst fordi vi av skolepolitiske grunner ikke har gitt den plass nok» (se utdrag
s. 304–306). Er det bare mine tanker som går til protestene mot at ny overordnet
del av læreplanverket (vedtatt 2017) ikke inneholder ordet sang?
Det finnes selvsagt også mange artikler der metaforer som «linjer» og «hopp»
virker mer dekkende enn «repeterende sirkler». For både ordbruk, tematikker,
situasjoner og hva en tar for gitt av felles meninger og referanser er iblant svært
fremmedartet – delvis også i deler av de artiklene som er nevnt over. Om du vil lese
disse artiklene i sin helhet, ligger de på Prismets nettsider. (www.iko.no/prismet)
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En uvitenskapelige skumlesing av gamle Prismet-årganger skal selvsagt ikke
lede til noen vidtrekkende analyser og refleksjoner om religionspedagogikkens
utvikling her. Jeg ville simpelthen gi noen smakebiter og dele en begeistring for
dykk i arkivet. De grundige og faglige bidragene finnes derimot i forskningsartiklene i dette bladet, der Sverre Dag Mogstad i den ene artikkelen analyserer
utviklingen av Prismets profil og Kristin Norseth i en dobbeltartikkel skriver om
IKOs historie.
I tillegg til forskningsartiklene fra Mogstad og Norseth, rommer denne utgaven
en refleksjon over lange linjer i menighetspedagogikk av Erling J. Pettersen og et
bokessay av Asbjørn Hirsh om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og
menighet – der også utviklingen mot aksjonsforskning tematiseres. Her finnes også
en praksisartikkel med ideer og refleksjoner om kirkehistorieundervisning med
lokal betoning signert Bente Wennemo, og to bokmeldinger: Einar Thomassen
anmelder «Lurt av læreboka» og Randi Langkaas «Man skal vara sig själv - en bok
om ungdommer, tro og delaktighet».
I det nevnte møtet med tidligere redaktører om dette jubileumsnummeret, boblet det med ideer til interessante artikler. Ikke alle ideene har latt seg
gjennomføre innen rammene av dette bladet, men jeg tror nummeret både gir
bidrag til å se mer av de lange linjene, bruddene og sirklene i utviklingen av feltet.
Dermed bidrar det også til et bedre grunnlag for å tenke framover. God lesing!
Gunnfrid Ljones Øierud
Redaktør
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IKO gjennom 75 år
Av Kristin Norseth
Institutt for Kristen Oppseding (IKO), i dag IKO – Kirkelig Pedagogisk Senter, ble stiftet i
1945 og fyller 75 år i 2020. I løpet av disse årene har Norge gjennomgått store endringer med
virkning for statsstyre, Den norske kirke, skole og familieliv. Disse endringene har bestemt
IKOs arbeid. Som institusjon har IKO reagert på dem, påvirket dem og inspirert omgivelsene til nytenkning. Denne dobbeltartikkelen retter søkelyset mot IKOs rolle som politisk
og kirkelig aktør innenfor satsingsområdene skole, hjem og kirke.
Kristin Norseth (f. 1949). Dr.theol. Førsteamanuensis em. i kirkehistorie ved MF vitenskapelig
høyskole, Boks 5144 Majorstuen, 0302 Oslo. Kristin.norseth@mf.no

Innledning
Høsten 1945 ble cand.theol. Bjarne Hareide (1908–1979) ansatt som lektor i
kristendomskunnskap og pedagogikk ved Oslo private lærerskole, som hadde en
kristen målsetting og var eid av Det norske lutherske Indremisjonsselskap (i dag
Normisjon). Ansettelsesforholdet skulle ikke vare lenge. Den 12. november 1945
ble Kristent Pedagogisk Kontor (KPK) stiftet under mottoet «Den norske skule – ein
kristen skule». Ildsjelen bak initiativet var Hareide, som umiddelbart ble tilsatt
som styrer i halv stilling og skulle bli den drivende kraft i arbeidet. I ryggen hadde
han den offisielle kirke og det frie kristelige organisasjonsarbeidet, som gjennom
organisasjonen KPK ønsket å påvirke opinion og statsmakt i kristendomsfaglige og skolepolitiske spørsmål. I 1948 ble KPK omdøpt til Institutt for Kristen
Oppseding (IKO) og arbeidet utvidet til å omfatte ikke bare skole, men også hjem
og kirke. Da var Hareide blitt styrer på heltid, en stilling han hadde til 1971.1 Med
ham ved roret ble IKO en høyprofilert, dynamisk organisasjon og et pedagogisk
sentrum, som gjorde seg sterkt gjeldende i norsk offentlighet og kristenliv. Det var
ikke uten grunn at biskop Per Lønning (1928–2016) i 1973 kunne kalle IKO «en
av de viktigste fornyelsesimpulser i etterkrigsårenes norske kirkeliv».2
Cand theol. 1936, dr.theol. 1965 på avhandlingen Konfirmasjonen i reformasjonstiden. Sekretær i Norges Kristelige student- og Gymnasiastlag 1937–1939, lærer ved Fjellhaug misjonsskole 1937–1944, lektor ved Oslo
lærerskole 1945–1947, IKOs styrer 1945–1971 og rådgiver 1971–1973. Sokneprest og prost i Sarpsborg prosti
1973–1978. Formann for Det lutherske Verdensforbunds oppdragelseskommisjon 1952–1965 og Det frivillige
Kirkeråd 1963–1973; sekretær i Den norske kirkes konfirmasjonsutvalg 1959–1973. Han har en omfattende
litterær produksjon bak seg, bestående av bøker, artikler og innlegg i dagsaviser, blader, tidsskrifter m.m. Dale
1978. Fossum 1978. Norseth 2008. Austad 2008.
2 Biskop Per Lønning under ordinasjonen av Hareide 31. mai 1973. I Vårt Land 1. juni 1973.
1
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I nnled end e re f l eksjo n er
I denne artikkelen vil jeg trekke frem hovedlinjer og saker IKO har engasjert
seg i under årene etter stiftelsen i 1945. Målet er å belyse IKO som politisk og
kirkelig aktør. Fremstillingen er konsentrert om IKO som institusjon. Her forstås
begrepet institusjon som en organisert sosial gruppe som står sammen om en idé
og blir enige internt om hvordan denne skal realiseres (Hauriou 1965: 34–37).
Realiseringen skjer innen en samfunnsmessig kontekst som institusjonen ved
dens ledelse og støttespillere både betinges av og ønsker å påvirke. Konteksten
er politisk, kulturell og kirkelig. Den er blitt belyst ved en rekke større og mindre
faglige arbeider og fremstillinger,3 som trekkes inn i den grad det tjener artikkelens
hovedformål: å belyse IKOs institusjonshistorie.
I forbindelse med 25-årsjubileet i 1970 utga IKO en historisk skisse over
Instituttets virksomhet inntil da.4 Siden er lite gjort på det institusjonshistoriske
feltet, noe denne artikkelen søker å bøte på.
IKOs utvikling kan inndeles i tre faser. Første fase faller sammen med Bjarne
Hareides tid som leder fra 1945 til ca. 1970. Svært mye av det IKO senere kom til
å arbeide med, har røtter i denne fasen. Den preges i særlig grad av kampen for
den kristne, konfesjonelle skole i samfunnet i konfrontasjon med staten, arbeidet
for «en kristen pedagogikk» samt fornyelse av skolens kristendomsfag og kirkens
konfirmasjonsundervisning. Denne fasen avrundes med at Stortinget i 1969
vedtok at grunnskolens kristendomsundervisning ikke lenger var Den norske
kirkes (Dnk) dåpsundervisning, og åpnet for at ikke-lutheranere kunne undervise
i faget. På samme tid vedtok Stortinget nye lover om katekettjeneste i Dnk (1969)
og om konfirmasjonen (1970). Andre fase starter rundt 1970 og strekker seg frem
til tiden rundt årtusenskiftet. I dette tidsrommet satses det for fullt på å utvikle og
styrke Dnks katekumenat. Familiesektoren utvikles, og IKO-ansatte trekkes inn i
offentlig utredningsarbeid. Barnehagesatsing og Hjemmenes dåpsring er periodens
nyskapninger, mens innføringen av KRL-faget setter i gang et utredningsarbeid
som legger nye vilkår for Den norske kirkes dåpsopplæring og IKO. En tredje fase
innledes etter årtusenskiftet, etter hvert som Statens trosopplæringsreform settes
ut i livet i Dnk, med virkninger for IKO. Da intensiveres arbeidet med å avklare
Av større fremstillinger kan nevnes Nils Ivar Agøy (2011), Kirken og arbeiderbevegelsen. Spenninger, skuffelser,
håp. Tiden fram til 1940. Torleiv Austad, Kirkens Grunn (1974), Brynjar Haraldsø (red.), Kirke – stat – skole
(1989), Bernt T Oftestad, Statsreligionen (1998), Rune Slagstad, De nasjonale Strateger (1998), Aud Tønnessen, «…et trygt og godt hjem for alle»? Om kirkelederes kritikk av velferdsstaen etter 1945 (2000), Kåre Olav
Solhjell, Tru og makt. Kristeleg Folkepartis historie 1933–2008 (2008), artikkelsamlingene Bernt T Oftestad
og Nils Aksel Røsæg (red.), Mellom kirke og akademia (2008), og Torrey Seland (red.), «Lær meg din vei…»
Kristen trosopplæring i går og i dag. En historisk oversikt (2009), Kim G. Helsvig, Pedagogikkens grenser. Kampen
om norsk pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt 1938–1980 (2005), Arne Hassing, Church Resistance to
Nazism in Norway 1940-1945 (2014), Kristian Helland og Lars Gaute Jøssang, Frå akademi til høgskule. NLA
1968-2018 (2018).
4 Steensnæs, Ola. 1970. For heim, skole og kirke. Institutt for kristen oppseding gjennom 25 år. En historisk skisse.
Oslo: IKOs læremidler.
3
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IKOs forhold til Den norske kirkes styringsstruktur (Kirkerådet, Kirkemøtet). De
tre fasene utgjør artikkelens korpus. Den innledes med et avsnitt om stiftelsen,
teologisk plattform, organisasjonsstruktur og arbeidsmåter. Artikkelen bygger på
kildemateriale fra IKOs arkiv: styre- og representantskapsprotokoller, årsmeldinger, IKOs egne tidsskrifter og blader, litteratur utgitt på eget og andre forlag.
Arbeidet skjedde under koronakrisen, noe som har skapt vanskeligheter, blant
annet med innlån av litteratur. Betegnelsen IKO brukes gjennomgående, for de
første årene sammen med forkortelsen KPK.

Beg y nnelse n
Norge kom ut av krigen med en sterk erfaring av fellesskap, tro på nasjonalt
samarbeid og en ny fremtid. Man ønsket ikke bare å gjenreise landet, men å bygge
«et nytt Norge». Det såkalte «Kulturbrevet» til regjeringen fra en gruppe kjente
kulturpersonligheter og partienes Fellesprogram fra 1945 er tydelige uttrykk for
dette. Under okkupasjonen var kirkene fulle. Den norske kirke tolket dette både
som tilslutning til kristen gudstro og til demokratiet. Som ellers i Europa så man
for seg en kristen renessanse med virkning for kulturliv og politikk (Oftestad 1998:
233, 281. Tønnessen 2000: 95–102).
Kristelig Pedagogisk Kontor var bare ett av flere kristelige kulturtiltak som ble
satt ut i livet etter okkupasjonen.5 Opprinnelig hadde Bjarne Hareide tenkt å starte
en «ungdomshøyskole» som skulle utruste kristen ungdom til lærergjerningen.
Etter kontakt med politikeren og skolemannen Hans Svarstad (1883–1971) ble
planen skrinlagt. Svarstad hadde representert KrF på Stortinget siden 1937 og var
godt inne i skolepolitiske spørsmål. Han mente at det i stedet burde satses på et
kristent pedagogisk kontor som kunne arbeide med «hele skolefronten» (Steensnæs
1970: 17). Det ble dannet en komité som høsten 1945 offentliggjorde oppropet
«Ein kristen innsats i skulen».6 Det var undertegnet av kjente personligheter fra
okkupasjonstidens kirke- og skolekamp, blant annet biskop Eivind Berggrav,
professor O. Hallesby og lærer Kåre Norum, redaktør av Norsk Skoleblad.7 Det
ga tiltaket tyngde og viser at lek og lærd stod sammen når det gjaldt den kristne
skole og kristendomsundervisningen. Til stiftelsesmøtet 12. november 1945 møtte
representanter for de største frivillige lutherske organisasjonene, Den evangelisk
lutherske frikirke og Den norske kirke ved Den midlertidige Kirkeledelse.8 Disse
5

I tillegg til KPK: Norges kristelige Lektorkrets, dagsavisen Vårt Land, Mellomkirkelig Institutt, Norsk Kirkeakademi, Kristent Studieråd, Norsk Filmråd, Norsk Menighetsinstitutt, Menighetspleienes Landsforbund og
Kirkens Nødhjelp. Ved valget 1945 fikk Kristelig Folkeparti 8 mandater og ble landsdekkende. Årbok for Den
norske kirke 1958:27–28. Voksø 1994.
6 Oppropet «Ein kristen innsats i skulen» og «Historikk», i SM. Forberedelseskomiteens medlemmer: Stortingsmann Hans Svarstad, lektor Bjarne Hareide, overlærer Otto Nebdal, dosent Andreas Seierstad (MF).
7 https://nbl.snl.no/Kåre_Norum. Formann for Norsk Lærerlag fra 1946, sentral i lærernes motstandskamp
under okkupasjonen og medlem av komiteen bak Atterreising.
8 Den midlertidige kirkeledelse (DMK) var en hemmelig ledelse for den «frie folkekirke» som ble styrt uavhengig av statlige organer etter at alle biskoper og flertallet av geistligheten hadde nedlagt den statlige delen av
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skulle utgjøre et representantskap som hadde øverste styringsansvar og dessuten
skulle sikre IKOs økonomi. Dette var en effektiv, ubyråkratisk styringsform, som
ga styre og ansatte stort handlingsrom. Man la Den hellige Skrift og Den norske
kirkes bekjennelsesskrifter til grunn for virksomheten.9 KPK/IKO fikk en klart
uttalt evangelisk-luthersk profil med front mot ikke-lutherske frikirker og den
liberale teologi. Siden paragrafen er uforanderlig, ligger den til grunn for IKOs
arbeid også i dag.

Ba k g r u n n
Historisk var «allmueskolen» (grunnskolen) fra 1739 en kirke- og kristendomsskole, ledet av presten og hans medhjelpere, lærerne. Skolegangen førte frem til den
obligatoriske konfirmasjonshandlingen (innført 1736), som ga adgang til kirkens
nattverdbord og en rekke sivile rettigheter. Utover på 1800-tallet gjennomgikk
skolevesenet store endringer og ble en oppgave staten tok stadig fastere hånd
om. Skolelovene av 1860 og 1889 innførte nye fag og gjorde kristendomsundervisningen til ett blant mange andre. Skolens ideologiske fundament var likevel
evangelisk-luthersk konfesjon, men kirkens og geistlighetens rolle i forhold til
skolen ble endret til først og fremst å omfatte ansvar for kristendomsfaget.
I et bredere kirke- og kulturhistorisk perspektiv kan stiftelsen av KPK/IKO
betraktes som en frukt av indremisjonsbevegelsens skole- og kulturpolitiske strategi
fra 1912. Denne tok sikte på å rekristianisere Norge, som man mente lenge nok
hadde vært utsatt for sekularisering. En annen viktig forutsetning var også samarbeidsånden mellom de frivillige lekmannsorganisasjonene og den autonome
norske kirkes geistlighet som var utviklet under okkupasjonstiden (Oftestad 1998:
187-192). Hareide, stifterne, støttespillere og medarbeidere var alle innforlivet i
en vekkelses- og kirketenkning som gjorde skolen til et strategisk felt. For skolen
«gjennomarbeidet hele folket», som det ble uttrykt i oppropet til å stifte KPK/IKO.
Statsrettslig var den kristne skole og skolens konfesjonsbundne kristendomsundervisning en konsekvens av Grunnlovens § 2, som forpliktet statens borgere til
å oppdra barna sine i evangelisk-luthersk kristendom, om de tilhørte statskirken.
Denne forståelsen av forholdet mellom statsreligionen og skolen lå til grunn for
okkupasjonstidens kirkelige kamp mot den nazistiske statens forsøk på å sette
foreldreretten til side for å indoktrinere barn og unge i nazistisk ideologi (Austad
2005: 115–125, 143–152. Hassing 2014: 69–190). Samme forståelse lå til grunn for
KPKs/IKOs skolepolitiske engasjement i spørsmål om kristendomsfaget og skolevesenets kristne profil. Det forelå ifølge IKO en nødvendig sammenheng mellom
kirke og skole (Skole og kirke 1958). Den kristne skole sikret den religiøs-moralske
sine embeter i protest mot nazifiseringen av kirke og skole. DMK ble oppnevnt av bispemøtet sommeren 1942
og bestod opprinnelig av tre biskoper og tre sentrale ledere i de kristelige organisasjonene. Etter frigjøringen
bestod DMK som en overgangsordning frem til 1947, selv om biskopene trådte tilbake i sine stillinger da kong
Haakon kom til Norge 7. juni 1945. For IKOs vedkommende representerte DMK Bispemøtet.
9 Lover vedtatt på stiftelsesmøtet 12. nov. 1945, § 2, i SM. Referat fra konstituerende møte, i RS-1.
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enheten i samfunnet og var en forutsetning for folkekirken, da så si alle borgere ble
opplært i evangelisk-luthersk tro i den offentlige skole. Ut fra gjeldende ordninger,
skolelovgivning og kirkens egen oppfatning var skolens kristendomsundervisning
kirkens dåpsopplæring. Men også for den brede, folkelige organiserte vekkelsesbevegelsen var kristendomsundervisningen viktig, da den la det nødvendige
kunnskapsgrunnlag for forkynnelsen til omvendelse og nytt liv. Derfor gjaldt det
både for kirken og for lekmannsbevegelsen å sikre en kristen formålsparagraf,
kristendomsfagets konfesjonelle karakter og å opprettholde fagets timetall og
substans, i alle skoleslag. Ikke-lutheraneres ønske om adgang til å undervise i
kristendomsfaget stilte Den norske kirke og den organiserte lekmannsbevegelse
seg i utgangspunktet avvisende til.

Antisekulær t mo d er n iser in g st il t a k
Men stiftelsen av KPK/IKO skriver seg også inn i det Aud Tønnessen kaller
«den kirkelige fortellingen om krigen». Denne fortellingen hadde røtter ikke bare
i den fremtidstro som okkupasjonstidens oppslutning om kirken hadde skapt i
kristenfolket, men også i mellomkrigstidens intense ideologiske strid om religion,
livssyn og moral. I kirkelig sammenheng så man krigen som en virkning av den
«avkristning» som hadde akselerert i mellomkrigstiden (Tønnessen 2000:3, 75).
Det motiverte til «kamp» for kristen tro og liv i folket og i samfunnet, noe som
reflekteres i den til dels militante retorikk som finnes i kildematerialet, særlig
de første tiårene. Militant retorikk har IKO ikke vært alene om (KS 7/1946:
140–142). Den type retorikk har vært et ikke uvanlig innslag i norsk samfunnsdebatt fra slutten av 1800-tallet og opp mot vår tid.
Oppropet til stiftelse presenterer KPK/IKO som et antisekularistisk rekristianiseringsprosjekt med kritisk holdning til statlig skolepolitikk og frykt for en
totalitær statsmakt, som gjennom skolen hadde et redskap for radikal omforming
av samfunnet. Siden staten stadig tok en stadig fastere hånd om all utdanning
og skolen var den institusjon som preget hele folket, måtte de kristne ikke lenger
satse bare på private skoler, men også på statens, som gikk mot en stadig bredere
«avkristning». Om kristenfolket nå ikke satset på «skolefronten», ville de unge
i fremtiden gå kirkedør og bedehus forbi, fremholdes det i oppropet. Samtidig
profileres KPK/IKO som et pedagogisk fornyelsesprosjekt, med kritisk brodd
mot fortidens forsømmelser på «skolefronten». KPKs/IKOs oppgave skulle være
å sikre, styrke og fornye «det kristne innslag i skulen». Et slikt arbeid mente man at
kirke og kristenfolk hadde dekning for i skolelovene og annen offentlig lovgivning.
Målet var «å fylle institusjonene med kristen ånd». Det skulle skje ved troende
lærere og ved en pedagogisk og metodisk fornyelse av ....kristendomsfaget.
Dette hvilte på utviklingen av en «kristen, vitenskapelig» fundert pedagogikk.10
10 «Ein kristen innsats i skulen», i SM. Hareide 1958a.
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Programmet forente vekkelsesbevegelsens fokus på den religiøse personlighet
og den moderne vekt på vitenskapelighet. Stifterne så ingen motsetning i denne
kombinasjonen.
Konstitusjonelt var det Stortingets plikt å ivareta skolens kristne formål og
kristendomsfagets konfesjonelle forankring. Det troende «vi» som i oppropet
stilte seg bak KPK, hadde i utgangspunktet ingen direkte politisk makt. Men de
benyttet den muligheten det borgerlige demokratiet ga til å påvirke opinionen og
dermed statsstyret gjennom en privat organisasjon. IKO fikk sin slagkraft fordi
man virket i rammen av statskirken og hadde en bred og godt organisert folkebevegelse i ryggen.

Første

fa s e :

1945–1970

Og skolesaken engasjerte. Det som begynte i Hareides lille kontor ved Oslo
lærerskole senhøstes 1945, var femten år senere blitt et institutt med eget tidsskrift,
en læremiddelsentral (1952)11 og en liten stab ansatte med en enorm reise- og
foredragsvirksomhet. Over tusen frivillige i skoleverk og kirke, lærere, prester og
foreldre bidro som forfattere, foredragsholdere, konsulenter og «pressmeldere», satt
i styret, representantskapet, faglige utvalg og utredningskomiteer og var medlemmer
av menighetenes skole- og KPK/IKO-utvalg rundt om i hele landet (ÅM 1947,
1948).12 Representantskapet ble år for år utvidet med nye medlemsorganisasjoner. I
1953 fikk Den norske kirkes bispedømmeråd hver sin representant. Kirkelig bandt
dette IKO tett til den statskirkelige rådsstruktur. På den måten kan IKO forstås som
en viktig forutsetning for «den nye kirkelige aktiviteten» som vokste frem i regi av
menighetsrådene i løpet av 1950-årene. Dens program var å aktivisere folkekirkens
passive medlemmer i menighetens arbeid (Oftestad 2005: 292).
IKOs tilknytning til Den norske kirke ble stadig tettere. Under representantskapsmøtet i 1960 foreslo styremedlemmet Håkon Haus (1917–2015), rektor ved
Misjonsskolen i Stavanger, at IKO burde kalle seg «Kirkens pedagogiske institutt»
for å tydeliggjøre sitt samarbeid med kirkens offisielle organer og den offisielle
skole (RS 1960).

Nettve r ket
IKO har siden starten hatt et nært forhold til den politiske grenen av vekkelsesbevegelsen, Kristelig Folkeparti, partiets stortingsrepresentanter, statsråder og
statssekretærer. Sentrale KrF-politikere på høyeste nivå har sittet i IKOs styrer og
utvalg. Det har gitt en faglig tyngde til KrFs politikk på skole- og kirkesektoren,
og IKO har på sin side fått en kanal inn i det politiske rommet. Båndet mellom
IKO og Dnks bispemøte og bispedømmeråd har vært strategisk viktig. Det har
11 IKOs Læremidler A/S. SM 19/2-1952,6. SM 15/3-1952,6.
12 IKO hadde mellom 8–900 menighetsnemder á tre personer og en liste på 100 pedagoger og 100 prester som
foredragsholdere. Sandefjords Blad 26. februar 1949.
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gitt IKO et handlingsrom til å mobilisere og samhandle med biskoper, bispemøte,
bispedømmeråd og menigheter overfor Staten i skole- og kirkepolitiske spørsmål.
Personlige relasjoner har også spilt en viktig rolle. Gjennom utdanning,
tillitsverv og tidligere stillinger hadde Hareide opparbeidet seg et landsomfattende nettverk å spille på. Han var utdannet ved Det teologiske Menighetsfakultet
(MF), der brorparten av Dnks biskoper, prester og religionslærere i den høyere
skole og ved landets lærerskoler hadde studert. Det ga en bred kontaktflate inn
mot den nasjonalkirkelige infrastruktur og presteskapet, som frem til 1959 hadde
sete i skolestyret og førte tilsyn med kristendomsundervisningen i sine prestegjeld.13 Hareide selv hadde røtter i den lavkirkelige bevegelsen og stod professor O.
Hallesby nær (Norseth 2008). Det innga tillit i lekmannsbevegelsen. Som tidligere
reisesekretær i Norges Kristelige Student- og Gymnasiastlag (Norges Kristelige
Student- og Skoleungdomslag) og lærer ved Fjellhaug misjonsskole (Norsk
Luthersk Misjonssamband), hadde han opparbeidet kontakt med unge kristne på
vei inn i utdanning og ut i tjeneste i skole, kirke og det alminnelige yrkesliv. De
nettverkene som her er nevnt, er viktige for å forstå det gjennomslaget IKO kunne
få i tiårene etter krigen.

E get tid ss kr if t
Enhver organisasjon som ønsker å påvirke opinionen og skape et miljø, er avhengig
av publikasjoner. I 1946 overtok Hareide redaktøransvaret for Kristelig pedagogisk
tidsskrift, som var organ for Norges kristelige Lærerforbund (senere Landslaget for
Kristen skole),14 en av KPKs stiftere. Lærerforbundet hadde siden 1909 arbeidet
blant folkeskolens lærere med blant annet å fremme den kristne barneoppdragelsen i hjem og skole, og ble en viktig samarbeidspartner overfor grunnskolens
lærere. For å inkludere lærere i alle skoleslag ble tidsskriftet omdøpt til Kristen
Skole. Bladet ga KPK/IKO umiddelbar kontakt med rundt tusen folkeskolelærere
og ble et viktig opinionsdannende organ i offentligheten. I 1949 ble tidsskriftet
overdratt til IKO, lagt om og fra 1950 utgitt under navnet Prismet. Tidsskrift for
skole og heim.15 Prismet ble i løpet av 1950-årene et pedagogisk tidsskrift av høy
faglig kvalitet og stor spennvidde, med betydelige fagfolk som forfattere og bred,
også internasjonal, orientering. Det ble lest – og kommentert – i vide kretser,
ikke minst i dagspressen, der Hareides poengterte, skarpe og til tider markert
polemiske ledere ofte skapte bred debatt. Som få andre kunne Hareide stå i
13 Dette i henhold til gjeldende skolelov. Inntil 1959 skulle menighetsråd og biskoper uttale seg om lærebøker i
kristendomskunnskap før KUD kunne godkjenne dem. Iflg. Lov om den norske kirkes ordning 1952, § 30 b,
var kristendomsfagets lærebøker prinsipielt å regne for «Kirkens bøker» (Hareide 1958 a).
14 Organisasjonen heter i dag Kristent Pedagogisk Forum (KPF). De to organisasjonene har i årenes løp hatt et
nært samarbeid, delvis også kontorfellesskap. Hareide satt i styret i en årrekke fra 1946 og var forpliktet til å
besøke NKLs lag under sine reiser.
15 Norges Kristelige … 1959:22. KS 1/1946:3. KS 5/1948:96. KS 10/1949:195. KS 6/1949:103, 107–111. KS
7/1949: 136–138. ÅM 1962:11. IKO-Nytt 4/1967:4. Prismet 1/1950:4–5. I 1950 startet IKO meldingsbladet
(IKO)-Nytt fra Institutt for Kristen Oppseding, beregnet for støttespillere. SM 15/6-1950,3.
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motvind (Lønning 1973. Dale 1979). I sin glanstid på 1960- og 1970-tallet hadde
tidsskriftet over 4000 abonnenter.

M o biliserin g
Å arbeide for en kristen skole ofte i opposisjon til regjeringens skolepolitikk krevde
også at man måtte nå ut til et større publikum enn egne støttespillere. Til dette
benyttet man kanaler som Kristelig Pressetjeneste, dagsavisene Dagen og Vårt Land
(etablert i 1945), samt lokale kontaktpersoner.16 Disse ble oversendt stoff om
virksomheten og om IKOs syn på aktuelle skolespørsmål. Institusjonen ble snart
fulgt med argusøyne, særlig av arbeiderpressen og den kulturradikale pressefalanks
(Harbo 1989). Verken presse eller politikere kunne overse en organisasjon som fikk
sin kraft fra en allianse mellom lekmannsbevegelsen og den offisielle kirke.
I 1946 kom seksualmoral opp som et offentlig politisk tema, da Staten delte ut
kondomer til Tysklands-brigaden. Det virket som Staten ønsket å hindre et kristent
moralsk perspektiv på dette området. Samme år vedtok Stortinget en lov om
framhaldsskolen som verken hadde kristen formålsparagraf eller kristendomsundervisning på timeplanen. I tillegg til dette kom Statens overtakelse av Indremisjonens
lærerskole i Oslo. Dette oppfattet man som at Det norske Arbeiderparti, som nå
hadde det politiske hegemoniet, lanserte en tydelig sekularistisk og antikristen
politikk.17 IKO mobiliserte på bred front sine kontakter, blant annet ved å sende
ut forslag til resolusjoner. Det ble skrevet avisinnlegg, og resolusjoner oversvømte
Kirke- og Undervisningsdepartementet (KUD) og Stortinget – til irritasjon og
forargelse for venstresidens politikere og den kulturradikale elite:18 «Kristenfolket
myldrer ut av alle haugene. Og fra alle kanter stikker de hodene fram i alle aviser, i
resolusjoner, i tidsskrifter, i bøker og i politikk».19 Ved et personangrep vinteren 1947
forsøkte arbeiderpressen å diskreditere Bjarne Hareide, og gjennom ham IKO. Han
ble beskyldt for å ha mottatt et stort pengebeløp av sin svigerfar, som urettmessig
ble beskyldt for å være krigsprofitør (Gotaas 2019:103, 127–132).20 Samme vinter
fanget Arbeiderbladet opp IKOs arbeid med å registrere kristne lærere og utba seg
en forklaring på denne «stille spesialgranskningen» av norsk lærerstand.21 I årenes
løp ble det mer (Hareide 1956:40–50). Hareide kvesset pennen og skrev artikler,
leserinnlegg og bøker under arbeidsmottoet: saklighet i alle ting.22 Mange skulle
derfor komme til å forbinde Hareide bare med kamp og strid (Dale 1979).
16 IKO var medlem av Kristelig Pressetjeneste (stiftet 1914), i dag Kristelig Pressekontor. Lokale medarbeidere
brukte Kristen skole/Prismet og IKO-Nytt som basis for innlegg i lokalpressen. ÅM1963:11.
17 KS 6/1946:103, 104–106, 119–121. KS 2/1948:21–26.
18 KS 6/1946:106,113.
19 Advokat Trygve Wyller i VG 14. okt 1946. Etter KS 7/1946:140–142.
20 Arbeiderbladet 27. januar 1947.
21 SM 21/11-1945. Arbeiderbladet 25. feb. 1947 (nr. 47/60. årg.):4, plukket opp fra Norsk Skuleblad og
et referat fra KPKs årsmøte.
22 KS og Prismet klippet jevnlig fra dagspressen, f.eks. KS 6/1946:121–122.
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E t intellek tuelt m il jø
I følge lovene skulle KPK/IKO «gå inn for en kristen pedagogikk». Det innebar
å utvikle kontoret «i retning av» et pedagogisk institutt, som kunne drive «vitenskapelig pedagogisk arbeid» på et kristent-humanistisk grunnlag (Oppropet til
stiftelse III,11). I Norge var pedagogikk en ung akademisk disiplin. Pedagogisk
Institutt på Blindern ble opprettet i 1937. Samme år foreslo Norges kristelige
Lærerforbund å opprette et fond som kunne gi kristen ungdom økonomisk
støtte til pedagogiske studier i inn- og utland (Leere 1937: 13–14). Ti år senere
realiserte IKO ideen.23 Tiltaket skapte etter hvert et rikt pedagogisk forskningsmiljø rundt IKO og Prismets redaksjon. Det bidro til å gjøre religionspedagogikk
til en akademisk disiplin. I det større pedagogiske rommet ble det skapt en verdikonservativ opposisjon til den nye positivistiske reformpedagogikken som kom
til å dominere ved Pedagogisk Institutt fra 1950-årene av. (Slagstad 1998: 319).
Til pionerene hører pedagogene Reidar Myhre (1917–2005) og Torsten Harbo
(f. 1927), teologene Ivar Asheim (f. 1927), Åge Holter (1919–2008), Brynjar
Haraldsø (1925–2004)24 samt Hareide selv og psykologene Robert Lillestølen,
Bjørn Roksand (1921–1998) og Nils Magnar Grenstad (1930–1993). Disse ble
flittig brukt som forelesere i IKOs omfattende kursvirksomhet på høyere nivå,
og bidro til den offentlige pedagogiske diskusjonen med avhandlinger, empiriske
undersøkelser og fagbøker. Eksempelvis har faglitteratur av professorene Harbo
og Myhre preget pedagogisk undervisning ved universitet og lærerskoler til over
2000-tallet (Helsvig 2003, 2004).

E n kirk elig kon f l ikt
Utviklingen av et fagpedagogisk miljø må ses i sammenheng både med arbeidet
for «en kristen pedagogikk» og tanken om selv å bli en undervisende institusjon
(Opprop til stiftelse). Allerede i januar 1946 tok styret initiativ til å lage en fagplan
for «kristendomskunnskap som bifag» (SM 22/1-1946, 5,6. SM 13/6-1946, 3).
Initiativet skjedde ikke i et vakuum. Både før og rett etter okkupasjonen var det
gjort forsøk på å etablere kristendomskunnskap mellomfag25 som et eget studiefag
på universitetsnivå. Det ble en realitet da Universitetet i Oslo i 1957 opprettet
et kristendomsfaglig studium, som ble lagt til Religionshistorisk Institutt.26 Det
skapte uro i kristelige kretser, da dette vanskelig kunne tilfredsstille kravet til
bibeltroskap og den konfesjonelle forpliktelse skolens kristendomsundervisning,
23 Ein kristen innsats i skulen 1945:III. Formål og arbeidsoppgåver, pkt 11. KS 2-3/1946:25. Prismet
6/1951:165. SM 14/12-1946,7. KS 7/1947:123–124. Fondet ga stipendier og rentefrie lån til unge, kristne
menn og kvinner som søkte lærerskoler, videreutdannelse for lærere eller vitenskapelig arbeid innen kristen
pedagogikk. Statens lånekasse ble opprettet 1947. KS 1/1946:13–14.
24 Holter og Haraldsø var utdannet lærere før de begynte på teologistudiet.
25 Et mellomfag (bifag) tilsvarer 90 studiepoeng og -var et fag som kunne inngå i en embetseksamen.
26 I 1964 opprettet Norges Lærerhøgskole i Trondheim Religionsvitenskapelig institutt, der dr.theol. Åge Holter
ble professor.
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som var kirkens dåpsundervisning, måtte bygge på. Dette var bakgrunnen for at
Hareide i 1958 ble invitert til MFs lærerråd for å orientere om studiet ved UiO.
Kontakten førte til at MF i 1959 opprettet en lærestol i religionspedagogikk. Mot
IKOs forventninger kom det ingen invitasjon fra MF om samarbeid om denne
lærestolen. En av fakultetets egne ble ansatt i stillingen, dr.theol. Ivar Asheim,
som kom fra miljøet omkring IKO (Oftestad 2008: 163–170. Mogstad 2008:
206–209. ÅM 1960, Prismet 4-5/1982: 118). Med dette ble det lagt et grunnlag
for nærmere kontakt mellom IKO og MF.
I 1966 ble Norsk Lærerakademi for Kristendom og Pedagogikk (NLA) stiftet, og satte
i gang med undervisning i Bergen høsten 1968. Lærerakademiet var en realisering
av et kristenpedagogisk konsept som var utviklet under okkupasjonen av en gruppe
med utspring i Indremisjonsselskapet og MF, men som ble lagt til side til fordel
for KPK/IKO (Helland og Jøssang 2018: 37–41). Tidlig på 1960-tallet ble akademiplanene fra okkupasjonstiden tatt opp igjen av krefter som tilhørte den mer
lavkirkelige fløyen av IKOs representantskap (Sjursen 1982: 19). Saken var oppe
under representantskapsmøtet i 1961. Man ønsket å «gjenvinne det pedagogiske
initiativ» (ÅM 1961). IKOs styre ble invitert til å være med i prosjektgruppen
allerede i 1962, men avslo. Man hadde motforestillinger mot at et slikt akademi
skulle opprettes uavhengig av IKO. Initiativtakerne satte da i gang uten IKO. IKO
på sin side søkte i 1963 KUD om godkjenning for et kristendomsfaglig årsstudium.
Det ble avslått under henvisning til at et slikt «kurs» måtte legges til en offentlig
undervisningsinstitusjon.27 IKO vendte seg da etter hvert til MF, som i 1967 satte
i gang et slikt studium.28 Man står her overfor en komplisert konflikt med flere
aktører med ulike anliggender. Men hva var kjernen i denne konflikten? Prinsipielt
handlet den om kirkesyn. IKO ønsket ikke å knytte seg til en institusjon som var
basert på den lavkirkelige vekkelseskristendommens kirke- og trosforståelse. Ved
MF ble skolens kristendomsundervisning forstått som kirkens dåpsopplæring og
kristendomsstudiet forankret i det som var Dnks teologiske grunnlag, Bibel og de
lutherske bekjennelsesskrifter. Gruppen bak Lærerakademiet hadde skoleverket
som sitt satsingsområde, og ønsket en institusjon som var konfesjonelt forpliktet,
men fri i forhold til statskirkelige strukturer og ledelse (Mogstad 2008).
Styrets behandling av NLA-saken utløste en skarp konflikt med representantskapet, som i 1968 markerte sin misnøye ved ikke å gjenvelge den NLA-kritiske
MF-læreren, Andreas Aarflot (f. 1928),29 til styret. Et interessant aspekt ved denne
konflikten er at den avdekker de interne teologiske og kirkelige spenninger som
lå i IKOs organisasjon fra begynnelsen av. Hvordan skulle IKO komme ut av
denne konflikten? I representantskapet skjedde det en forsoning mellom partene,
27 SM 17/1-1961. RS 1961,6. RS 1962. SM 5/3-1962,5. SM 21/3-1962, SM 8/5-1962,8. SM 18/61962,1. SM 27/9-1962. SM 7/5-1963,1.
28 SM 12/11-1965,5. SM 17/3-1966,2.
29 Valgt inn i IKOs styre 1963. I 1967 skrev Aarflot tre større, kritiske artikler om NLA i Luthersk Kirketidende.
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blant annet ved at IKO skulle omtale NLA på en positiv måte.30 Men i et bredere
perspektiv fikk konflikten mellom IKO og NLA betydning for IKOs kirkepolitiske
veivalg i årene som fulgte.

Skole po litikk s o m s kue plass f o r ko n f l ikt er
I 1945 var skolepolitikken for lengst blitt skueplass for ideologiske og kulturelle
konflikter. Debatten om forholdet mellom skole og kirke og om kristendomsundervisningens berettigelse, omfang og rolle i de forskjellige skoleslag hadde røtter
tilbake til siste del av 1800-tallet og var blitt betydelig skjerpet under kulturkampen i mellomkrigstiden. I skolepolitiske spørsmål hadde forholdet mellom
Arbeiderpartiet og kirken ved dens biskoper og kristenfolket vært spent siden
begynnelsen av århundret og hadde tilspisset seg før okkupasjonen. Partiet hadde
i løpet av 1930-årene forlatt sin revolusjonære marxistiske linje og lagt seg på
å endre samfunnet gjennom demokratiske metoder (Bull 1923. Lange 1936.
Hareide 1956: 14–31. Holter 1989. Oftestad 1989. Agøy 2011).31 I 1935 dannet
Arbeiderpartiet en mindretallsregjering og innførte i 1939 en ny Normalplan for
grunnskolen, som avvek fra de premisser skoleloven av 1936 la for kristendomsundervisningen. Antall kristendomstimer var sterkt beskåret og pensum redusert.
Fra politisk hold ble det argumentert med «fagtrengsel». Videre var kristendomsfaget unntatt fra det «arbeidsskoleprinsipp» som var lagt til grunn for alle
andre fag. Både i kirke og skole ble det oppfattet som et gammeldags «puggefag»
(Oftestad 1989). I tillegg var forplantningslære innført som nytt fag, men var ikke
gjort obligatorisk. På kirkelig hold opplevde man at forandringene i 1939 var gjort
i «dølgsmål» og uten at Oslo biskop, som var medlem av skolens «overtilsyn», var
konsultert (Hareide 1956: 30). Okkupasjonen hadde satt alle skolereformer på
vent. Etter krigen satt Arbeiderpartiet med regjeringsmakt fra 1945 til 1965 – og
visste å bruke den.

F ørs te frem støt
Vinteren 1946 utga IKO sin første bok, Atterreising av kristendomsfaget i skolen. Det
skjedde etter henstilling fra Den midlertidige kirkeledelse (DMK), som høsten
30 SM 17/3-1966. Brev fra tre av representantskapets organisasjoner i anledning Hareides NLA-kritiske leder i
Prismet mai 1966. RS 1967, 6. 22/2-1967,5 med vedlegg «Til stifterorganisasjonene for Norsk Lærerakademi
for kristendomsstudium og pedagogikk». SM 2/5-1967,1 og 2, med vedlegg « IKOs forhold til Norsk Lærerakademi». Misjonsselskapet, en av NLAs stiftelsesorganisasjoner, ba om ekstraordinært representantskapsmøte for å drøfte forholdet mellom IKO og NLA, men ønsket ble ikke imøtekommet. SM 22/6-1967,1. SM
6/11-1967,2. SM 12/1-1968,2. SM 17/2-1969,1. SM 10/4-1969, 2 med vedlegg «Til medlemmene av IKOs
representantskap…». ÅM 1969,3. SM 1/9-1969,1. ÅM 1970.
31 Aps partiprogrammer 1891, 1894. Fra 1900, VII: «Alle bidrag av offentlige midler til kirkelige og religiøse
formaal ophører. De kirkelige samfund blir at betragte som private foreninger. VIII. Skolen er konfessionsløs.»
Pkt. VII ble tatt ut i 1903, 1906, 1909, 1912, 1915, 1919, 1921. Prinsipp-programmet av 1918 radikaliserte
standpunktet: «Kristendomskundskap utgaar av skolens fagkreds. Den nødvendige kirke- og religionshistoriske kundskap meddeles som led i historieundervisningen.» Endret 1919. https://www.arbeiderpartiet.no/
om/historien-om-arbeiderpartiet/historiske-partiprogrammer/, lastet 04.02.2020. KS 7/1946:140–142.
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1942 hadde oppnevnt en representativ komité for å utarbeide alternative planer for
kristendomsundervisningen i alle skoleslag. Planen var godkjent av DMK våren
1945 og skriver seg inn i kirkens – og IKOs – fortelling om krigen. Erfaringen av
hvordan Staten kunne bemektige seg skoleverket for å oppdra barn og unge i et
livssyn i strid med kristendommen og på tvers av foreldreretten og Grunnlovens
§ 2, gjorde gjenreisningen av folkeskolens kristendomsfag til en av etterkrigstidens «første og viktigste gjenreisningssaker på kristen grunn» (Atterreising,
forord 1946. Oftestad 1998: 214–223).
Atterreising må leses i lys av mellomkrigstidens ideologiske og skolepolitiske
kontroverser mellom kirke/lekmannsbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Boken
målbærer et folkepedagogisk gjenreisningsprogram i kristen-konservativ ånd.
Den kom også til å legge føringer for IKOs skolepolitiske arbeid under Hareides
ledelse, med særlig fokus på lovforslag og lovgivning med hensyn til skolens
mandat og målsetting, sikring av kristendomsfagets konfesjonelle forankring,
dets stilling i de forskjellige skoleslag og kampen for å opprettholde et kirkelig
og faglig akseptabelt timetall, utvikling av leseplaner og metodisk fornyelse av
kristendomsfaget, dessuten faglig støtte til og utviklingsmuligheter for skoleverkets lærere samt fornyelse av kirkens konfirmasjonsundervisning.32
I løpet av våret 1946 ble Atterreising sendt til rektorer, lærere, prester og
sentrale skolepolitikere over det ganske land. Politisk sett må utsendelsen sies å
være en taktisk genistrek. Slik kom man politikerne i forkjøpet med en alternativ
timeplan, som oppfylte skolelovenes åpning for fleksibilitet i timefordelingsspørsmål.33 Ifølge årsmeldingen for 1947 benyttet mange kommuner seg av sin juridiske
rett til å revidere folkeskolenes leseplaner etter Atterreisings forslag.34 I mindre
kommuner var denne alternative timefordelingsplanen i bruk til den ble avløst av
loven om den niårige enhetsskole i 1969.

Lærebø k er o g und er v isn in g sst o f f
IKO skulle støtte utgivelse av «pedagogisk fullverdige religionslærebøker» som
ga klart uttrykk for den evangelisk-lutherske trosbekjennelse – og «motarbeide»
dem som ikke gjorde dette. Man skulle også arbeide for lærebøker og hjelpebøker
i «profane fag». Disse skulle være i «full samklang med det kristne livssynet».35
Dette resulterte i en omfattende publisistisk virksomhet som raskt gjorde IKO
32 KS 2-3/1946:25. KS 7/1946:127. Atterreising 1946:17–21. KS 4/1947:63, 69–70. KS 9/1947:167–174.
33 Normalplanen av 1939 reduserte kristendomsundervisningen fra 21 til 12 ½ uketimer over sju år, men åpnet
for lokale tilpasninger. Til innføringen av den niårige enhetsskole i 1969 var lovgivningen mht timetall og fag
forskjellig for byskoler og landsskoler. Skolestyrene hadde dessuten en viss grad av kommunal selvstyrerett
og myndighet til å heve timetallet i forhold til planens minimumskrav. Selvråderetten gikk tapt i 1969. KS
4/1947:63.
34 KS 7/1946:127. KS 3/1948:52.
35 Lovens § 3c,d. KS 2-3/1946:25.

[228] Prismet

forskning

til et etterspurt rådgivningsorgan. Styret oppnevnte sakkyndige grupper og
personer til å vurdere lærebøker i en rekke fag, foreslå forfattere og nye tiltak samt
vurdere manus.36 Man var særlig opptatt av naturfaget og samfunnslæren og laget
tidlig en brosjyre for unge om forholdet mellom evolusjonslæren og Bibelen.37
Den første tiden var man særlig opptatt av å utvikle stoff til kristendomsundervisningen i den nylig innførte framhaldsskolen (1946).38 Kristendom stod ikke
på timeplanen i dette skoleslaget, som Hareide kalte «den uekte lekken» i norsk
skoleverk (KS 2/1948: 23). Etter forhandlinger i Stortinget var det i 1946 likevel
åpnet for at de lærere som ønsket det, kunne sette obligatorisk kristendomsundervisning på timeplanen. IKO fungerte som en pådriver for denne ordningen ved
å utarbeide en leseplan, hjelpelitteratur og egnede lærebøker, behørig presentert
i eget tidsskrift og i informasjonsskriv sendt til skoledirektører og menighetenes
skolekomiteer/utvalg.39 Dette programmet har en kirke- og kulturhistorisk tyngde
som gjør det naturlig å sammenlikne det med det pietistiske skole- og konfirmasjonsprogrammet fra 1730-tallet. Men den historiske rammen er selvsagt endret.
Den kristne enhetsstaten var nå avgjørende svekket fordi statsmakten nå også var
forpliktet på det moderne liberale demokratiets idealer.

Fo r pla ntning s læ ren
Juni-nummeret av Kristen skole 1946 var i sin helhet viet «seksualoppdragelse»
i grunnskolen. Det var ingen tilfeldighet. Årene 1946 til 1948 var preget av
omfattende seksualmoralske debatter, med bredt kirkelig engasjement mot Statens
politikk, som man mente var en trussel mot ekteskapets og hjemmets grunnleggende betydning for et velfungerende samfunn og ramme om det gode liv for den
enkelte (Tønnessen 2000: 228–234).40 Ikke bare på det skolepolitiske, men også
36 Listen over kandidater til IKOs konsultative fagråd vitner om stor bredde og intellektuelt nivå. For kristendomsfaget: rektor Norendal, lektor Tønnessen, prof. A Seierstad (lærerskolen). Lektorene E. Storm Nilsen,
Arthur Tørå (den høyere skole). Skolestyrerne Ottar Bondevik og Nesje (folkehøyskolen). Lærerne Husevåg
og Haugerud (framhaldsskolen). Skoleinsp. Sødal, lærer Aspås, lærerinne Berit Iversen (folkeskolen). Realfag:
Lektor Stabrun, lærer Selvåg, lektor Lindstad. Pedagogikk: magister O. Vormeland, magister H. S. Dokka,
lektor R. Myhre, institutt-styrer (Dr. Mauds Minde) Astrid Vatne, magister B Myksvoll, pastor Åge Holter.
Psykologi: Dr. philos. Ø. Skard, cand. psycol. Robert Lillestølen, magister Åsta Vegum, psykiater dr. Kanter,
yrkesveileder T. Ness. Humanistiske fag: lektor Coldevin (historie og samfunnslære), dr. philos. Kr. Smidt
(litteraturhistorie), overlærer Bernh. Stokke (historie), Erling Melberg (morsmål). Den foreslåtte teologiske
faggruppen ble ikke opprettet: prof. I. P. Seierstad, dosent Sverre Aalen (N. Astrup Dahl), prof. A. Seierstad, dr.
John Nome. SM 7/11-1952,4. SM 12/12-1952,3.
37 SM 27/9-1946,5. ÅM 1947 i KS 3/1948:51–52. SM 6/6-1946,1: Lærebok i samfunnslære.
38 SM 27/9-1946,2. Man var klar over at man måtte velge en annen metode og mindre stoff. KS 5/1946:83–84.
39 Som ledd i arbeidet for fagfornyelse kjøpte IKO tre aksjer i Kirkelig Filmsentral (Kristen Filmtjeneste) og ble
med i Kristent Studieråd. SM 27/9-1946,4.
40 KS 3/1948:41–45. Da staten i 1946 besluttet å dele ut gratis kondomer til Tysklandsbrigaden, ble det storm.
Biskopene sendte ut hyrdebrevet Hjemmets Grunn til høytlesning i menighetene, med kritisk brodd til regjeringens politikk. KS 3/1948:43. I 1948 ble protesten Folkebrevet, underskrevet av 440 508 personer over 18
år, overlevert Stortinget. IKO v/ Bjarne Hareide satt i styringsgruppen. Som under okkupasjonen stod det om
statens forpliktelse på Grl. § 2 og hvem som skulle ha kontroll over oppdragelsen.
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på det seksualmoralske feltet gikk det en ideologisk front, der IKOs program stod
i avgjort kontrast til den nye, «frigjorte» seksualmoral sosialister og kulturradikalere søkte å fremme gjennom statlig makt.
Faget forplantningslære var innført med Normalplanen i 1939, men uten
faste rammer og mulighet for at skoler/lærere kunne få fritak. Faget aktualiserte
spørsmålet om forholdet mellom skolelovene og seksualoppdragelsens normative
grunnlag. Derfor var det all grunn for IKO og Hareide til å engasjere seg. Mange
lærere følte også på behov for metodisk hjelp til undervisningen. Den kom med
heftet Veiledning i seksualundervisning for folkeskolelærere (1947) og Gyldendals
Forplantningen. Hjelpebok for seksualundervisning for lærere og foreldre (1948) av
Marianne Rumohr. Bak begge utgivelser stod en arbeidsgruppe, der Hareide
var med og Reidar Myhre representerte IKO (Schjetne 2008). Da forplantningslære i 1950 ble gjort obligatorisk i folkeskolen, var IKO raskt ute med å tilby
lærere et korrespondansekurs i faget.41 Dette utløste en kraftig kirkelig debatt som
førte til at representantskapet krevde ekstraordinært møte. IKO ble beskyldt for
å løpe kulturradikalernes og Departementets ærend, men både styre og representantskap stilte seg bak Hareide, korrespondansekurset og Rumohrs bok. IKOs
standpunkt var klart: Barn trengte saklig, kunnskapsorientert og alderstilpasset
seksualopplysning. Like klart var det at forplantningslæren ikke kunne behandles
moralsk nøytralt. Den norske skole var en kristen skole. Derfor måtte undervisningen i forplantningslære bygge på kristen etikk, da det var i samsvar med skolens
formålsparagraf om å gi barn og unge «en kristen og sedelig» oppdragelse.42

Fo r nyelse av k rist en d o m sf a get
Det tok noe tid før IKO for alvor kom i gang med det som fra begynnelsen hadde
vært et hovedsikte: Å fornye folkeskolens kristendomsundervisning. Fra kulturradikalt hold ble det foreslått å fjerne katekisme og dogmatikk og konsentrere
undervisningen om Jesus-skikkelsen. Dette betraktet IKO som en reduksjonistisk
utvanning og relativisering av kristendommens innhold og budskap. Det faget
virkelig trengte, var metodisk fornyelse. Målet var klart: Kristendomsfaget skulle
gjøres til et ledende fag i norsk skole.43 At Staten i sitt forslag til høyere lærerutdanning hadde utelatt undervisning i metodikk for kristendomsfaget, må ha vært en
vekker. I 1953 vedtok styret å ansette en metodiker,44 og i 1957 var Aasmund Dale
41 Prismet 7/1950:205–206.
42 Motstanden må ses i lys av det energiske anti-kristelige seksuelle opplysningsarbeid som ble drevet av kulturradikalere i 1920- og 1930-årene. Prismet 7/1950: 224–229. SM 11/11-1950,1. SM 11/12-1950,1, 2. Styret
planla en foreldrebrosjyre til utdeling via skolestyrene og en henvendelse til Departementet om å anbefale
denne overfor skoler som søkte dispensasjon, samt brosjyrer for hhv gutter og jenter. SM 9/11-1951,1. Prismet
7/1951:174, 205–206. Prismet 9/1951:261. Prismet 10/1951:293–294. Da det på 1960-tallet ble foreslått å ta
prevensjonsundervisning inn i faget, utga IKO en revidert utgave av kurset. RS 1964,5. SM 11/12-1963,5.
43 KS 1/1947:11–15. KS 7/1946:127. Prismet 9/1954:276–278. Prismet 2/1955:37–38.
44 SM 24/3-1953,5.
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(1927–2007) på plass for å arbeide med metodisk fornyelse av kristendomsfaget.
Dale var teolog fra MF med tilleggsutdanning i religionspedagogikk fra Tyskland
(Haanes 2008). I 1960 forelå det første resultatet av hans arbeid, lærerhåndboken
Metodikk for kristendomsfaget i den 9-årige skole. Denne ble fulgt opp med arbeidshefter i kristendomskunnskap for ungdomstrinnet. Planen ble anbefalt av Norges
lærerlag, kommuner, stortingsrepresentanter og Forsøksrådet for skoleverket
til frivillig bruk i forsøksvirksomheten med den nye niårige enhetsskolen, noe
Departementet godkjente i 1964. Elementer fra denne planen ble senere tatt inn i
Normalplanen for den niårige skolen.45
I 1960 hadde styret bedt Bispemøtet henvende seg til Kirkedepartementet
for å «utvirke» at kirkens pedagogiske utvalg, der IKO var med, fikk i oppdrag
å utarbeide et forslag for kristendomsfaget for samtlige årstrinn i den niårige
enhetsskolen som var på trappene.46 Initiativet vitner om sterk bevissthet om egen
kompetanse og status i forhold til kirke, myndigheter og skoleverk. Assistert av
øvingsskolelærer Elsa Joranger fulgte IKO og Dale i 1963 opp med Læreplan for
kristendomskunnskap i barneskolen (1.–6.klasse). Denne og metodikken for niårig
skole ble av fagmiljøene omtalt som «forbilledlige» for andre skolefag. Det het
ikke lenger at kristendomsfaget «ligger etter»; nå lå det «foran». Bøkenes styrke
var at de tok utgangspunkt i stoffets egenart og gjorde metodene til «lydige og
føyelige tjenere» for det. Oppleggene var på moderne vis utprøvd i skolestua og
justert på grunnlag av erfaring.47 I forordet til metodikken for den niårige skole
slo Dale fast at skolens kristendomsundervisning var Den norske kirkes dåpsopplæring og derfor konfesjonelt forankret. Denne forståelsen av faget fikk bred
politisk tilslutning, da Stortinget i 1961 debatterte forsøksvirksomheten i skolen
(Steensnæs 1970: 47, 84)48 og ble tatt inn i innstillingen til ny lov om niårig skole
i 1965. Dette opplevde IKO som en politisk seier og et endelig gjennomslag for
kirkens syn på skolens kristendomsundervisning (ÅM 1965: 5).

I KO o g d is sent er n e 49
Etterkrigstidens strid om kristendomsfaget handlet også om hvorvidt kristne av
annen konfesjon enn den evangelisk-lutherske kunne undervise i kristendom. På
1800-tallet kunne dissentere ikke bli lærere i den offentlige skole. Dette ble endret
i 1915/17, men kristendomsundervisningen var fortsatt forbeholdt statskirkens
og fra 1935 også Den evangelisk-lutherske frikirkes medlemmer. Dette ønsket
45 ÅM 1964:4. ÅM 1970:6, 10.
46 SM 23/8-1960,1. ÅM 1959:10.
47 ÅM 1963:4, 9–10. 1. opplag 5000. ÅM 1966:5. I 1967 var IKO-planen solgt i 10 000 eks. To tredjedeler av
barneskolens lærere brukte den som leseplan eller håndbok. IKO-Nytt 1/1967:3. IKO-Nytt 2/1967:1.
48 Betegnelsen var i bruk til 1889, da folkeskolen gikk over fra å være en kristendomsskole til å bli en allmenndannende skole. IKO-Nytt 2/1967:1.
49 Betegnelsen «dissenter» gikk ut av lovverket i 1969, men brukes i artikkelen i samsvar med kildene.
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Dissentertinget50 å endre, og man oversendte i 1946 en henstilling til regjeringen
om å endre skolelovene slik at «evangeliske» dissentere kunne undervise også i
kristendomskunnskap og slik få adgang til lærerstillinger i folkeskolen på linje
med andre borgere (Breistein 2003: 252–255, 268).51 Dette kom IKO for øre, og
Hans Svarstad, Otto Nebdal og Bjarne Hareide ble i 1947 oppnevnt for å drøfte
saken med Dissentertinget. Hva som kom ut av dette, er ukjent. I 1950 oversendte
Dissentertinget Kirke- og Undervisningsdepartementet et forslag om endringer i
folkeskolens lover. IKO tok igjen kontakt med Dissentertinget og foreslo følgende
tillegg til forslaget deres: «Skal den som ansettes undervise og tilhører han et
evangelisk dissentersamfund hvis lære ikke faller sammen med statskirken, skal
han før han ansettes, avgi skriftlig erklæring om at han skal undervise i overensstemmelse med de autoriserte lærebøker og Den lutherske kirkes lære.»52 Prinsipielt
innebar forslaget en åpning for dissentere som kristendomslærere, samtidig som
det satte vern om kristendomsfagets konfesjonelle læreinnhold. IKO opptrer her
som en proaktiv kirkepolitisk aktør. Kanskje ante man hvilken vei utviklingen ville
komme til å gå? Innen Arbeiderpartiet fantes det krefter som ønsket et konfesjonsløst kristendomsfag, noe som selvsagt ville åpnet undervisningen for dissentere.
IKO visste også at det innen KrF fantes dem som ønsket forandring, siden mange
i frikirkeligheten støttet partiet. Dissentertinget vedtok IKOs tilleggsforslag. Men
Bispemøtet, som fikk det til uttalelse, fant en slik erklæring uforsvarlig og uverdig
for begge parter, og i 1950 avslo KUD forslaget (Breistein 2003: 351–353).
I 1955 anmodet Dissentertinget myndighetene om en ny dissenterlov. Dette
utløste ny debatt om dissenteres adgang til å undervise i kristendomsfaget. Fra
statskirkelig side fryktet man en utvanning av faget. Hareide mente at dissenterne
i så måte var «like farlige» som liberale teologer og politikere når det gjaldt «å
undergrave» kristendommens stilling i skoleverket (Hareide 1956: 79–88). Det
var imidlertid ikke dissenternes hensikt. Deres anliggende var at en «personlig
troende» lærer kunne undervise «bedre» enn sekulariserte statskirkemedlemmer
(Breistein 2003: 359). Et slikt syn korrelerte i noen grad med IKOs egen vekt på
betydningen av den troende lærer i skoleverket og kristendomsundervisningen.
Da regjeringen i 1958 la frem et forslag til ny lov om folkeskolen (Ot. prp. nr.
30), som radikalt svekket kristendomsfaget og skolens kristne grunnstruktur, tok
IKO ny kontakt med Dissentertinget, sannsynligvis for å skape en bred kristelig
allianse mot det man oppfattet som Arbeiderpartiets sekulariserende skolepolitikk og for et konfesjonsbundet kristendomsfag.53 Mye tyder på at Dissentertinget
50 Opprettet 1902. Et fellesorgan for å hevde frikirkenes krav overfor stat og samfunn.
51 Skolelovene av 1915 og 1917 ga personer som ikke var medlemmer av statskirken, adgang til å bli lærere i
folkeskolen, men fastholdt bekjennelseskravet for kristendomsundervisningen. Det gjorde det vanskelig å få
ordinære stillinger bl.a. ved fådelte skoler, og skapte ulemper når andre lærere måtte overta kristendomsundervisningen. Presiseringen «evangeliske» dissentere betydde at katolikker var utelukket.
52 SM 30/9-1947,5. SM 30/1-1950,9.
53 SM 26/3-1958,1. ÅM 1958:1. ÅM 1963:3.
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delte frykten for sekularisering. Derfor kunne man støtte statskirkens anliggende
om fagets konfesjonelle forankring, men uten å oppgi kravet om å gi dissentere
adgang til å undervise i kristendom (Breistein 2003: 273, 301). Fra biskopenes,
IKOs og Hareides side var motstanden mot dissenterne som kristendomslærere et forsvar av Den norske kirkes konfesjonelle dåpsopplæring som basis for
folkekirken. Men saken hadde også en internasjonal dimensjon.
Norge hadde i 1948 sluttet seg til FNs Menneskerettserklæring og ratifisert
Europarådets konvensjon av 1950/1952. Dette forpliktet Norge til å hevde prinsippet
om religionsfrihet og ta konsekvensene av det i sin lovgivning. Det ga næring til
ny kritikk av skolens kristne formålsparagraf og kristendomsfaget. I 1952 reiste
AUF moderpartiets gamle krav om konfesjonsløs kristendomsundervisning.
Kulturradikalere med tilknytning til Aps elite reiste debatt om skolens formålsparagraf og krevde den endret. Begge deler fant Aps ledelse politisk umulig,
men understreket kravet til «objektiv» undervisning (Hareide 1956: 32–33). I
1956 ble Human-Etisk Forbund (HEF) stiftet. Med det fikk IKO en sekularistisk
motpart, som også søkte å påvirke opinionen. HEF hadde nære forbindelser til
Ap. Organisasjonens mål var en livssynsnøytral skole basert på et «humanetisk
livssyn» med vekt på «rasjonal tenkning og vitenskapelig erkjennelse uavhengig av
religiøs og metafysisk dogmatikk» og det frie individs selvstendige valg i moralske
spørsmål. Målrettet arbeidet HEF for å frigjøre skolen fra kirkelig «formynderskap» ved å kreve livssynsfrihet og likestilling mellom livssyn i lovverk, forvaltning
og sosial praksis. I så måte hadde HEF og Dissentertinget (fra 1966 Norges
Frikirkeråd) felles anliggender. Fra slutten av 1960-tallet til utpå 1980-tallet drev
HEF en aktiv kampanje mot «den offentlige religion» i skole og samfunn, bl.a.
i allianse med den anarkistiske gruppen Det norske hedningeforbund (Gran 2020).
Loven om trudomssamfunn og ymist anna ble vedtatt i 1969, samme dag som
Loven om den 9-årige skole. Den første ga HEF status som livssynssamfunn på
linje med religiøse trossamfunn utenfor statskirken.54 Den andre påførte Den
norske kirke – og IKO – et skuffende skolepolitisk nederlag. Det skjedde under en
borgerlig regjering med KrF-politikeren Kjell Bondevik (1901–1983) som kirkeog undervisningsminister. Loven fastholdt kristendomsfagets evangelisk-lutherske
forankring, men opphevet kravet til lærere om å tilhøre et evangelisk-luthersk
kirkesamfunn og ga enhver med alminnelige faglige kvalifikasjoner rett til å
undervise i kristendomskunnskap. Samtidig sikret den ikke-lutherske lærere frihet
til ikke å måtte undervise i kristendom (Breistein 2003: 376). Båndet mellom kirke
og skole var prinsipielt brutt. Stortinget avviste i 1969 Dnks og IKOs oppfatning
av at kristendomsfaget var å oppfatte som kirkens dåpsopplæring og statsrettslig
forankret i Grunnlovens § 2, som sikret at «statens offentlige religion» var evangelisk-luthersk. Dåpsopplæringen måtte «kirken selv» ta hånd om. Hva Stortinget
54 I 1956: 256 medlemmer; i 1960: 610; 1969: 905 medlemmer. Breistein 2003: 295, note 623.
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mente med «kirken selv», kom ikke frem. At faget fortsatt skulle være evangelisk-luthersk, var nå demokratisk begrunnet og en konsekvens av at flertallet av
norske borgere tilhørte Den norske kirke (Oftestad 1998: 255–256). Dette var et
avgjørende paradigmeskifte i forholdet mellom kirke og stat, som la nye premisser
for IKOs arbeid.

E n s ko le po lit isk a ksjo n
Årene 1945–1969 var preget av omfattende reformer av skolevesenet. Det ble
innført nye skoleslag og vedtatt lover, som førte grunnskolen bort fra geistlig
administrasjon og tilsyn. Nye proposisjoner og læreplaner utløste stadig nye
debatter og uenighet om skolens kristne formål og rekkevidden av det, kristendomsfagets stilling (antall timer) og dets innhold (Harbo 1989). Intet unngikk
IKOs oppmerksomhet.
I januar 1958 la regjeringen frem forslag til en ny lov som åpnet for forsøk
med en niårig obligatorisk skole for alle (ot.prp. nr. 30, 1958).55 Forslaget berørte
i særlig grad kristendomsfaget og skolens kristne grunnstruktur. Viktige bestemmelser i skoleloven av 1936 var utelatt: Basisparagrafen (§ 9 c), som inneholdt
kristendomsfagets målsetting og sikret dets bekjennelseskarakter, var «sporløst
forsvunnet» (Hareide 1958: 109).56 Dette så IKO som en målbevisst handling,
ikke som en «forglemmelse», som Departementet raskt unnskyldte seg med.
Morgenandakten var fjernet, og Dnk ved biskop og prest var ute av overoppsyn
og skolestyre. Disse skulle heller ikke lenger ha tilsyn med faget, bare påhørsrett,
dersom skolemyndighetene spurte om deres råd (Hareide 1958a. Steensnæs
1970).57 Hareide var raskt ute i hovedstadsavisene med å vise at bortfallet av
kristendomsfagets bekjennelseskarakter var i strid med Grunnlovens § 2. I 1958
kunne han ennå hevde et slikt standpunkt. Han mente proposisjonen rammet statskirkeordningen, da den slo ben under kirkens dåpsundervisning (Hareide 1958b).
Hareide mante til kamp med «munn og penn» for å skape en bred folkelig opinion
mot endringene. Styret la en handlingsplan som innebar lobbyvirksomhet overfor
regjering, stortingsrepresentanter og dissentere. Planen er interessant fordi den
viser IKOs politiske/kirkepolitiske relasjoner og kontakter.58 Styret ba Hareide og
Bispemøtets preses, Oslos biskop Johannes Smemo (1898–1973), ta kontakt med
55 Det ble foreslått en felles lov for folkeskolen i by og på land og åpnet for forsøk med en niårig skole for alle.
56 Målet for kristendomskunnskapen var å gi «1. sikkert kjennskap til det vesentlige innhold av den bibelske
historie, 2. til de viktigste begivenheter i kirkens historie, 3. og til den kristne barnelærdommen etter den
evangelisk-lutherske bekjennelse». § 9c i loven av 1936.
57 IKO-Nytt 2/1958. SM 26/3-1958,1. SM 18/4-1958,5. SM 13/6-1958,1.
58 Til stede: Overlærer Susanne Nordstaa; bispinne Marie Smemo (1908–2004); fylkeslandbrukssjef, vara til
Stortinget for KrF 1945–1953 og medlem Oslo bispedømmeråd 1949–1958, Johan Lyche (1911–1993);
sokneprest Sverre Stoltenberg (1906–1977); prof. v/UiO, Ingard Hauge (1915–2001); lektor v/Oslo off. lærerskole, Jon Haukaas (1907–2006); stortingsrep. KrF, medl. av Kirke- og undervisningskomiteen 1954–1965,
Hans Karolus Ommedal (1901–1984), samt Bjarne Hareide og Aasmund Dale.

[234] Prismet

forskning

statsministeren for å overrekke en protest, uten tvil utarbeidet av Hareide. Med
en stortingsrepresentant i styret lå det også til rette for å «undersøke» om man
gjennom «personlige kontakter» kunne endre Arbeiderpartiets syn. Pressen skulle
få «saklig» informasjon om proposisjonens konsekvenser for Dnk, og menighetsrådene skulle tilskrives om å gi sin tilslutning til biskopenes protest og – om
nødvendig – avholde folkemøter.59 Aksjonen var vellykket. Stortinget mottok 1400
skriv som støttet brevet biskopene hadde sendt departementet. De kom fra menighetsråd, foreldremøter, lærerlag og skolestyrer (Skole og kirke 1958). Dette måtte
Ap ta hensyn til, for partiets egen grasrot var i hovedsak kirkelojal. Da skoleloven
ble vedtatt i 1959, var kristendomsfagets basisparagraf urokket og skolens kristne
formålsparagraf stod ved lag. Men biskop og prest var ute av skolens offisielle
organer. Loven sikret ikke lenger et kirkelig tilsyn med skolens kristendomsundervisning. Dette var et politisk nederlag, som innebar at ansvaret for samarbeid
mellom skole og kirke ble «lagt over på kirkens skuldre». Dette foranlediget en
anmodning til IKO fra Bispemøtet om å utarbeide en håndbok om skole-kirkesamarbeid. Den nye skoleloven ga også støtet til at Bispedømmerådenes fellesmøte
opprettet et skoleutvalg og et konfirmasjonsutvalg. Ikke overraskende fikk IKO
sete i begge, noe som styrket IKOs sentralkirkelige rolle (ÅM 1959: 3–4, 8).
I 1960 ble Forslag til Læreplan for forsøk med niårig (enhets)skole lagt frem.
Den utløste ny debatt om kristendomsfaget. I sterk kontrast til gjeldende planer
var timetallet sterkt redusert. Dette skapte etter IKOs mening et håpløst utgangspunkt for en pedagogisk forsvarlig undervisning. Man var også sterkt kritisk til
tolkningen av skolelovens formålsparagraf (Harbo 1989).60 IKO henvendte seg til
biskopene Johs. Smemo og Karl Marthinussen (1890–1965), Stavanger, for å be
KUD heve timetallet «i samsvar med det som Kirkens pedagogiske utvalg anser
nødvendig». Som før stod IKO klar til bred mobilisering.61 Da Forsøksrådet etter
Stortingsdebatten i 1961 la frem en bearbeidet plan for forsøk med niårig skole,
var antall kristendomstimer riktignok hevet, men uten at det var sikret et forsvarlig
minimumstall. Dette utløste en folkeaksjon, men ikke på IKOs initiativ.

I KO end rer takt ikk
På flere hold var det uro over det man oppfattet som kristendomsfagets svake
stilling i den nye niårige enhetsskolen.62 I 1964 oppfordret IKOs representantskap
59
60
61
62

ÅM 1958:11. Brosjyrene «Våre oppgaver» og «Skole og kirke i dagens situasjon».
SM 11/12-1963,4. SM 8/1-1964,6.
SM 22/3-1960,7. SM 23/8-1960,1.
Aksjonen har en forhistorie. Våren 1964 henvendte Norges Bondekvinnelag og Norges Husmorforbund seg til
styresmaktene vedrørende saken. I januar 1965 besøkte 30 ordførere fra Vestlandet Stortinget for å protestere
mot det de oppfattet som en tvangsreduksjon av timetallet. Mars samme år fikk stortingspresidenten overlevert
et aksjonsbrev undertegnet av 8000 lærere. I januar 1965 hadde KrFs stortingsrepresentant Kjell Bondevik
henvendt seg til Organisasjonenes Fellesråd (OF – et årlig rådslagningsmøte for generalsekretærer og formenn
i de kristelige organisasjonene) og bedt om aktiv støtte til samfunnets kristne verdier. Det førte til at møtet tok
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styret til å sette i gang en aksjon for å heve timetallet i kristendom. Styrets respons
var heller lunken. Det eneste man foretok seg var å utarbeide en informasjonsbrosjyre som skulle spres «hensiktsmessig» og holde muligheten åpen for andre tiltak.
Denne forsiktige linjen skyldtes at man hadde innledet forhandlinger med kirkeog undervisningsministeren angående timetallet i kristendomskunnskap. Under
representantskapsmøtet året etter begrunnet styremedlemmet Andreas Aarflot
styrets standpunkt med at IKO «så langt mulig» måtte arbeide «på parlamentarisk
måte». IKOs hovedoppgave var å styrke fagets innhold, fremholdt han. Man lå i
forhandlinger med myndighetene. Derfor måtte man være varsom med aktivitet
som kunne «skade IKOs anseelse».63 Men styret ble utmanøvrert. Andre overtok
initiativet og satte våren 1965 i gang en landsomfattende underskriftkampanje til
støtte for skolens kristendomsfag og et tilfredsstillende timetall (Helland og Jøssang
2018). Blant initiativtakerne var medlemmer av IKOs representantskap, som slik
markerte sin uenighet med ledelsen. Institusjonen IKO fikk ingen henvendelse
om å delta i aksjonen, men Hareide og Dale ble spurt om å underskrive henstillingen som privatpersoner. De avstod i første omgang. Styret hadde innvendinger
som svarte til den forhandlingslinjen man hadde valgt. Dessuten mente styret at
aksjonen kunne oppfattes som et borgerlig fremstøt i valgkampen som stod for
døren samme høst (SM 8/3-1965,1). Aksjonen var drevet frem av privatpersoner
fra den lavkirkelige fløyen av det kristelige organisasjonslandskap og ble støttet av
krefter innen KrF. Men IKO kunne i lengden ikke overse en aksjon som var støttet
av Organisasjonenes Fellesråd (OF), det konsultative topporgan for flertallet
av de lutherske organisasjonene som var representert i IKOs representantskap.
Hareide og Dale undertegnet til slutt henstillingen etter å ha fått teksten revidert
og aksjonen flyttet til våren. For aksjonskomiteen var det viktig å få med de to,
som overfor offentlighet og Storting representerte skolepolitisk og faglig tyngde.
Tautrekkingen om aksjonen viser at IKOs kirkelige rolle var i endring. IKO
hadde ikke lenger det kirkepolitiske hegemoni i spørsmål som hadde med skole,
kirke og kristendomsundervisningen å gjøre. Andre aktører var kommet på banen.
Det var på denne tiden NLA vokste frem og ble etablert. På det holdet delte man
ikke IKOs kirkepolitiske program og intensjoner, da man hadde et kirkesyn i pakt
med den lavkirkelige vekkelsestradisjonen. Innenfor IKO var denne tradisjonen
nå i ferd med å miste betydning, da en ny reformkirkelig orientering var i ferd
med å vinne innpass. Både Hareide og Aarflot var sterkt engasjert i arbeidet for
en kirkelig reform med sikte på at Den norske kirke skulle få et friere forhold
opp skolespørsmålet og foranlediget et nasjonalt opprop (Helland og Jøssang 2018). Derfra gikk saken videre
til IKOs RS, som ble arrangert i februar.
63 RS 1964:1,8. Fremmet av rektor Hans Bovim (repr. Norges Kristelige student- og gymnasiastlag). Enstemmig
vedtatt. SM 20/2-1964,3. Styret vedtok å utarbeide en orienteringsbrosjyre til skolestyrene om behovet for et
«rommelig» timetall for faget, og hvordan det kunne oppnås. Dernest kunne det komme på tale å engasjere
bispedømmenes skoleutvalg og evt. andre. SM 10/5-1964,1. RS 1965, 6.
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til statsmakten. Dette tilsa at man måtte unngå ødeleggende konfrontasjoner
med førende politiske krefter for i stedet å satse på dialog og forhandlinger med
statsmakten. For reformbevegelsen var partene i denne dialogen Den norske stat
og Den norske kirke. Men det organiserte vekkelsesfolket så ikke Den norske kirke
med dens institusjoner og råd som kirke i teologisk, bibelsk forstand. For dem lå
det ekklesiologiske tyngdepunktet i de troendes samling og fellesskap om Ordet.
I mai 1965 overleverte aksjonskomiteen Stortinget henstillingen, som var
undertegnet av 725 000 voksne (Mogstad 1989: 143–144. Helland og Jøssang
2019: 58–62). Under stortingsdebatten tolket Ap aksjonen som kritikk av partiets
skolepolitikk og et forsøk fra KrFs side på å svekke Arbeiderpartiet.64 Samme høst
falt regjeringen, og det ble bant vei for en borgerlig samlingsregjering.

Ko nfir ma sjo n en
I 1912 opphevet Stortinget konfirmasjonsplikten for døpte medlemmer av Den
norske kirke. Endringen satte allerede i mellomkrigstiden i gang et arbeid med å
fornye konfirmasjonen, dens målsetting, ordninger og innhold (Holsvik 1932. Den
norske Presteforening 1935). Atterreising anbefalte å styrke prestenes pedagogiske
kompetanse, utvikle en kirkelig fellesplan og forlenge konfirmasjonstiden. Målet
måtte være å føre de unge «dypere inn i de evangelisk-lutherske grunnsannheter»
og «vår kirkes liv» så de «etterpå» kunne «dele dens tro, leve dens liv og arbeide
i den» (Atterreising 1946: 137–149).65 På denne tiden ble så si alle landets unge
konfirmert, men flertallet sluttet i liten grad opp om kirke- og gudstjenesteliv
etter konfirmasjonen. Følgelig var dette en folkepedagogisk oppgave på linje med
å utvikle skolens kristendomsundervisning. IKO hadde allerede engasjert seg i
spørsmålet, da Bispemøtet i 1952 publiserte en innstilling om konfirmasjonen
(Pettersen 2008).66 Hareide anmeldte den i Prismet samme år. Han konstaterte at
utvalget hadde sett at kirken manglet en klar oppfatning av hva konfirmasjonen
egentlig var, men ikke hadde forskrevet noen «kur». Etter Hareides syn måtte
konfirmasjonsforberedelsen betraktes som katekese, som var hele menighetens
ansvar, ikke bare prestens. Konfirmasjonen måtte være mer enn selve seremonien,
løftesavleggelsen og adgang til nattverden, mente Hareide. Målet måtte være å
føre dem «til et mer personlig gudsforhold» og inn i den «levende menighet» av
troende som aktivt sluttet opp om gudstjenester og kirkelige handlinger og deltok
i det frivillige kristelige foreningsarbeid (Prismet 7/1952: 211–214). Dette var et
folkepedagogisk og evangeliserende program. Innføringen av en privat, borgerlig
64 Stortingstidende inneholdende 109. Stortings forhandlinger 1965–66, tirsdag 8. juni:3734–3749. ÅM 1965:3.
65 KS 8/1948:135. Luthersk Kirketidende 1932, 119. årg.:525.
66 Sokneprest Alfred Fidjestøl. «Konfirmasjonsførebuing og konfirmasjon. Ei undersøking.» I KS 8/1948:
133–139. KS 9/1948:164ff. Konfirmasjon og konfirmantforberedelse. Innstilling fra det av bispemøtet 1949 nedsatte utvalg til å utrede spørsmålet om konfirmantforberedelsen. Med en uttalelse fra bispemøtet 1951. Oslo: Land og
Kirke, 1952. Prismet 7/1952:211–214.
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konfirmasjon i 1950 utfordret også kirken til å gjøre konfirmasjon og konfirmasjonsforberedelse «kvalitativt bedre og mer effektiv».67 For å oppnå dette tok
IKO initiativ til spørreundersøkelser blant unge, som skulle legge et empirisk
vitenskapelig grunnlag for utviklingen av et moderne opplegg som la vekt på
kommunikasjon med de unge og deres foreldre (Lillestølen 1953. Roksand 1955).68
I 1959 ble Hareide leder for Dnks nyopprettede konfirmasjonsutvalg og IKO
det faglige sekretariat for arbeidet.69 Slik posisjonerte IKO seg kirkepolitisk som
den sentrale kraften i arbeidet for å sikre at folkekirkens dåpspraksis skulle kunne
fortsette inn i fremtidens samfunn. Etter mønster av skoleverkets forsøksvirksomhet gikk man i 1964 i gang med systematisk utprøving av det nye opplegget i
menighetene. Konfirmasjonstiden ble forlenget fra et halvt til et helt år. I tråd med
målsettingen skulle konfirmantene «leve med i menighetens liv et helt kirkeår»,
delta i gudstjenester og samtalegrupper i privathjem, engasjeres i «tjenesteoppgaver» og føres inn i menighetens ungdomsarbeid. Programmet bidro til å styrke
den kirkelige aktivitetslinjen, som var under utvikling fra 1950-tallet av og førte
noen av de kristelige organisasjonenes og bedehusets arbeidsformer inn i folkekirkens sammenheng.70

Kirk erå d et o g I KO
Nyordningen ble populær blant konfirmanter og foreldre, men utløste også
strid. I 1969 anmeldte Bergens-avdelingen av HEF tre av byens menigheter til
Sivilombudsmannen for brudd på konfirmasjonsloven. Det førte til at Stortinget i
1971 vedtok en ny konfirmasjonslov, som hjemlet en ettårig konfirmasjonsundervisning. I IKOs årsmelding for 1969 ble situasjonen relatert til kirkens erfaring
under okkupasjonstiden: Forhandlingene om konfirmasjonsloven viste at kirken
i realiteten stod svakt overfor statsmakten, da Stortinget i egenskap av statsstyre
kunne begrense kirkens «fullmakt» i «indre, åndelige saker», som konfirmasjonsprogrammet. Derfor burde saken vekke til «selvbesinnelse» og føre til at det aktive
lekfolk og det frivillige ungdomsarbeid tok større ansvar i konfirmantarbeidet,
slo man fast i årsmeldingen (ÅM 1969:6). Kommentaren reflekterer IKOs
67 Prismet 1/1951:1–4, 6, 22–24. Prismet 9/1952:284–286. Prismet 8/1956:229, 247–249. Arrangert første
gang av Foreningen for borgerlig konfirmasjon, stiftet 1950. Overtatt av Human-Etisk Forbund 1956.
68 I 1950 ba RS styret i om å opprette et IKOs ungdomsråd, med Hareide som sekr. SM 3/4-1950. SM 8/91955,4. Prismet 1/1952, 3. årg .::13ff. Prismet 2/1955, 6. årg .::62f.
69 Hareide var påvirket av den europeiske Luther-renessansen, som etter krigen slo inn i Skandinavia med full
styrke. Han mente man måtte studere reformatorene for å fornye konfirmasjonen, og leverte med sin doktoravhandling et bidrag til Luther-forskningen. Hans tenkning fikk stor betydning i den lutherske kirkefamilie,
ettersom han 1952–1965 var formann for Det lutherske Verdensforbunds pedagogiske kommisjon.
70 IKOs lille stab utførte et enormt arbeid, parallelt med et krevende arbeid på skolesektoren. Man utarbeidet
normalplan, ledet forsøksvirksomheten, samlet og bearbeidet rapporter, utviklet håndbøker, undervisningsmateriell og brosjyrer og holdt mengder av kurs for prester og andre involverte før, under og etter menighetenes
forsøksperiode. ÅM 1962:3. ÅM 1963:11. ÅM 1964:3–5. ÅM 1965:5, 10–11. ÅM 1966: 4–5, 10–11. ÅM
1967:7. ÅM 1968: 6–10. ÅM 1969:8–9. ÅM 1970:14. ÅM 1971:6, 12.
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kirkepolitiske ståsted, som samstemmer med den linje den frivillige kirkelige
reformbevegelse under Hareides ledelse arbeidet etter.71 Statskirken skulle opprettholdes, men staten måtte sørge for at statsreligionens kirke fikk administrative
ordninger som ga den «full indre frihet» og satte den i stand til å ivareta sine
oppgaver overfor de døpte. Det betydde at demokratiet i kirken burde utbygges
med et kirkeråd og et kirkemøte som øverste myndighet (Reform 1969: 11).
Kirkerådet ble vedtatt av Stortinget i 1969 og opprettet året etter. I 1971
ansatte Kirkerådet Leiv Ingar Møen (f. 1935) som konfirmasjonskonsulent på
heltid. Konfirmasjonsutvalget ble videreført, men nå under ledelse av Møen.
Sekretariatet ble overført fra IKO til Kirkerådet. Hareide fortsatte, men nå som
medlem av utvalget. Fra da av hadde Kirkerådet ansvaret for Dnks konfirmasjonsarbeid. Rådskirken var ønsket og arbeidet frem av Hareide. Det er tydelig at IKO
hadde forventet et nærmere institusjonelt samarbeid med Kirkerådet, fordi man
mente Instituttet hadde hatt et særlig ansvar for Dnks «helhetskatekumenat». Nå
måtte man i stedet utferdige en avtale om samarbeid og mandatfordeling mellom
partene. Kirkerådet antydet også at det «med tiden» ville kunne overta ansvarsfunksjoner for helhetskatekumenatet og i så henseende gjøre IKO overflødig.72
Kirkepolitisk førte opprettelsen av Kirkerådet i 1969 og Kirkemøtet i 1984 til at
IKOs rolle som kirkens fagpedagogiske institutt ble svekket. Kirkerådet bygget ut
sin egen administrasjon og tok etter hvert opp virksomhet på kirkelige sektorer
IKO tidligere hadde vært alene om.
Det nye konfirmantopplegget stilte store krav til arbeidskraft. Presten kunne ikke
bære ansvaret alene. IKO tok tidlig opp arbeidet for å opprette et «kateketembete»,
som kunne styrke «kirkens undervisningstjeneste», og en kateketutdannelse, som
forente det kristendomsfaglige og det pedagogiske. Målet var et ettårig «kateketpraktikum» etter fullført lærerutdanning. Saken ble fremmet for Stortinget, som i
1969 vedtok Lov om katekettjeneste. Bispemøtet hadde bedt om 50 stillinger – man
fikk 10 (ÅM 1967: 6. ÅM 1970: 5). I tråd med ambisjonen om å bli en «undervisende institusjon» satte IKO umiddelbart i gang med å planlegge et ettårig
kateketstudium ved Rønningen folkehøyskole, Oslo, med oppstart høsten 1970.73
71 Hareide ledet Det frivillige kirkeråd fra 1965 til det statlig lovfestede kirkeråd trådte i funksjon i 1970. Den
frivillige kirkelige reformbevegelse skriver seg fra siste halvdel av 1800-tallet. Den hadde som mål å påvirke
statsmakten til å gi sin egen kirke større frihet i forhold nettopp til staten. Arbeidet gikk i bølgedaler og foranlediget offentlige kommisjoner og lovendringer vedtatt av kirkestyret, Stortinget. Menighetsråd ble vedtatt
1920, Bispedømmeråd 1933. I 1953 ble Bispedømmerådenes fellesmøte vedtatt. Det skulle møtes én gang i
løpet av den fireårsperioden bispedømmerådene var valgt for. Utviklingen av den kirkelige aktiviteten skapte
behov for sterkere samordning. For å ta seg av dette vedtok bispedømmerådenes fellesmøte i 1963 å opprette
et Bispedømmerådenes fellesråd, som fordi det ikke var av Stortinget, arbeidet på frivillig basis for Bispedømmerådenes fellesmøte (Reform 1969:30–35).
72 ÅM 1972:11, 23. ÅM 1973:15. SM 7/9-1973,5. SM 9/11-1973,8.
73 ÅM 1969,6. Rønningens rektor, teologen Trygve Stabrun, satt da i IKOs styre og tilbød 15 plasser. Hareide var
sekretær for Bispemøtets kateketutvalg. ÅM 1971:11.
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Men planen strandet, da KUD ikke ville bevilge støtte til dette.74 IKO satte da i
gang med kortere innføringskurs, inntil MF i 1977 opprettet en ettårig kateketutdannelse og ansatte IKOs styrer, Aasmund Dale, som rektor og IKO-konsulenten
Marit Rypdal (1938–2013) som lærer.75 Slik ble den religionspedagogiske og
kateketiske kompetanse de hadde opparbeidet gjennom IKO, videreført og videreutviklet ved en akademisk institusjon.

Andre

fa s e :

1970–2000

I 1971 gikk Bjarne Hareide av som instituttstyrer. En epoke var forbi og et generasjonsskifte på gang. Ingen styrer kom senere til å prege Instituttet eller gjøre seg
gjeldende i den offentlige debatt som Hareide. Styrernes funksjonstid ble kortere,
og konsulenter kom og gikk. Men inntektene økte, staben vokste og byråkratiseringen tiltok, i IKO som i kirke- og samfunnsliv forøvrig. Fremdeles påvirket man
opinionen gjennom pressen, men det ble tyngre å nå ut i bredden.76 Støttespillerne
ble færre. IKO var fortsatt en aktør overfor statsmakten, men på nye premisser.
Nå påvirket man statsstyret primært ved å avgi høringsuttalelser. Skolepolitisk
hadde IKO all grunn til å følge med. Grunnskolen hadde fremdeles en kristen
målsetting, og kristendomsfaget var konfesjonelt forankret i den evangelisklutherske religion. Fra 1970-tallet ble det også lagt frem nye stortingsmeldinger
om skolevesen og familiepolitikk. Forslaget til ny lov om offentlige og private
barnehager og tiltak for førskolebarn (1975) åpnet nye satsingsområder for
IKO. Studentopprør, den seksuelle revolusjon, abortkamp og feminisme gjorde
samfunnet stadig mer sekularisert og pluralistisk. Fra slutten av 1960-tallet
stod Human-Etisk Forbund frem som en svært aktiv bannerfører i kampen om
og kritikken av statens offentlige religion, kirke, kristendom og skolens kristendomsundervisning. Det ble stadig vanskeligere å argumentere konstitusjonelt ut
fra Grl. § 2. Myndighetene oppfattet imidlertid IKO som et representativt kirkelig
organ. Instituttet ble derfor et høringsorgan for Staten i en rekke skole- og familiepolitiske spørsmål.77 I det prosedurale samfunn og som én stemme blant stadig
flere høringsinstanser ble det vanskeligere for IKO å dokumentere overfor sine
støttespillere hva man eventuelt hadde oppnådd. Kontakten med det politiske liv
og særlig KrF fortsatte. Det førte blant annet til at IKO-ansatte på 1990-tallet
74 SM 4/2-1961,1. SM 28/11-1969,4. SM 12/1-1970,5. ÅM 1970:15.
75 I 1985 ble det opprettet en fireårig profesjonsutdannelse for kateketer ved distriktshøgskolen i Volda. I 1987
ble det obligatorisk med en ettårig praktisk-kateketisk utdannelse for kateketer (Ekre 2019:208).
76 SM 24/4-1972. SM 6/3-1975.
77 IS 23/84: Retningslinjer for praktisering av barnehagelovens formålsbestemmelser. IS 58/84: Høringsuttalelse Mønsterplan for grunnskolen, generell del. IS 14/85: Høringsuttalelse, Mønsterplanens fagplandel. IS
15/85: Uttalelse vedr. familiemeldingen. IS 17/85: Høringsuttalelse «Tiltak for 6-åringer». IS 56/86: Innstilling til ny ekteskapslov. IS 58/86: Høringsuttalelse til Stortingsmelding nr. 15 (Mønsterplanen). IS 19/87:
Uttalelse til Plan for diakoni i Dnk.
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ble oppnevnt som medlemmer av flere offentlige utvalg av skole- og kirkepolitisk
betydning.

UP RO
Skoleloven av 1969 representerer et vendepunkt for Den norske kirke og for
IKO. Stortinget hadde gitt klar beskjed: Dåpsopplæring i kirkelig forstand måtte
«kirken selv» ta seg av (ÅM 1970: 4). Dette la nye premisser for Dnks og IKOs
virksomhet, og utfordret IKO til å intensivere arbeidet med et lenge påtenkt
helhetskatekumenat. Man var skuffet over at kristendomsundervisningen var
overlatt alle og enhver, men slo seg til ro med ordningen fordi skoleloven tross
alt sikret kristendomsfaget konfesjonelt. IKO oppfattet denne ordningen som et
«konkordat», en avtale fremforhandlet mellom de to partene stat og kirke (Dale
1978: 219). Dette var IKO ikke alene om å tenke, men statsrettslig sett hadde en
slik oppfatning ingen dekning. Nå skulle statskirken «selv» stå for en opplæring av
sine døpte barn, noe som helt og holdent ville være basert på frivillig oppslutning
fra foreldrenes side. Mange prester ga uttrykk for samvittighetsnød i forhold til
kirkens dåpsforvaltning. De følte det vanskelig at de døpte uten grunnlag i et
forsvarlig katekumenat. Derfor ble det fremmet forslag om at foreldrene formelt
og skriftlig skulle forplikte seg til å gi barna en kristen oppdragelse (Dingstad
1978). IKO på sin side mente det formelle var uvesentlig. Det avgjørende var
kirkens forpliktelse til å gå ut og forkynne oppdrageransvaret for foreldrene:
«Spørsmålet måtte ses i forhold til hvem kirken er for, og om det er mennesket som
skal komme til forkynnelsen eller kirken som skal gå ut til mennesket.» Bak dette
lå et kirkesyn som gjorde folkekirken til misjonsmark. Den hadde sitt sentrum i
nattverdmenigheten, som oppfattes foreningskirkelig og hadde som sin åndelige
oppgave å være «misjonærer» i folkekirken. Derfor måtte menighetskjernen stadig
formanes til å ta del i menighetens dåpsopplæring/misjonen i folkekirken (ÅM
1973: 3). Bispemøtet var oppmerksom på problemet, men det var utenkelig og
også umulig å endre dåpspraksis. I stedet ble det satt i gang et indrekirkelig utredningsarbeid, som kulminerte med opprettelsen av Kirkens Dåpsopplæringsutvalg
i 1982 (Dåpspraksis 1982. SM 13/5-1976,3). Da var IKO allerede godt i gang med
å realisere sine planer for et kirkelig helhetskatekumenat.
Ideen om et slikt katekumenat var drøftet i IKOs styre allerede i 1958, under
trykket av skolelovsdebatten den gang. Arbeidet resulterte i en serie illustrerte
dåpsbrosjyrer, som ga elementær innføring om hva dåpen var og foreslo
hvordan foreldrene kunne be, synge og lese med barna. Disse skulle deles ut av
prest eller en frivillig «menighetsfadder» ved dåpen og på barnets andre, tredje
og fjerde dåpsdag, og innbydelse til søndagsskole når rette alder var nådd (SM
18/4-1958, 4. ÅM 1960: 6–7).78 Dette var det første steget i utviklingen av den
kirkelige læreplanen Undervisningsprogram for hjem og kirke (UPRO), som ligger
78 Bjarne Hareide skrev teksten og Borghild Ruud illustrerte. Utgitt på forlaget Land og Kirke.
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til grunn for Den norske kirkes trosopplæringsprogram i dag. I 1970 godkjente
Bispedømmerådenes fellesmøte IKOs forslag til opplegg og ga IKO oppdraget om
å arbeide videre med plan og hjelpemidler, i samarbeid med Kirkerådet. I 1975
godkjente Bispemøtet planen. Året etter la IKO den frem for Organisasjonenes
Fellesråd, som ga den sin tilslutning. Det ga IKO kirkepolitisk ryggdekning og
programmet legitimitet. Den var også viktig med tanke på den myndighet IKO
kunne stå frem med i forhold til menighets- og organisasjonsliv.
IKO mente at folkekirkens mulighet og eksistens ville avhenge av om man
lyktes med programmet. Man tenkte imidlertid i rammen av det bestående.
Helhetskatekumenatet omfattet grunnskolen, som ga to timers kristendomsundervisning hver uke ni skoleår igjennom, videre av søndagsskole,
konfirmantforberedelse og organisasjonenes barne- og ungdomsarbeid. Planen
var ikke noe alternativ til skolens kristendomsundervisning. Den skulle utfylle
«faser» som stod svakt i forhold til skolen og foregå i «menighetens forsamling».
Utgangspunktet var faser da mennesket gjennomlevde indre eller ytre forandringer av betydning: dåpsfasen (0–3), 4-årsfasen med invitasjon til søndagsskole,
7-årsfasen, 11-årsfasen, konfirmasjonstiden, ved myndighetsalder (19–20) og
ekteskapsinngåelse (ÅM 1970: 4–5. Rypdal 1975: 7–8. Rypdal 1978: 7). Tiltakene
ble lagt opp som kortvarige punktmarkeringer sentrert rundt en familiegudstjeneste supplert med undervisningssamvær for barna og foreldresamvær. Målet
var å fylle de mange «religiøst tomme hjem» med kristent innhold (ÅM 1976:
4). Etter mønster av konfirmasjonsprosjektet ble det satt i gang systematisk
forsøksvirksomhet i menighetene. I velkjent stil ble det utarbeidet opplegg, informasjonsbrosjyrer, veiledninger, rapporter og hjelpemateriell for ansatte, frivillige,
foreldre og barn. Det førte til at IKOs Læremidler etter hvert ble omdannet til et
forlag med stor egenproduksjon (1985). Med Min kirkebok (1972) og nye dåpsbrosjyrer sikret IKO seg solide salgssuksesser.79
IKOs tidlige innsats for utviklingen av Dnks kateketiske program var svært
viktig. Ingen annen instans i Dnk hadde nettverk og forutsetninger for et slikt
arbeid, som stilte høye krav til pedagogisk og teologisk kompetanse og kreativitet,
fleksibilitet og samarbeidsevne. Da Dnks dåpsopplæringsutvalg begynte sitt
arbeid i 1982, bygget man videre på det arbeidet IKO hadde gjort.80 I 1986 la
utvalget frem Utkast til Plan for dåpsopplæring i den norske kirke, som etter prosedural
79 Opprinnelig formidlet IKOs Læremidler hovedsakelig importerte hjelpemidler. Først da UPRO ble lansert,
tok IKO opp egen produksjon. IKOs Læremidler var skilt ut som eget AS på non-profit-basis. ÅM 1970:11–12.
ÅM 1973:14,16. ÅM 1974:14,16. ÅM 1976:39–40. ÅM 1977:15.
80 Utvalgets medlemmer: Berit Tversland (leder), Liv Sødal Alfsen, Laila Riksaasen Dahl, Per Karstensen, Frank
Grimstad, Gunnar Lislerud, Helga Byfuglien, Gunnar Husan, Kristin Norseth. Samtlige var i lønnet arbeid
annet sted. Det ble derfor nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Fred Riktor (Hjemmenes Dåpsring), Erling
Pettersen (Kirkerådet), Arnstein Johnsen (IKO) til å utarbeide planutkast i samarbeid med utvalget (Utkast til
plan 1986).

[242] Prismet

forskning

behandling i de kirkelige organene og utstrakt forsøksvirksomhet, resulterte i
rammeplanen Dåpen og veien videre. Plan for dåpsopplæring i Den norske kirke (1992).81
Forsøksarbeidet medvirket også til at det i 1991 ble opprettet et senter for kirkeforskning (KIFO, i dag Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning), der
IKO fikk sete i styret og en plattform for å realisere forskning i skjæringsfeltet
mellom religionspedagogisk teori og praksis.82 I 1990 ansatte styret i samarbeid
med Kirkerådet en prosjektleder og utvidet staben for å kunne møte det økte
behovet for materiell, kursvirksomhet og veiledning.

Hjem m enes Dåpsrin g
Et viktig anliggende bak UPRO var å knytte hjem og menighet sammen, da foreldre
og menighet sammen hadde påtatt seg forpliktelsen til å oppdra barnet i kristen
forsakelse og tro. På dette feltet lyktes ikke UPRO. Oppslutningen om foreldresamvær var marginal, og det viste seg at det var vanskelig å nå ut i bredden, særlig i
byene (ÅM 1975. Hirsch 1983: 21). Dette løftes aldri som et ekklesiologisk problem.
Grunnen til det må være synet på folkekirken som en misjonsmark, der man kunne
nå kortere og lengre ut. IKOs løsning lå derfor i å kalle «kristenfolket» til «full mobilisering» i det kirkelige aktivitetsprogrammet (ÅM 1976: 4–5). Men det settes også
i gang et nytt tiltak for å bygge bro mellom hjem og kirke. I 1984 stiftet IKOs representantskap Hjemmenes Dåpsring (HD), i dag Dåpsklubben Tripp Trapp, som
skulle gi foreldre konkret hjelp til den kristelige oppdragelse i hjemmet. Ideen var
å kombinere foreldreveiledninger og alderstilpassede pakker, som innholdsmessig
skulle bygge på Dnks trosopplæringsplan og sendes barnet to til tre ganger i året.83
Prosjektet ble betegnet som «det største familiepedagogiske tiltak» i Norge noensinne.
Optimistisk kalkulerte man med 10, ja endatil 25 % oppslutning. Prosjektet var
økonomisk ambisiøst, og HD ble skilt ut som en stiftelse med en samarbeidsavtale
med IKO. Presten var tiltenkt en nøkkelrolle ved å dele ut informasjon i forbindelse
med dåpssamtalen. Markedet var stort, men behovet for markedsføring større enn
kapasiteten tilsa. I 1999 innstilte HD driften og ble overtatt av IKO-Forlaget, som
la om konseptet og startet Dåpsklubben Tripp Trapp.84 Selv om abonnementstallet
økte etter omleggingen, er en oppslutning på 9000 (2013) marginal i forhold til antall
døpte barn i målgruppen 0–15 år (Holdø 2013).

81 Vedtatt på Kirkemøtet 1991, publisert 1992.
82 IS 32/88. IS 38/88. IS 52/88. IS 66/88. IS 3/89. IS 35/89. IS 22/91. IS 27/91. En intensjonsavtale med
KIFO ble vedtatt mot én stemme. IS 17/92.
83 IS 70/80. IS 5/81. IS 24/81. IS 6/82. IS 14/83. IS 26/83. IS 3/84. IS 9/84. RS 1981. RS 1982. RS 7/1983.
RS 6/1984. HD og IKO hadde hvert sitt styre, men HDs RS var det samme som IKOs. KUD bevilget 500 000
NOK under forutsetning av at innholdet ble koordinert med Dåpsopplæringsutvalgets planarbeid. IS 21/84.
84 IS 38/90. IS 32/91. RS 1991. IS 25/98. IKO-Nytt 2/98.
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Virkninger av U P RO
Undervisningsprogrammet vant tilslutning i landets menigheter og bidro til
å forandre norsk kirkeliv på flere områder. Oppleggene krevde betydelig administrasjon og planlegging, noe frivillige ikke uten videre kunne utføre ved siden
av sitt daglige yrke. Profesjonaliseringen og byråkratiseringen av Den norske
kirke kom i gang for alvor. Ansettelser av menighetssekretærer og kateketer var
så smått i gang rundt 1970, men behovet for flere kvalifiserte ansatte ble nærmest
akutt. Innføringen av UPRO og den nye konfirmantplanen økte også behovet for
koordinering og samhandling på bispedømmeplan og mellom bispedømmene
og sentralkirkelige organer. For dette formål begynte bispedømmene fra 1977 å
ansette egne undervisningskonsulenter.
UPRO var basert på utdeling av gratis materiell, som måtte kjøpes inn av
menighetene. Det kostet og gjorde menighetene til et marked for IKOs spesialtilpassede produkter. Siden begynnelsen av 1970-tallet har Dnks menigheter brukt
millionbeløp på materiell til sine døpte barn og unge. Og IKO-Forlaget har fulgt
opp med nye, tidsmessige produkter.
UPRO bidro også til å forandre Dnks gudstjenesteliv, da flere tiltak ble lagt til
en søndagsgudstjeneste. Mot slutten av 1800-tallet ble det innført egne barnegudstjenester, som et tillegg til ordinære høymesser (Fæhn 1994: 357). På 1960-tallet ble
disse erstattet med familiegudstjenester, som mange ønsket å legge til høymessetid.
Men biskopene var opptatt av å verne høymessen som den troende menighets
felles samling om ord og sakrament. Da det i 1966 ble innført en egen liturgi for
familiegudstjeneste, fikk menighetene lov til maksimalt å bytte ut seks høymesser
med familiegudstjenester i året. Liturgikommisjonen som i løpet av 1970-tallet
utviklet en ny høymesseliturgi og familiegudstjenesten som en forenklet ordning
av denne, hadde samme syn: Høymessen måtte det ikke røres ved.
Sekulariseringen gjorde sitt til at folkekirkens medlemmer ikke sluttet opp om
kirkens ordinære gudstjenester. Derfor la IKO opp til at hver fase skulle knyttes til
en familiegudstjeneste spesielt tilrettelagt for den aktuelle aldersgruppen. I IKOs
tenkning representerte familiegudstjenestene en av kirkens store «misjonsmuligheter» (Møen 1980: 6–8,15). Disse ble pedagogisk tilrettelagt for å kommunisere
med og nå de respektive målgrupper og deres foreldre for om mulig å trekke dem
med i menighetslivet som sted for livslang dåpsopplæring. Men skulle barna bli
faste kirkegjengere, måtte de møte en gudstjenesteform de kunne oppleve som
«sin». Slike (alders)tilpassede gudstjenester måtte bli faste innslag i menighetenes
gudstjenesteliv (Hirsch 1981: 7). Dette bidro til å omforme søndagens gudstjenester. Det kultiske og sakramentale ved høymessen ble tont ned. Vekten ble
lagt på pedagogisk tilrettelegging.
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I KO s fa m iliea rbeid
I 1948 inkluderte IKO hjemmet som et av sine satsingsområder. Det var en
konsekvens av okkupasjonstidens erfaringer i kampen om den kristne skole og
for Gr.l. § 2, men må også ses i sammenheng med biskopenes hyrdebrev Hjemmets
Grunn i 1946. Man mente at staten ved sin skole- og velferdspolitikk tok grep som
hadde konsekvenser for foreldrenes primat i barneoppdragelsen og det norske folk
som et kristent, demokratisk folk (KS 3/1948: 41–45). IKO betraktet familien som
samfunnets grunnvoll og ekteskapet som den trygge ramme om et godt liv for
barn og voksne. Dette var utgangspunktet for det seksualetiske engasjementet på
skolesektoren og for et bredere familiepedagogisk virke. Foreldre måtte skoleres
og «oppdras» i rollen som kristne oppdragere. I et samfunn som i økende grad
fokuserte på voksenopplæring, gikk IKO inn i rollen som «folke- og familieoppdrager» på kristen grunn. Kjernen i IKOs familiepedagogiske arbeid var barnet og
barnets beste.
Familiearbeidet har fulgt tre spor. Et gjennomgående spor er utgivelsen av
bøker og veiledningsmateriell med foreldre som målgruppe. Det andre sporet er
menighetsbasert foreningsarbeid for unge foreldre, fra 1950-tallet av. Etter dansk
forbilde tok man i 1963 opp et såkalt Unge hjems-arbeid i menighetene (1963).
Man satte også i gang et foreldreblad, Vi foreldre (Myhre 1977:3,7–9). Tiltaket
viser IKO som pådriver for en moderne arbeidskirke. I 1970 fikk man etter ti års
anstrengelser endelig ansatt en familiekonsulent med Unge Hjem som ansvarsområde.85 Arbeidet ble intensivert, men fikk aldri den bredde og oppslutning man
hadde håpet.86 I en tid da synet på familie, hjem og oppdragelse var i endring og
den gifte kvinne i økende grad gikk ut i arbeidslivet, viste Unge Hjems-satsingen
seg lite fruktbar og må regnes som avsluttet med nedleggelsen av Vi foreldre i 1990.87
Det tredje sporet og den røde tråd i IKOs familieengasjement er den politiske.
IKOs skolepolitiske engasjement hadde et familiepolitisk sikte. Det handlet
ikke bare om statens forpliktelser på Grunnlov og skolelov, men om foreldrenes
primat i oppdragelsen av sine barn. Foreldreretten er også fra 1970-årene av den
viktige bunnlinjen i IKOs familie- og skolepolitiske engasjement. For på det
familiepolitiske feltet skjedde det mye. Strukturelle endringer og livssynspluralisering utfordret det kristne grunnsyn på seksualitet, ekteskap, barn og familie. På
den politiske dagsorden stod selvbestemt abort, seksualopplysning, likestilling,
samboerskap og en ny kjønnsideologi. Familie og ekteskap ble problematisert og
kirkens kritikk av dette betraktet som bakstreversk. En ny familie- og barnepolitikk
85 Opprettet høsten 1960. Stillingen ble utlyst i 1961 uten at noen ble ansatt. SM 23/8-1960,2. SM 5/4-1961,2.
86 ÅM 1967:10. Bondekvinnelaget fremmet i 1950 et forslag om å samarbeide om et familieinstitutt. SM 30/41950. SM 15/6-1950,1. RS 1960, 3. RS 1961. RS 1963, 6. RS 1965. ÅM 1964:9. ÅM 1967:3–4. ÅM 1969:7,
10–11.
87 ÅM 1964:4. Prosjektet ble presentert som et moralsk gjenreisningsprosjekt. Utkom med et prøvenr. i 1964, fra
1965 med 4 nr. i året. Red.: Hareide. Vi foreldre 1/1965:3. Vi foreldre 5/1990:3. IS 51/88.
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var i ferd med å ta form, og fra Stortinget fløt en jevn strøm av stortingsmeldinger
og lovforslag å ta stilling til.
I 1977 utga IKO studieheftet Familien i fokus, som ble lansert med egen pressekonferanse. Heftet hadde som uttalte mål å påvirke den politiske debatten om
forslaget til ny lovgivning i samlivs- og familiespørsmål før stortingsvalget samme
høst. Komiteen bak heftet hadde innhentet de politiske partienes syn og fremtidige
politikk på fire problemområder: oppdrageransvaret, ekteskapet, den gifte
kvinnes situasjon og ensliges livsforhold. Heftet redegjorde innledningsvis for de
prinsipper IKO mente burde ligge til grunn for utformingen av en god familiepolitikk. Disse ble utviklet på bakgrunn av kirkens lære, internasjonale konvensjoner
om menneskerettigheter, erklæringen om barnets rettigheter og norsk lovgivning.88
Dernest ble partienes svar presentert uten kommentarer. De viste bred enighet om
å styrke familiepolitikken, men sprikte i synet på hvilke konsekvenser det skulle
dras av foreldreretten og i synet på ekteskapet som prioritert samlivsform mellom
mann og kvinne. Samme høst oppnevnte Ap-regjeringen IKO til å representere
Dnk og de frivillige kristelige organisasjonene i hovedkomitéen for planlegging
av det internasjonale barneåret 1979. Dette må regnes som en anerkjennelse av
IKOs kompetanse og viser politikernes oppfatning av IKO som et sentralorgan for
kirkelig organisasjonsliv. Tatt i betraktning av det omfattende arbeid de kristelige
organisasjonene drev blant barn og unge innenlands og utenlands, fant IKO det
likevel oppsiktsvekkende at ikke flere av disse var representert i hovedkomiteen og
ba Departementet endre dette, men ble ikke hørt.89
I løpet av de nærmeste tiårene avga IKO en rekke høringsuttalelser til familiepolitiske stortingsmeldinger og til kirkelige meldinger som f. eks. Bispemøtets
utredning «Ekteskap og samlivsformer».90 I kjølvannet av Familiemeldingen (st.
meld. nr. 50 1984–85) tok IKO i 1986 initiativ til et felleskirkelig prosjekt «Familien
i fokus», i samarbeid med Kirkerådet. Det resulterte i innstillingen Familien i
fokus, som ble behandlet på Kirkemøtet i 1993. Året etter kom heftet Familien i
fokus. Et ressurshefte, som skulle legge grunnlaget for en bred kirkelig satsing på
familiearbeid og profilere det kirkelige verdisyn og engasjement i Det internasjonale familieåret 1994,91 der IKO satt som medlem av den regjeringsoppnevnte
88 Arbeidernes kommunistparti (AKPm-l) og Det norske kommunistparti svarte ikke, mens Arbeiderpartiet
henviste til partiprogrammet. Henvendelsen til partiene var foruten IKO-ansatte Aasmund Dale, Siggen Myhre
og Else Skagestad Aalen undertegnet av arbeidsgruppens medlemmer: lektor i fam.kunnskap Albert Assev,
univ.lektorene Oddbjørn Evenshaug og Dag Hallen, res.kap. Fredrik Grønningsæter, kateket Irene Wenaas
Holte, prosjektleder Aud Holter, ass. overlege Nils Johan Lavik, prof. Reidar Myhre, husmor Maja Osberg og
adjunkt Liv Skoge. SM 18/6-1974,1. SM 2/11-1976,4. SM 3/77. SM 18/77. Familien i fokus 1977:23.
89 ÅM 1977:7. IS 12/78. Fam.kons. Else Skagestad Aalen møtte som rep. i arbeidsutvalget, instituttstyrer Leiv I.
Møen i hovedkomiteen for Barneåret 1979.
90 IS 15/85. IS 35/86. IS 12/87. IS 14/88. IS 68/87.
91 IS 55/86. IS 12/87. IS 4/88. IS 67/88. IS 8/99. Prosjektstart 1987. IS 11/92. IS 39/92. IS 3/93. IS 10/94. IS
16/94. IS 23/94. IS 09/95.0 IS 21/95. Elske og ære 1996. Fars bok 1998.
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hovedkomité.92 Dette topptunge, byråkratiske engasjementet på familiesektoren
falt i tid sammen med at Unge Hjems-arbeidet forvitret. Denne vendingen i IKOs
familiearbeid reflekterer på sitt vis grunnleggende ideologiske, strukturelle og
sosio-kulturelle endringer i samfunnet, med virkninger for kirken.

Førs ko le o g b a r n eh a ge
I 1947 ble Dronning Mauds Minde i Trondheim etablert for utdanning av barnehagelærere. Dette var en kristen utdanningsinstitusjon, som IKO aktivt støttet
og samarbeidet med fra første stund.93 Den politisk-økonomiske utviklingen
fra 1970 av skapte økt behov for offentlige barnehager. I 1975 vedtok Stortinget
Norges første lov om barnehager. Den ble gjort gjeldende for offentlige og private
barnehager og tiltak for førskolebarn. Loven bygde på en utredning fra 1972, som
IKO karakteriserte som interessant, men mangelfull. Den skapte offentlig debatt,
blant annet om målsetting, førskolelæreres utdannelse og samspillet mellom
foreldre og førskole. Mange menigheter og kristelige organisasjoner drev allerede
barnehager. Den nye loven ville gjelde også for dem. Sammen med Landslaget for
Kristen skole (LKS) organiserte IKO en aksjon som resulterte i 600 henvendelser
til Stortingets sosialkomité. IKO og LKS fikk også i stand et møte mellom sosialkomiteen og representanter for bispekollegiet, organisasjonene, Kirkerådet og
Norsk Frikirkeråd. Resultatet ble en halv seier. Stortinget stemte ned forslaget til
en obligatorisk kristen verdiparagraf, men åpnet for kommunal valgfrihet.94 IKO
ansatte umiddelbart en førskolekonsulent, som fikk ansvar for konkret rådgivning
og oppfølging av loven, konferanser, kursvirksomhet og utvikling av materiell som
siktet mot å fylle barnehagens kristne formål med konkret innhold (Rypdal 1977.
Fatland 1978). I nært samarbeid med IKO ble det frittstående Norsk kristelig barnehagekontor opprettet i 1981, som i 1989 ble til IKOs Barnehagekontor og fremdeles
er i virksomhet.95 Kontorets oppgave har primært vært å følge med på og uttale
seg om departementale retningslinjer, blant annet om hvordan barnehagelovens
formålsbestemmelser skal praktiseres og om offentlige utredninger om barn og
unge som gjennomgående manglet syn for deres religiøse liv (IS 23/84. IS 30/92).

Kris tend o msfa get u n d er press
Et brennende tema i norsk skoledebatt etter 1969 var spørsmålet om skolens
kristne målsetting var avgrenset til kristendomsfaget eller også hadde betydning
92 Fam.konsulent Jorunn Elisabeth Berstad Weyde satt i hovedkomité og arbeidsutvalg. IKO medvirket bl.a. til
oppbyggingen av Samlivssenteret ved Modum bad. Epost fra Berstad Weyde, 08.03.2020.
93 Opprettet av Menighetspleienes Landsforbund og finansiert ved midler fra Amerika-gaven til Dnk etter krigen. IKO var medlem av Vennekretsen. KS 7/1948:119–120. ÅM 1975:12.
94 ÅM 1971:5. RS 1973, 7. ÅM 1975:10–12. ÅM 1976:7, 11–12. IKO-Nytt 2/75, 3/75. SM 31/3-1976, 3. ÅM
1977. Prismet 4-5/1982:118. Prismet 6/1982. IS 3/83. IS 48/84. IS 5/85. IS 59/86.
95 IS 29/80. IS 45/80. IS 59/80. IS 49/88. IS 21/89. IS 36/89. IKO-Nytt 3/89. IKO-Nytt 1/95. Off. navn: IKOs
barnehagekontor. Veiledningstjeneste for menighets- og organisasjonsbarnehager. IKO-Nytt 1/81.
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for skolens liv og andre fag, og om kristendomsfagets konfesjonelle binding. I
1969 satte lærerstudenter tilknyttet Human-Etisk Forbund og Hedningeforbundet
i gang Aksjon skolelov 1969 og Aksjon meld deg ut av statskirken! Aksjon skolelov
samlet 2850 lærerunderskrifter mot den kristne formålsbestemmelsen i den nye
norske grunnskoleloven og krevde konfesjonsfri kristendomsundervisning. IKO
mente aksjonen var en kamp mot norsk skoletradisjon og et enstemmig stortingsvedtak, og at den overså det elementære pedagogiske faktum at oppdragelsen
måtte ha normer og livssyn som grunnlag (Prismet 5/1969: 133. ÅM 1969: 3–4.
ÅM 1970: 9. Mogstad 1989: 152).
Aksjon skolelov 1969 var imidlertid starten på den prosessen som i 1997 gjorde
skolens konfesjonsbundne kristendomsfag til det pluralistiske religions- og
livssynsfaget KRL(E). For vel kunne IKO kritisere humanetikernes aksjon. På
den annen side var man som alltid opptatt av foreldreretten, som også ikke-kristne
foreldre hadde. Prinsipielt mente IKO at det burde være samsvar mellom foreldrenes
oppdragelsessyn og den skolen de sendte barna sine til. Dette er bakgrunnen for at
IKO i en bredt anlagt artikkel allerede våren 1969 anbefalte Oslo skolestyre å følge
opp HEFs ønske om å sette opp alternative livssynsklasser. Et slikt forsøk ville vise
om «en parallellundervisning i grupper eller klasser virker hensiktsmessig for alle
parter» (Dale 1969). Opplegget ble en realitet med Mønsterplanen i 1974 (M74),
som innførte livssynsorientering som valgfag. Det var beregnet for elever som ikke
tilhørte evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Enkelte steder aksjonerte likevel noen
foreldre for at faget skulle være felles for alle elever ved siden av eller til erstatning
for kristendomsfaget. IKOs kommentar til dette var at det i et livssynspluralistisk, demokratisk samfunn var viktig at flertallet ikke krenket mindretallet, og
at mindretallet ikke forsøkte å innskrenke flertallets utfoldelsesmuligheter (ÅM
1974: 5). Implisitt i dette ligger det en kirkepolitisk vurdering. Man mente at så
lenge flertallet av foreldrene tilhørte Dnk, skolen hadde en kristen formålsparagraf og kristendomsfaget var konfesjonelt forankret, sikret skolen med foreldrenes
samtykke kirkens dåpsundervisning og dermed folkekirken. Imidlertid kan IKOs
intensivering av arbeidet for et helhetskatekumenat tolkes som et tegn på en viss
uro. M74 understreket nemlig at det i kristendomsundervisningen skulle legges
vekt på det kristne trossamfunn hadde felles. Dette stilte IKO seg spørrende til, da
man mente det ville svekke fagets konfesjonelle innhold.

Livs sy n o g fo r el d reret t
Human-Etisk Forbund var blitt en sterk skolepolitisk motpart med økt oppslutning.
Organisasjonen arbeidet aktivt for å endre kristendomsundervisningen og få
offentlig religion, statsreligionen, ut av skolen og samfunnet. Samtidig bidro
innvandringen fra ikke-vestlige land til å øke det religiøse mangfold. Utviklingen
skapte nye politiske diskusjoner om hva skolens verdigrunnlag og formål skulle
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være, og hvordan man skulle ivareta minoritetenes rettigheter. I 1987 forelå
en ny mønsterplan for grunnskolen (M87). Der utvidet man perspektivet.
Fellesskapstanken fra M74 ble utvidet slik at også andre religioner og livssyn ble
tatt inn. Dette så man som en forutsetning for å oppfylle skolens mål om å fremme
respekt og toleranse. Med M87 fikk skolen to nærmest likestilte, men alternative
fag, kristendomskunnskap og livssynskunnskap. Samtidig lå det i M87 en mulighet
for å innføre et valgfag tilpasset foreldres ønsker for den religiøse oppdragelse av
sine barn (Myhre 2002: 168–170). Dette var politisk liberale løsninger som, ved
siden av retten til å etablere privatskoler, ivaretok foreldreretten og var i tråd med
praksis helt tilbake til innføringen av Dissenterloven i 1845.96 Samtidig ble kristendomsfagets konfesjonelle forankring beholdt. For IKO og Dnk var begge deler
viktig. Opplegget sikret statsreligionen og folkekirken på den ene side og fulgte
på den andre side opp Norges forpliktelser på internasjonale konvensjoner om
foreldres prinsipielle rett og frihet «til å sørge for oppdragelse og undervisning i
samsvar med egen religiøs oppfatning og livsanskuelse» (ÅM 1970: 4).

Fra k ristend o m sfa g til rel ig io n sf a g
I løpet av 1990-årene gjennomgikk norsk skole og høyere utdanning gjennomgripende forandringer. Kristendomsfaget kom igjen i fokus, denne gangen ut fra
et nytt perspektiv: Hvilken rolle kunne faget spille i det storstilte sosio-kulturelle
integrasjonsprosjekt som myndighetene nå hadde funnet det nødvendig å sette
i gang. Som følge av store samfunnsmessige endringer ville man utvikle en ny
nasjonal enhet. Bakgrunnen var dels den omfattende innvandringen av folk fra
ikke-kristne kulturer, dels den sterke sekularisering og pluralisering av samfunnet
i forhold til kristen tro og moral, som hadde skjedd siden 1970-tallet. Dette stilte
grunnskolen overfor en stor utfordring når det gjaldt å skape fellesskap og enhet i et
samfunn, som nå rommet mennesker med høyst forskjellige religioner og livsholdninger. Derfor skulle alle elever bli kjent med den nasjonale kristne kulturarv og
livssynsmangfoldet i vårt liberale, demokratiske samfunn. Dette var formålet da
regjeringen i 1994 oppnevnte et utvalg til å utrede et nytt felles kristendoms- og
religionsfag som var nødvendig i den nye kulturelle situasjonen. Dette utvalget
ble IKOs styrer Erling Pettersen (f. 1950) satt til å lede. Oppnevnelsen kan på den
ene side betraktes som en anerkjennelse av IKOs kirkelige betydning og religionspedagogiske kompetanse. På den annen side kan den også ses som et dyktig
taktisk trekk fra statsmaktens side. Det ville kunne gi Staten mulighet til å sikre
seg støtte og nøytralisere mulig kritikk fra IKOs og Dnks side.
I 1995 forelå utvalgets utredning NOU 1995: 9 Identitet og dialog.
Kristendomskunnskap, livssynskunnskap og religionsundervisning. Man oppga den
96 Foreldreretten var bakgrunnen for at IKO hilste Lov om tilskudd til private skoler (1970) varmt velkommen
(ÅM 1970).
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tidligere differensieringen (M87) til fordel for en løsning som samlet alle elever i et
felles, livssynspluralistisk fag med hovedvekt på luthersk konfesjonell kristendom.
Dette var hovedtrekket i det nye KRL-faget. Det ble lagt opp til at barn av foreldre
som ikke var medlemmer av Dnk, kunne få fritak for deler av undervisningen,
mens lærere ikke lenger kunne fritas fra å undervise i faget (Myhre 2002: 281–284.
Birkedal 2015).
IKOs styre ga sin tilslutning til forslaget om et utvidet kristendomsfag, men
mente det fortsatt burde kalles «Kristendomskunnskap». Siden det fremdeles
skulle undervises i evangelisk-luthersk tro, har man trolig ment at faget fremdeles
kunne fylle noe av Dnks behov for dåpsundervisning. Prinsipielt mente styret
at det burde gis adgang til fullt fritak og ba Departementet om at kriterier og
prosedyre for eventuelt fritak måtte utredes nærmere.97 Representantskapet stilte
seg mer kritisk til opplegget enn styret. Der påpekte man at skole-kirke-samarbeid
ikke var hjemlet i forslaget til den nye skoleloven, og styret ble bedt om å skjerpe
forslagets kristendomsfaglige profil, da man så faren for «et rent religionsvitenskapelig fag» (RS 1995).
Human-Etisk Forbund var langt fra fornøyd med forslaget til nytt fag og satte i
gang aksjonen Livssynsfrihet i skolen. Stridens kjerne var kristendommens dominans
og manglende fritaksrett. Departementet la frem et nytt planforslag, St.meld, nr. 14
(1995–96) Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, som ga større
plass for ikke-kristne religioner og andre livssyn allerede på småskoletrinnet. En
juridisk betenkning om fritaksretten konkluderte med at menneskerettighetskonvensjonene ga rett til fullt fritak for barn som tilhørte livssynsminoriteter. Etter
forhandlinger partiene imellom gikk Stortinget inn for en delvis fritaksordning
og fremmet nye forslag til endringer i grunnskoleloven, Ot.prp. nr.40 (1995–96)
(Pettersen 1996: 196). Dette forslaget fant IKO «oppsiktsvekkende». Styret mente
det nye forslaget la til grunn en annen fagforståelse enn den opprinnelige, og slik
representerte et brudd med kristendomsfagets historie. Nå skulle faget ikke lenger
gi opplæring i en bestemt tro eller bekjennelse, men være et kunnskapsfag som
ga «objektiv og nøytral» undervisning. Under henvisning til foreldreretten mente
IKO at det nå måtte gis anledning til fullt fritak fra faget (IS 15/96. IS 2/97).
Prinsipielt så styret det slik det noe senere ble uttrykt, at «… dersom man må
velge mellom en utvanning av det kristne innhold og en utvidet rett til fritak,
er det siste å foretrekke» (IS 8/99). Men IKO tok ikke initiativ til noen aksjon.
Det gjorde derimot HEF, som med Foreldreaksjon for religionsfrihet (1997) gikk til
rettssak mot staten for å oppnå fullt fritak fra faget. Da man fikk dommen mot seg,
tok HEF-foreldre saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i
Strasbourg. Dommen i 2007 førte til at faget ble endret og KRL ble til RLE.98 Det
97 Man økte umiddelbart bemanningen på skolesektoren. Styret anså det strategisk viktig for IKO å fylle planen
med innhold. IS 15/95. IS 22/95. IS 4/96. IS 5/96. IS 13b/96.
98 https://lovdata.no/artikkel/dom_fra_emd_-_krl-saken/835.

[250] Prismet

forskning

vil si at IKOs kamp fra 1945 av for å verne og utvikle kristendomsfaget som Den
norske kirkes dåpsopplæring nå var definitivt tapt.

Men hva så ?
Innføringen av KRL-faget hadde konsekvenser for Den norske kirke, som ikke
lenger kunne regne skolens kristendomsundervisning som et bidrag til og støtte
for sin dåpsoppplæring (IS 11a/99). Ut fra et demokratisk hensyn til alle de døpte
mente IKO at Staten måtte kompensere bortfallet og sikre alle foreldre som tilhørte
statskirken, et tilbud om dåpsopplæring for sine døpte barn, i tillegg til konfirmasjonsundervisningen. I 1999 oppnevnte regjeringen et dåpsopplæringsutvalg,
der studierektor Erling Birkedal (f. 1954) representerte IKO og familiekonsulent
Jorunn Elisabeth Berstad Weyde (f. 1953) var sekretær. I 2000 la utvalget frem
utredningen NOU 2000: 26 «Til et åpent liv i tro og tillit». Dåpsopplæring i den norske
kirke, og i 2003 vedtok et omforent Storting den såkalte Trosopplæringsreformen.
Ut fra prinsippet om likebehandling fikk ikke bare Dnk, men alle statsstøttede
religiøse samfunn og livssynsgrupper økonomisk støtte til opplæring av sine barn
i deres egen tro/livssyn.
Fra nå av skulle skolen være en fellesarena for barn med ulik religions- og
livssynsbakgrunn. I den nye enhetsskolen hørte «livssynskamp» ikke hjemme.
Derfor måtte trosopplæring verken finne sted på skolens arena eller ta av
skoletiden (Birkedal 2015). Dette må sies å være fullt gjennomslag for HEFs
politiske bestrebelser og målsetting. Implisitt innebærer dette prinsippet at i
skolens offentlige rom skal elevenes ulike religiøse tilhørighet ikke synliggjøres, av
hensyn til enheten. Spørsmålet er om dette i realiteten innebærer en begrensning
av religionsfriheten i skolen. Det gis kanskje ikke noe entydig svar på dette. Men
prinsippet skaper årvisse konflikter om julegudstjenester og skole-kirke-samarbeid
samt ungdommers egne religiøse tiltak, som f. eks. skolelag. For Dnk og IKO la
utviklingen sterke begrensninger på skole-kirke-arbeidet. Dette avspeiles i IKOs
satsingsområder, som fra 2003 ikke lenger var «hjem, skole og kirke», men «hjem,
kirke og samfunn».
Innføringen av KRL-faget hadde vidtrekkende konsekvenser og synliggjør
sammenhengen mellom statens verdigrunnlag/ideologi og skolen som statlig
instrument for «den rette» oppdragelse. I 2008 ble formålsparagrafen for grunnopplæringen (barnehage og den 10-årige grunnskole) endret (Bostad-utvalget).
Opplæringen skulle nå bygge på grunnleggende «verdier» i kristen og humanistisk
arv og tradisjon, verdier som også kom til uttrykk i ulike religioner og livssyn og
som er forankret i menneskerettighetene. Da Grunnlovens § 2 ble endret i 2012,
ble den evangelisk-lutherske konfesjon som statsreligion fjernet og erstattet med
et verdigrunnlag som forankrer stat og samfunn i kristne og humanistiske verdier
samt menneskerettighetene.
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Opprettelsen av Kirkerådet (1969) og Kirkemøtet (1984) var sluttsteinene i
demokratiseringen av Den norske kirke og la grunnen for et visst indre selvstyre
i forhold til staten. Kirkerådet skulle først og fremst ta seg av «forsømte oppgaver
i kirken og ikke bruke unødvendige krefter på det som allerede var ivaretatt» (IS
37/85). IKO signaliserte raskt at man var villig til å påta seg forpliktelser. Men
da Kirkerådet var etablert, begynte Dnk å bygge ut sine egne strukturer, også
på det kateketiske område. Dette har i tidens løp avfødt atskillige forhandlingsmøter og samarbeidsavtaler mellom IKO og rådskirken om arbeidsfordeling,
sekretariatsfunksjoner og økonomisk kompensasjon, særlig i forbindelse med
UPRO-arbeidet.99 I 1989 fikk IKO observatørstatus i Kirkemøtet, med talerett i
undervisningssaker. Det ga også anledning til å reise saker for Kirkemøtet.100
Ved årtusenskiftet stod IKO ved en skillevei. Den økonomiske situasjonen
var vanskelig og man så seg nødt til å nedbemanne. IKO trengte «en stabil og
forutsigbar plattform» for videre virksomhet. Representantskapet tok grep og
satte i år 2000 i gang et utredningsarbeid for å gjennomtenke IKOs fremtidige
rolle, identitet og strategi (RS 4/2000). I kjølvannet av den statlige trosopplæringsreformen som ble vedtatt i Stortinget i 2003, var det knyttet spenning til muligheten
for opprettelse av et sentralkirkelig dåpsopplæringssekretariat for Dnk. Dette var
bakgrunnen for at IKO tok kontakt med Kirkerådet, der IKOs tidligere styrer,
Erling Pettersen, nå var blitt direktør, og fremmet forslaget om at IKO kunne
være det faglige sekretariat for det sentralkirkelige oppbyggingsarbeidet man stod
overfor. Men etter lange forhandlinger og uenighet blant annet om lokalisering,
opprettet Kirkerådet til IKOs store skuffelse sitt eget trosopplæringssekretariat.
Styrets protokoller vitner om skarpe konflikter mellom partene.101 Man forhandlet
seg imidlertid frem til en avtale om arbeidsfordeling mellom det nyopprettede
kirkeråds-sekretariatet og IKO, som hadde vært engasjert i forprosjektet for det
nye trosopplæringsprogrammet. Avtalen ble undertegnet i 2003. Under IKOs
representantskapsmøte samme år var Kirkerådets underdirektør, Gerd Karin
Røsæg (f. 1952), til stede for å dempe konflikten. Hun forsikret at Kirkerådet
fremdeles betraktet IKO som en nær «samarbeidspartner og entreprenør» innen
det kirkelig pedagogiske feltet (RS 2003).
I 2004 vedtok representantskapet nye vedtekter og Institutt for Kristen Oppseding
ble endret til IKO – Kirkelig pedagogisk senter.102 Navneendringen uttrykker IKOs
nye selvforståelse og identitet og fremfor alt de kirkepolitiske realiteter. Man skulle
99 IS 4/85. IS 19/85. IS 37/85. IS 52/85. IS 61/85. RS 1985. IS 42/86: samarbeidsavtale mellom KR og IKO ble
undertegnet.
100 IS 49/84. IS 4/85. IS 37/85. IS 52/85. IS 53/85. IS 42/86. IS 48/88. IS 49/89.
101 IS 04/01. IS 22/01. IS 27/01. IS 30/02. IS 37/02. IS 41/02. IS 42/02. IS 45/02. IS 02/03. IS 04/03. IS
17/03. IS 05/03. IS 09/03. IS 11/03. RS 3/01. RS 3/02. RS 03/03.
102 I 1987 opplevde man begrepet oppseding problematisk, og i 1999 luftes mulig navnebytte. IS 10/87. IS
14/99. IS 10/02; IS 02/03.
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fremdeles arbeide for kristen oppdragelse og undervisning i hjem og kirke. Men
som en følge av statens skolepolitikk kunne skolen ikke lenger være et sentralt
satsingsområde for IKO. For den kristne skolen er nå avviklet. Skole og barnehage
er likevel definert som noen av IKOs arbeidsoppgaver. Nå heter det i vedtektene
at IKO skal «arbeide for å styrke skolens og barnehagens kristne innhold, legge til
rette for et byggende samarbeid mellom opplærings- og oppdragerinstitusjonene
og stimulere til pedagogisk innsats på kristen grunn» (vedtektenes § 3). Hva dette
konkret vil kunne innebære, vil til enhver tid avhenge av hvilke grenser Staten
setter for kristen påvirkning av barn og unge i skolens rom.

Oppsummerende

av s l u t n i n g

I IKOs årsmelding for 1977 spørres det om Norge er på vei mot et kulturskifte:
«Skal kristne seder og den kristne-humanistiske åndsarven uthules i den grad at
det blir et nytt innhold?» Svaret gis ved en henvisning til det gamle ordet: «Med
lov skal landet bygges». Lover påvirker individ og fellesskap og er derfor vesentlige
faktorer i «folkeoppsedingsarbeidet», slår årsmeldingen fast. Også IKOs 75-årige
historie kan ses i dette perspektivet. IKOs arbeid for den kristne skole og skolens
konfesjonelle kristendomsundervisning ble en kamp til forsvar av det kristne
samfunn og statskirken som en bekjennelseskirke ikke bare i navnet, men i gavnet.
Som en frivillig organisasjon/institusjon som virket i rammen av demokratiet,
fremmet IKO sine synspunkter ved å påvirke og mobilisere opinion. Man benyttet
politiske kanaler og også Den norske kirkes biskoper overfor statsmakten. Som
skolepolitisk aktør kom IKO ofte til å stå i motvind, men arbeidet med en energi,
et engasjement og fremfor alt med en høy kompetanse som det står stor respekt
av. Man ønsket å bevare kristendomsfaget, noe som krevde at man måtte fornye
det. På dette feltet gjorde man et verdifullt nybrottsarbeid, som fikk betydning for
offentlig planarbeid. Man satset tidlig på å utvikle et pedagogisk forskningsmiljø,
som kom til å sette spor i pedagogisk tenkning og utdanning i mange tiår. IKO har
også spilt en avgjørende rolle for utviklingen av religionspedagogikk som eget fag i
akademia. IKO har også hatt en nøkkelrolle i arbeidet med å modernisere kirkens
konfirmasjonsundervisning. Skolepolitisk vant man noen seire, men i 1969 tapte
IKO og Den norske kirke kampen om grunnskolens kristendomsundervisning
som kirkens dåpsopplæring.
Gjennom høringer, forhandlinger og offentlige oppdrag ble IKO fra 1970-årene
av trukket inn i politiske prosesser som siktet på konsensus og forlik mellom
ulike interessegrupper. Dette har gitt muligheter til å påvirke stat og samfunn,
men kan også ha svekket institusjonens skolepolitiske slagkraft. Utviklingen av
den kristne, konfesjonelle skole til en sekulær enhetsskole innebar at forholdet
mellom stat og kirke ble endret. Dette så IKO konturene av allerede i 1958, da
man lanserte tanken om et kirkelig helhetskatekumenat. Dette ble senere realisert
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ved Undervisningsprogram for hjem og kirke (UPRO), som skulle utfylle skolens
undervisning. Det var basert på barnedåpen og skulle fremme kristen tro og
lære og opplæringsansvar blant folkekirkens medlemmer. Utviklingen av UPRO
skjedde i nært samarbeid med Den norske kirkes organer. Da det gamle kristendomsfaget forsvant, var IKO på kirkens vegne allerede i gang med arbeidet for å
få til en reform som ga Den norske kirke muligheter til å ivareta sitt ansvar for
opplæringen av de døpte. På dette feltet har IKOs innsats vært helt avgjørende for
dagens trosopplæringsprogram i Den norske kirke. Slik har IKO vist seg å være
«en av de viktigste fornyelsesimpulser» i norsk kirkeliv.
IKOs innsats har siden starten vært betinget av de store og dyptgripende
endringene som har foregått i det norske samfunn fra 1945 av. Historisk hadde
utviklingen etter andre verdenskrig sine forutsetninger i et evangelisk-luthersk
enhetssamfunn, som allerede etter 1814 var under utvikling mot et stadig mer
pluralistisk og sekularisert samfunn. Når man i en slik kontekst vil sikre tradering
av kristen tro og lære i kultur- og samfunnsliv, skjer det i et krevende spenningsfelt.
For på den ene side åpner det liberale demokratiet mulighetene til å påvirke, sikre
og forandre. På den annen side kan disse mulighetene bidra til en tilpasning som
kan svekke innholdet i det man ønsker å tradere. Dette er et alminnelig dilemma
for alt kirkelig og kristelig arbeid i dag, og utfordrer en institusjon som IKO til å
reflektere over veien videre i et slikt spenningsfelt.
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Prismets profil gjennom 50 år
(1950–2000)
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Tidsskriftet Prismet er 70 år i 2020. Det har skjedd store forandringer fra første årgang i
1950 til dagens utgaver. Fra begynnelsen ønsket tidsskriftet å være et kristent verdiforankret
og ideologisk tidskrift. Artikkelen analyserer om forståelsen av pedagogikk og den kristne
forankringen har endret seg gjennom de første femti årene (1950–2000). Grunnleggerne
av tidsskriftet fant den ideologiske forankringen i det de kalte en «helhetspedagogikk» eller
«integralpedagogikk» og i en luthersk kristendomsforståelse. Analysene viser at redaksjonene
stort sett har beholdt denne forståelsen selv om det ideologikritiske har blitt dempet betraktelig og forståelsen av pedagogikk har blitt mer utydelig.
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Innledning
Tidsskriftet Prismet feirer i år 70-årsjubileum. Det er derfor god grunn til å se
tilbake på tidsskriftets 70 år. Alle tidsskrift forandrer seg over en så lang periode.
Det har også Prismet gjort. Det har skjedd store forandringer fra første årgang
i 1950 med ti hefter i året med vekt på en kristen pedagogikk for kirke, skole
og samfunn, trykt på tykt papir og produsert av Arne Gimnes Forlag A/S til
tidsskriftet i 2020 med 4 hefter i året, utgitt digitalt (Open Access) og godkjent
som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 med vekt på artikler i skjæringspunktet mellom pedagogikk, religion og teologi. I dag presenterer tidsskriftet seg
som «et ledende nordisk fagtidsskrift innen religionspedagogikk, og målgruppen
for tidsskriftet er alle som arbeider innen de religionspedagogiske praksisfeltene,
samt forskere og studenter.» (iko.no/prismet – 11.2.2020)
Det er interessant å se nærmere på hvordan et kristent verdiforankret og
ideologisk tidsskrift forandrer seg. En slik analyse kan og bør gjøres ut fra ulike
perspektiv og metoder. I denne artikkelen skal jeg bare trekke frem ett perspektiv
og spørre: Hvordan ser de grunnleggende ideologiske forandringene ut gjennom
50 år? Jeg har valgt to tema som kan vise slike forandringer. For det første gjelder
det hvilken pedagogikk en legger til grunn. Med dette tema vil en kunne analysere
tidskriftets ideologiske profil i forhold til samtidens allmennpedagogiske debatt.
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Den første etterkrigstiden og spesielt 1950-årene var preget av en omfattende
pedagogisk nytenkning og debatt i Norge. Striden sto på mange måter mellom
på den ene siden en positivistisk og psykologisk forankret tenkning, og en mer
åndsvitenskapelig dannelsestradisjon på den andre siden. Det andre temaet er
hvordan en forstår den kristne forankringen av pedagogikken. Det åpner for å
kunne se hvordan tidsskriftet plasserer seg i forhold til ulike teologiske retninger
og til indrekirkelige debatter. Selv om perspektivet for analysen er smalt, vil
svarene på disse to spørsmålene kunne vise den ideologiske forankringen.
Denne analysen av tidsskriftets utvikling kunne med fordel også blitt satt inn i
en større kulturell og politisk kontekst. Tidsskriftet har på mange måter stått i en
kulturkritisk sammenheng hvor kulturelle og politiske stridsspørsmål har avløst
hverandre. Slik sett har lederartiklene ofte vært skrevet innenfor rammen av en
mer omfattende kulturkamp (Mogstad 1989).
Det er ikke gjort mange slike analyser av tidsskriftets utvikling. Men en undersøkelse bør nevnes. Steinar Moe skrev i 2000 en artikkel om hvordan en fra
redaktørhold forholdt seg til innføringen av det nye KRL-faget i grunnskolen.
(Moe 2000.) Han viser at tidsskriftet gjennomgår en forandring fra å tolke det nye
faget i lys av det gamle kristendomsfaget til å si at faget ikke skal være opplæring til
en bestemt tro og at myndighetene nå knytter begreper som nøytralitet og objektivitet til faget. Moes undersøkelse er interessant fordi den viser redaksjonens raske
tilpassing til en ny pedagogisk og politisk virkelighet.
Jeg har valgt å legge stor vekt på den første lederen i 1950 og se om den ideologien
som presenteres der, opprettholdes og eventuelt vitaliseres gjennom 50 år. I den
første lederen introduseres begge temaene jeg har valgt som analytisk tilnærming:
«helhetspedagogikk» og «kristen pedagogikk». Det har vært en utfordring å velge
hvilke lederartikler en i tillegg skulle velge å analysere. I hovedsak har jeg valgt
ledere i forbindelse med redaktør- og redaksjonsskifter. Korte ledere kan ikke gi
fyldige svar. Jeg har derfor valgt å supplere analysene med å trekke inn noen få
utvalgte artikler som på en mer grundig måte gir substans til disse temaene. Selv
om utvalget er smalt, vil likevel et slikt utvalg og en slik analyse kunne kaste et
visst lys over tidsskriftets første 50 år.
En metodisk utfordring har vært at jeg selv var medredaktør i perioden
1985–2000. Hva dette har ført til av manglende perspektiver og kritisk holdning,
er ikke godt å si. Men det har helt sikkert ført til skjeve vinklinger og viktige
utelatelser. Å analysere tekst i spenningen mellom nærhet og distanse har vært
utfordrende, men samtidig hatt både positive og negative sider.

Historisk

b a kg ru n n

Opprettelsen av Prismet står i en større sammenheng. Allerede i 1909 var Norges
kristelige lærerforbund etablert. Forbundet ga ut Kristelig pedagogisk Tidsskrift som
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siktet seg inn mot lærerne i folkeskolen. Som mange andre tidsskrifter og blader
ble også dette stanset under krigen. Men i 1946 kom det ut i ny drakt under navnet
Kristen Skole. Med tilleggstittelen «Før: Kristelig pedagogisk tidsskrift» ønsket utgiverne
med Bjarne Hareide i spissen å opprettholde kontinuiteten med Kristelig pedagogisk
Tidsskrift. Men redaksjonen ønsket nå et tidsskrift som omfattet alle skoleslagene,
ikke bare folkeskolen. Selv om interesse og fagnivå var forskjellig for de ulike
skoleslagene, mente de at i det grunnleggende hadde en de samme midlene og
målene. Ikke minst gjaldt dette den kristne pedagogikken. (Kristen Skole 1/1946,
s.3.) Nå skulle en samle alle de kristne kreftene under ett tak. Redaktørstaben ble
utvidet til 4, en fra hvert av skoleslagene: folkeskolen, ungdomsskolen, gymnaset
og lærerskolen. Allerede i lederen i det første nummeret kommer det klart frem
hva de overordnede målene med tidsskriftet var.
Og når no Fellesprogrammet krev karakterdanning, kan det etter norsk skulelov ikkje
bli tale om anna enn ei kristeleg-moralsk karakterbygging. Her er det legitime program
for norsk skule. Vi må berre ta konsekvensen av dette heilt ut. Det er det kristne
livssynet og den kristne ånd som skal prege skulen vår. Det må berre gjennomførast på
ein positiv og byggande måte. Skal dette bli røyndom, må det skapast ein sterk kristen
pedagogikk. Det er ei forsømd oppgåve i dag. (Kristen Skole 1/1946, s.4.)
Her kommer det tydelig fram hvordan kristen og moralsk karakterdanning og
kristen helhetspedagogikk blir hjørnesteinene i etterkrigstidens kristne skoletenkning i Norge. Dette gjenspeiler seg også i valget av redaktører: (Bjarne Hareide
(ansvarlig), Anker Holmin, Erling Melberg og Trygve Stabrun). I tillegg presenterte
det første nummeret en oversikt over 34 sentrale norske personer innenfor skole og
kirke som var tilknyttet tidsskriftet som medarbeidere. I hefte nummer to samme
år er listen utvidet med fire nye norske personer og med ni nordiske. Det ble med
andre ord etablert et bredt nordisk, faglig og kirkelig nettverk rundt tidsskriftet.
Utgiverne ønsket å starte et fagtidsskrift og ikke et propagandablad. Tankene
som skulle presenteres i tidsskriftet, skulle være underbygd faglig og vitenskapelig.
Hovedparolen var å samle og aktivere de kristne pedagogiske kreftene ved å samle
nye krefter fra hele landet og ved å informere om nyere pedagogisk tenkning i
utlandet. Artiklene i det første nummeret avspeiler målsettingen. Håkon Wergeland
skriver for eksempel i tidsskriftets første artikkel om «Personlegdanning». (Kristen
Skole 1/1946, s.1ff) Han kritiserer pedagogene for å ha dyrket bare visse sider ved
personlighetslivet. I stedet etterlyser Wergeland en personlighetsdanning som tar
vare på helheten i personlivet i samsvar med det kristne livssynet.

Den

f ø r s t e u t g av e n av

P r i s m e t (1950)

Det første nummeret av Prismet kom ut i 1950 med undertittelen «Tidsskrift for
skole og hjem». Utgiver var Institutt for Kristen Oppseding (IKO) som var en videre-
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føring av Kristelig Pedagogisk Kontor som var etablert i 1945, men som skiftet navn
til Institutt for Kristen Oppseding 1948. Redaktør var Bjarne Hareide, mens Åge
Holter og Trygve Stabrun var redaksjonssekretærer. Hareide var redaktør til og
med 1969, men i de siste årene fungerte redaksjonssekretær Aasmund Dale i
praksis som redaktør.
Prismet var et av flere tiltak som Hareide og kretsen omkring han iverksatte
etter krigen med sikte på å gjenreise et kristent og pedagogisk arbeid for kirke,
skole og hjem. Særlig sentralt sto arbeidet med å styrke kristendomsfaget i skolen.
I den første lederen presenterer Hareide tidsskriftets program: «En helhetspedagogikk som omfatter både det menneskelige samfunnet og Guds rike.» (Prismet
1/1950, s.5) Han skrev at pedagogikken i dag var preget av de mange pedagogiske
sekterismer, og skolens svøpe var fagtrengsel, pensumtvang, kunnskapsjag og
karakterbegjær. Den barnesentrerte pedagogikken blir egosentrisk og selvopptatt.
Selv om den nye sosialpedagogikken skulle korrigere den egoistiske isolasjonen
som individualismen førte mennesket til, overser den at mennesket er noe mer
enn samfunnsborgere. Sammenfattende skriver han:
Med all vår pedagogiske og psykologiske aktivitet og alle våre retninger, føler det
moderne menneske seg like rådvill og hjelpeløs i den vanskeligste av alle oppgaver som
er lagt på skapningen, oppdragelsen av den oppvoksende slekt. (Prismet 1/1950, s.5)
Med navnevalget Prismet ville tidsskriftet være det midlet som skulle fange opp
og bryte alle strålene fra nyere pedagogikk. Det skulle presentere noe mer enn en
«immanens-pedagogikk». Alternativet var en kristen helhetspedagogikk.
Mennesket trenger en saklig pedagogikk, og da ikke bare den sak som heter det sosiale,
det moralske, det åndelige eller et annet livsfelt, men vi må vinne fram til helheten. Vi
må komme bort fra de mange pedagogiske sekterismer og skape en integralpedagogikk.
Derfor tør vi også bruke det krevende ord: en kristen pedagogikk. (Prismet 1/1950, s.5)
Men dette betød ikke for Hareide en begrensing av oppgavene til bare å gjelde
kristendomskunnskap og religionspedagogikk. Ut fra luthersk teologi understrekte
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han at en også hadde fått en borgerlig oppgave som hørte til skaperordningene
og Guds lov. Og den krevde normer. Og det er med dette utgangspunktet han
skriver at «vår helhetspedagogikk vil omfatte både det menneskelige samfunn og
Guds rike». Tidsskriftet skulle altså ikke begrense seg til å føre en indrekirkelig
samtale. Tvert om var hele det pedagogiske feltet og hele den allmennpedagogiske
debatt samtalepartnere. Tidsskriftet skulle være en kritisk stemme inn i samtiden
forankret i en kristendomsoppfatning som forstod barn og unge både som kristne
og samfunnsborgere. Dette dobbelte perspektivet ble viktig for å kunne bli hørt
både i kirke og samfunn.
Med denne lederen knytter Hareide Prismet til ideene og målsetningene i det
tidligere tidsskriftet Kristen Skole. Men nå blir kristen pedagogikk og helhetspedagogikk satt inn i en større pedagogisk sammenheng. Allerede i det første heftet
ser en hvordan målsetningene i lederen blir konkretisert. Artiklene blir plassert
under faste tema som går igjen i alle heftene. Under Aktuell metodikk skriver
Trygve Stabrun om hvordan en skal lære elevene rasjonell lekselesing. Under
Ideer og brytninger skriver Åge Holter om pedagogikk på skilleveier. Her analyserer
og sammenlikner han den franske filosofen Jacques Maritains ny-thomistiske
pedagogikk og Johannes Sandvens nye bok om pedagogiske idebrytninger i USA
(Dewey og pragmatismen, den ny-aristoteliske tradisjonalismen og essensialismen). Holters konklusjon står som et godt eksempel på tidsskriftets profil:
Men mennesket er på en og samme tid individ og person, og til det svarer to
forskjellige poler for min moralske og indre utvikling: jeg kan utvikle meg i retning
av personlighet, dvs. en uavhengighet og en selvbeherskelse som svarer til mitt
åndsprinsipp, eller jeg kan utvikle meg i retning av individualitet, dvs. en overgivelse til
de tendenser som er i meg ved arv og materie. Pedagogikken bør her besinne seg på at
disse to delene ikke faller fra hverandre. En integral oppseding har det hele mennesket
i sikte: den individuelle person. Tidens pedagogiske hovedsynd er at man sikter på
det individuelle istedenfor det personlige og dermed reduserer menneskets oppseding
og utvikling til en simpel frigjøring av det materielle jeg. Derfor er det man sammenblander barnets frihet med dyrets spontanitet, derfor avsettes læreren som barnets moralske leder og autoritet og blir til en føyelig og overflødig assistent, derfor kan man også
tale om bankerot for oppsedingen og for de voksnes ansvar overfor ungdommen.
(Prismet 1/1950, s.11)
Det tredje temaet har overskriften Ecclesia. Her tar Olav Nome opp spørsmålet om
katekismen. Med denne artikkelen går han inn i en aktuell debatt om katekismens
framtid i skole og i kirke. Konteksten for artikkelen er fjerningen av katekismen fra
skolen i Sverige, Berggravs bok fra 1936: Fornyelse av katekismen samt Harald Aspås
bok: Luthers katekisme som lærebok i dag fra 1948. Spørsmålet som sto i sentrum
var om katekismen først og fremst var en pedagogisk lærebok eller et bekjennel-
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sesskrift. Utfordringen var om det ville være mulig med en forsiktig revisjon av
teksten som kunne forene de to standpunktene? (Prismet 1/1950, s.16ff)
Den fjerde temaet har Heim og folk som overskrift. Forfatteren og læreren
Magnhild Haalke skriver om oppfostring til fred. Hun hevder at arbeidet for
fred starter med barna i hjemmene. Derfor er foreldregjerningen så viktig. Og
familiene trenger en lettere økonomisk situasjon, bedre boliger og lettere arbeid.
Løsningen finner Haalke ikke overraskende innenfor individualetikk og tradisjonell kjønnsideologi:
Her må kvinnene velge: Familien eller yrkeslivet. Et menneske har begrenset kraft og
evner. Morsarbeidet, oppdragergjerningen er et spesialarbeide, det kan ikke klare seg
med en som springer ut om morgenen og kommer heim, sliten og trøtt etter mange
timers yrke – for å være mor! Storparten av oppdragergjerningen faller jo på henne,
for det faren alltid må ut på fortjeneste til underhold, ofte langt fra heimen. (Prismet
1/1950, s.29)
I tillegg til de faste temaartiklene hadde man allerede fra første hefte også en
rekke faste spalter som viser tidsskriftets pedagogiske bredde og målsetning. I
spalten Pedaglobus presenteres og analyseres aktuell pedagogisk debatt fra mange
land: Frankrike (den franske barnerepublikken Moulin-Vieux), Sverige (intelligensmåling), Danmark (lærerideal), Tyskland (kristendomsundervisning eller
religionsundervisning), Ungarn (plutokratisk-kapitalistisk pedagogikk), USA
(akademisk frihet og kommunistfrykt) og Østerrike (obligatorisk kristendomsundervisning). Presentasjonene og analysene er til dels fyldige og skarpe, og viser
at tidsskriftet ønsker å være en stemme i den større pedagogiske debatten i Norge.
I den faste spalten kalt Presserevy kommenteres skoledebatt fra aviser rundt om
i landet. I dette første heftet er det innslag fra flere aviser om spørsmålet om lekser:
Tiden (Arendal), Stavangeren, Stavanger Aftenblad, Arbeiderbladet, Samhold (Gjøvik),
Hedmarkens Amttidende (Kongsvinger) og Verdens Gang. Både tema og argumentasjon er gjenkjennbar fra vår egen tid.
To mindre spalter kalles Har de lest? og Vi har lest. I den første spalten presenteres
med noen få ord i hovedsak utenlandsk (fransk, engelsk og tysk) faglitteratur,
mens den andre spalten inneholder korte bokanmeldelser.
Samlet sett presenterer Prismet seg med en klar målsetning, og det er
imponerende hvor vidt redaksjonen satser. For å forstå denne omfattende satsingen
av ressurser på et kristent pedagogisk tidsskrift, må en ha klart for seg endringen i
kultursituasjonen i den første perioden etter krigen. Under krigen hadde en greid
å etablere en bred politisk og ideologisk enighet mellom foreldre, kirke og skole på
foreldrerettens og kirkens grunn. (Harbo 1989; Mogstad 1989) Denne alliansen
søkte flere å videreføre etter krigen. Men den ble motarbeidet både fra et kulturradikalt miljø i Arbeiderpartiet og fra «dissenterhold».
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Flere av redaksjonens medlemmer kjente også godt til finsk, luthersk teologi
og den religionspedagogiske utvikling i Tyskland etter krigen. I Tyskland fikk
den såkalte «Evangelische Unterweisung» en enerådende stilling. Frykten for en
ny ideologisering av skolen og samfunnet førte til en åpen og positiv holdning
til kirkens selvråderett for å unngå ny statlig overstyring. Den nye teologien ble
forstått som bekjennelsesteologi og betraktet som et effektivt våpen mot eventuelle
ideologiske utfordringer fra statens side. Og den evangeliske undervisningen ble
sett på som en konsekvent gjennomføring av den nye teologien (Kittel 1947). Kittel
mente at denne undervisningens ideologiske funksjon og dens muligheter til å
formidle skapertro, var det beste middelet til å frigjøre elevene fra alle ideologiske
virkelighetsoppfatninger og til å sette dem fri til å møte virkeligheten. I Norge
ble denne ideologikritikken brukt mot «angrepene» på kristen innflytelse innenfor
kultur og politikk.
Gradvis vokser det derfor fram en kulturkamp om skolen. Og striden kom i
særlig grad til å stå om kristendomsfagets plass og innhold. Men som den første
lederartikkelen presiserer, ble ikke tidsskriftets oppgave begrenset til det spesielt
kristne. Tanken om en helhetspedagogikk og allmenn fostring ble forankret i en
luthersk teologi hvor både Gud og verden hørte kristentroen til. (Dale1978)
Allerede i 1950 ble spørsmålet om hva som menes med en «kristen pedagogikk»
behandlet på lederplass. Her argumenteres det mot å forstå denne som en ideologisk
retning som skulle presse det kristne livssynet inn i alle fag og inn i all livsstil på
linje med totalitære livssyn som ønsker makt over skolen og oppdragelsen.
Kristen pedagogikk vil alltid kjempe for kristendomsfaget sin rett og plass i skule og
samfunn – både frå eit kristent synspunkt og eit sosiologisk, men han kan aldri tvinge
ein viss ideologi inn i dei andre fagene – av den enkle grunn at kristendom ikkje er
ideologi. Difor er all einsretting eit framandelement i evangelisk pedagogikk. (Prismet
6/1950, s.173)
I lederen brukes Luthers toregimentslære til å gi allmennfagene faglig frihet slik
at mennesket blir satt i stand til å leve et «nestekjærleiksliv» i verden og i Guds
skaperordninger. Toregimentslæren ga allmennfagene frihet til å utvikle sine
egne faglige synspunkter basert på fagenes vitenskapelighet slik at en unngikk
«kristen» overprøving og sensur. Med denne teologiske forankring av skolefagene
argumenterte en for at kristendomsfaget skulle presentere kristen tro med et
innenfraperspektiv samtidig som allmennfagene skulle beholde sine egne faglige
strukturer upåvirket av enhver kristen sensur. Denne balansegangen ga faglig
frihet for alle skolefagene, men var ikke alltid like lett å praktisere.
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« T i å r s j u b i l e u m » (1960)
I lederen i hefte 1/1960 vises det tilbake til den første lederartikkelen i 1950. I
hovedsak gjentas de samme målsetningene som den gang. Den barnesentrerte
skole vil lett føre til dominerende egosentrisistet, og sosialpedagogikken omdanner
lett mennesket til statsdirigerte borgere. Som alternativ til disse pedagogiske
retningene settes på ny «en integralpedagogikk som orienterte seg ut fra det kulturgrunnlag og det livssyn som er konstituerende for den vesterlandske kulturkrets,
det kristelig-humanistiske».
Det er en optimistisk lederartikkel som står på trykk nå ved inngangen til et
nytt tiår. På tross av harde debatter om kristendomsfaget, en skolepolitikk hvor
«sentrale kristelige åndsverdier» har stått på spill og hvor det gamle samarbeidsforholdet mellom kirke og skole var på vei til å brytes opp, ser en klare lyspunkter.
Klarere enn før har det demret dette siste desennium at kanskje det kristne grunnsyn
kan gi sammenheng og mening. Skolen så vel som pedagogikken har vært i ferd med
å atomiseres. Helheten blir borte i tusen detaljer, i fagtrengsel og emnekonkurranse.
Den sprenges ikke bare av mangeartet stoffmengde, men enda mer av motstridende
momenter innen samme pensum. Spenningsmomentene blir så store at de splitter barnesinnet.
Her står kristendomskunnskapen som det sentrale fag, – ikke bare som et fag ved
siden av de andre og et viktig sådan, men det som samler trådene i sentrum og et
skolens åndelige grunnlag. Det gir nemlig ikke bare sammenheng mellom fagene, men
det som viktigere er, sammenheng mellom undervisning og oppseding.
Integrasjon i egentlig mening oppnår en bare ved et bestemt menneskebilde og et
helhetssyn, og det finner vi i vår folkelige kulturtradisjon bare på kristendommens
mark. (Prismet 1/1960, s.5f)
Denne lederen uttrykket kanskje mer ubeskyttet enn tidligere hvordan kristendomsfaget bør være skolens sentrum, og hvordan en kristent forankret integral
pedagogikk kan forene skolens fag i en dannelsestradisjon. Hvis man ikke leser
dette i lys av en luthersk toregimentslære, står en i fare for å gjøre kristentroen
til en ensrettende ideologi. Det er derfor ikke overraskende at det i samme hefte
publiseres en artikkel av Reidar Myhre med tittelen: «Helhetspedagogikk».
(Prismet 1/1960, s.11ff)
Myhre viser hvordan den nye positivistiske pedagogikken blir forankret i
sosiologi og biologisk basert psykologi slik at «områder og fenomener som gir det
menneskelige sjeleliv dets egenart som for eksempel vilje, samvittighet, frihet og
ansvar overhodet ikke berøres». (Prismet 1/1960, s.12)
Helhetspedagogikken har til felles med den positivistiske pedagogikken at
den starter i empirien. Men i motsetning til denne, starter helhetspedagogikken
i en fenomenologisk og ikke positivistisk empiriforståelse. Dermed stenger den
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ikke ute en rekke fenomener som ikke er tilgjengelig i en naturvitenskapelig
tenkning. Myhre fremholder i tråd med denne tenkningen at livet er mer enn
materie, og at det fremtrer gjennom kvaliteter og strukturer som krever sin egen
erkjennelsesform. (ibid s.13) Gjennom en fenomenologisk analyse går en direkte
til saken slik den ytrer seg i sin naturlige sammenheng. Dette medfører at den
vitenskapelige pedagogikks gjenstand verken er barnet eller oppdrageren, men
relasjonen mellom disse – i spenningen mellom et jeg og et du. Motsetningen til
denne analytiske tilnærmingen er å forstå relasjonen som et forhold mellom et jeg
og et det. Men siden den pedagogiske situasjonen alltid er innvevd i kulturmønstre, og disse kan være mange og ulike, vil den pedagogiske analyse alltid måtte
avdekke disse kulturmønstrene. Myhre viser her et klart avhengighetsforhold til
den jødiske filosofen Martin Buber.
Ut fra denne analyse får man grunnlag for å forstå hvordan de helhetsoppfatninger,
systemer, livsanskuelser som fins i kulturen, gjør seg gjeldende i pedagogikken, hvordan
pedagogikken ifølge sitt vesen uløselig er knyttet til alle kulturens og livets områder, at
grunnsynet i eksistensanalysen klinger igjen i alle avgjørende faser i den pedagogiske
prosess. Ut fra en slik tolkning av pedagogikken lar det seg gjøre å tale om en helhetspedagogikk. (Prismet 1/1960, s.12)
Myhre fremhever også at denne pedagogiske analysen, som i utgangspunktet er
deskriptiv og ikke preskriptiv, ikke sier hvilken helhetsoppfatning eller syntese
en bør velge. Dermed kan pedagogikken aldri være allmenngyldig eller et lukket
kausalsystem. Den belyser bare valgmulighetene. Valget må pedagogen selv ta
under et eksistensielt ansvar. Helhetspedagogikk er med andre ord ikke enhetspedagogikk. Det er derfor Prismet fra første hefte presiserer at det står for en kristen
helhetspedagogikk, og at den omfatter både det menneskelige samfunnet og Guds
rike. En avviser med andre ord samtidens deskriptive og kvantitative forankrete
pedagogikk hvor en søker å avlede normer av «sin mer eller mindre eksakte
vitenskap» (Prismet 1/1960, s.30).
Hefte nummer én i 1960 inneholder en fyldig indeks for tidsskriftets ti første
år. Denne vitner om at målsetningen fra 1950 er ivaretatt. Her er både «verden
og Guds rike» i skole, kirke og hjem rikelig analysert. Men sett i ettertid er ikke
alle analysene like holdbare. Et eksempel på dette er debatten om «rytmiske
aktiviteter» i forbindelse med Læreplan for forsøk med 9-årig skole. Forslaget
utløste en omfattende pressedebatt. Motstanden mot å føre dans inn i skolen
var omfattende. Da Prismet behandlet spørsmålet på lederplass (Prismet 7/1960,
s.197), sies det at det neppe er noe spørsmål ved siden av kristendomsfagets svake
plassering i planen, som har skapt større debatt enn innføring av selskapsdans i
gymnastikktimene. Motstanden sammenfattes i to punkter. Innføring av selskapsdans vil skape samvittighetsnød hos mange foreldre, og det vil skape strid i skolen
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som ender i tillitskrise mellom skole og hjem. En avviser at denne argumentasjonen
er kulturfiendtlig. Den er tvert om kulturkritisk, hevdes det. Argumentasjonen er
basert på erfaringer fra foreninger og ungdomslag som har sluppet dansen inn i sitt
program. For her sitter man igjen med bitre erfaringer fordi dansen har fortrengt
de ideelle interessene, og danselokalet har skapt et kaldt og hardt miljø. Men det
viktigste argumentet som anføres er at dans i skolen vil føre til en håpløs uro og
strid. Et emne som fører til så diametralt motsatte meninger, hører ikke hjemme i
skolen. For skolen skal representere gjennomsnittet av hjemmene.
Tidsskriftet har i den første tiårsperioden en rekke artikler og kommentarer
om kristendomsfagets plass i skolen. Den underliggende tankegangen er at faget
skal være kirkens dåpsundervisning. Derfor er det viktig at evangeliet skal få lyde
i klasserommet. En advarer mot at fagets innhold blir historisert eller moralisert.
Tilgivelsen og nåden må nå den enkelte elev. Forståelsen av kristendomsfaget
minner på mange måter om den tyske «Kirke i Skole»-tenkningen. Dermed er det
lett å forstå hvorfor en fra kirkelig hold oppfattet skoledebatten som en kulturkamp.
Selv om en i Prismet understreket at kristentroen ikke var en ideologi, men tvert
om representerte det nødvendige hinderet for at skolen ikke skulle ideologiseres,
ser en nok i ettertid at tidsskriftets første periode også var preget av en ideologiserende bruk av kristentroen.

R e da k t ø r s k i f t e t

i

1970

Med hefte 1/1970 ble det gjennomført er redaktørskifte i tidsskriftet. Bjarne
Hareide blir skiftet ut med Aasmund Dale. I en artikkel i hefte 8/1970 kalt
«Strømlinjer gjennom 25 år» foretar Hareide en oppsummering av IKOs og
Prismets virksomhet siden starten. Her peker han på 25 års to store utfordringer:
kristendomsfagets plass og innhold i skolen (Hareide 1956) og dåpsopplæringens
plass i kirken (UPRO). Målsetningen var en fornyelse av kristendomsfaget og
Guds ord inn i hjemmene. I denne sammenhengen så han nødvendigheten av å
hjelpe skolefolk og andre pedagoger med stipendier til kvalifiseringsutdannelse og
forskning. Med dette grepet skaffet han seg en stadig voksende gruppe medarbeidere med høy faglig kompetanse.
Med Dale fikk tidsskriftet en redaktør som videreførte Hareides målsetninger,
men samtidig en som var mildere i formen. Det redaksjonelle arbeidet med
tidsskriftet videreføres først med de samme spaltene og med det samme brede
faglige «hjelpeapparatet». Men etter hvert endrer tidsskriftet oppbygning. De
mange faste spaltene blir færre, og de som tidvis beholdes, blir ikke så omfattende.
I sin første lederartikkel skriver Dale om enhetsskolens plass i et stadig økende
pluralistisk samfunn. I denne sammenheng blir «70-årenes store folkepedagogiske oppgave å lære mennesket å spørre etter de egentlige verdier i livet, og gi
rom for utfoldelse av alle sider ved et sant menneskelig liv». (Prismet 1/1970, s.5)
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Konkluderende skriver han:
En liten leder i Prismet kan slett ikke gi svaret. Men, som Prismet har gjort i de
foregående to tiår, vil vårt tidsskrift vise hva som hører det sanne menneskeliv til,
hvilke pedagogiske følger dette har, og hvilke organisatoriske tiltak som må til for at
forholdene kan legges til rette for søken etter verdier og for livsutfoldelse, både i den
store folkelige enhet og i de ulike livssynsgrupper. (Prismet 1/1970, s.5)
Dales ledere er preget av de samme utfordringene som tidligere, men han er forsiktigere enn Hareide med å polarisere motsetninger. I det samme heftet som Hareide
skrev skarpt om strømlinjene gjennom IKOs 25 første år, spør Dale i lederen om
IKOs arbeid mer har vært kritikk av lavere timetall og av-konfesjonalisering enn
et arbeid for kristen oppseding og undervisning. Dette «mot»-arbeidet mener han
er et resultat av at protester og offensiver er blitt tvunget inn på IKO som viktige
oppgaver fordi viktige verdier har stått på spill. Men samtidig skriver han at den
som kjenner IKO, vet at det er andre ting som har preget hverdagen: hjelp til
lærere, planarbeid, kurs og foredrag, foreldremøter osv. Det er tydelig at Dale
innser at tidsskriftets kulturkamp har fått slagside. En har fått for stor oppmerksomhet mot hva som er galt fremfor å presentere de gode alternativene. Dermed
ligger det nært å kritisere tidsskriftet for å ha gjort kristentroen til en ideologi.
Lederen i hefte 9/1970 er et godt eksempel på i hvilken form Dale velger å
behandle stridsspørsmål. Her skriver han om Normalplanutvalgets innstilling om
kristendomsfaget i grunnskolen. I stedet for en fortsatt kamp om timetallet, skulle
han ønske at en nå kunne samle seg om innholdet i faget og om arbeidsformene.
Han advarer mot å skyve problemet med det lave timetallet over på kommunene;
og til motspørsmålet: Hvilke fag skal avgi timer til kristendomsfaget; eller til at de
andre fagene må ha så og så stort timetall; eller til at mange lærere synes det er
nok timer til faget. I stedet for å ta utgangspunkt i slike spørsmål, leverer han en
positiv begrunnelse for økt timetall:
Ta heller hensyn til det faktum at hva kristendomsfaget skal arbeide med, er viktigere
enn noen sinne. Snakk heller om at faget må ha godt med tid når så viktige emner skal
få en anstendig behandling. Gi heller dette faget en slik tidsramme at de arbeidsformer
det krever, kan bli tatt i bruk. Og argumenteres det med at faget ikke oppleves aktuelt
for eleven, så gå til sakens kjerne: Lag en ny plan, en plan som fra år til år gir plass for
det aktuelle. Ikke for å finne på noe nytt, men fordi intet fag er mer aktuelt, og intet
fag har eleven mer krav på å oppleve aktuelt enn kristendomsfaget. Det gjelder jo livet!
(Prismet 9/1970, s.261)
Med Dale som redaktør beholder Prismet sin målsetning og strategi. Men det
skjer en gradvis endring som både skyldes redaktørenes ulike personlighet og
at den skolepolitiske og kulturelle konteksten er annerledes på 1970-tallet enn
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hva den var på 1950-tallet. En kan også merke at satsingen på en vitalisering av
dåpsopplæringen både i kirken og i hjemmene, og på reformarbeidet med konfirmasjonsundervisningen, fører til en forsiktigere språkbruk om kirke i skolen og
om kristendomsfagets sentrale funksjon i synet på skolens enhet. Det er flere
årsaker til dette, ikke minst grunnskoleloven fra 1969 som gjorde kristendomsfaget til et ordinært skolefag begrunnet pedagogisk og kulturelt i foreldreretten og
ikke lenger i kirkens dåpsopplæring.
En leder fra hefte 7/1976 illustrerer kirkens nye dilemma med hensyn til
forholdet mellom kirke og skole. Det vises til spenningen mellom på den ene
siden de formelle bestemmelsene som fortsatt består om det kristne innslaget i
grunnskolen, og realitetene blant foreldre og lærere på den andre siden. Men selv
om kirken har overtatt ansvaret for dåpsopplæringen, argumenterer lederen for
at kirken ikke kan forlate skolen. Og hovedbegrunnelsen er at det er kirkens barn
som går i skolen, og dette ansvaret kan ikke kirken løpe fra. (Prismet 7/1976,
s.276) Det mest interessante i denne lederen er den nye begrunnelsen for kirkens
plass i skolen. Nå er begrunnelsen knyttet til at elevene er kirkens barn (de døpte),
og det gir kirken rett og plikt til å ta ansvar for barna også i deres skoletid. Borte
er nå den første etterkrigstidens tanke om at kristendomsfaget er den nødvendige
overbygningen som sikrer skolen og skolefagenes frihet fra ideologisering.
I 1980 ba Dale om avløsning
som redaktør. Løsningen ble
at instituttlektor Birger Henrik
Fossum ble ny redaktør samtidig
som Dale fortsatte som redaktør,
men nå som faglig rådgiver i
redaksjonen. Fossum fungerte
som medredaktør til og med
hefte nummer 2/1983. I denne
perioden varierer det hvem som
skriver lederen. Det kan enten
være en av redaktørene eller en
annen fra redaksjonsstaben. Av
mer prinsipielle spørsmål som
behandles er debatten om privatskolenes plass og rettigheter. I
hefte 4/5 i 1980 skriver Dale at
ut fra elementære demokratiske
rettigheter og menneskerettighetene, er det viktig at eiere av
private livssynsskoler sikres
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retten til å ansette lærere som deler skolens livssyn. I ettertid ser vi at striden om
slike ansettelser bare er i startgropen på begynnelsen av 1980-tallet, men Prismet
har tatt et klart standpunkt i saken. I hefte 9/10 samme år behandler lederen en
annen utfordring for de kristne privatskolene. Nå gjelder det styringsretten, og her
tar også tidsskriftet et klart standpunkt.
Det står kamp om privatskolen. Denne gangen gjelder det styringsretten. Styresammensetningen for de private skolene må være slik at eieren er sikret et flertall i styret.
Private kristne skoler er opprettet i en bestemt hensikt, og det fremmer ikke demokratiet
å komme med inngrep som kan bringe disse institusjonenes egenart i fare. (Prismet
9/10 1980, s.267)
Friskoleloven er forankret i foreldrenes rett til å bestemme over sine barns undervisning og oppdragelse. I Danmark hvor det er større utbredelse av friskoler, er
det derfor foreldregrupper som står som eiere, mens det i Norge i hovedsak er
organisasjoner. Det lederen ikke tar stilling til, er spørsmålet om på hvilken måte
organisasjonenes ideologiske forankring korresponderer med foreldrenes syn på
styring av skolene.

Et

v i k t i g m e llo m s p i ll

1983–1985

Aasmund Dale fortsatte som medredaktør ut året 1983. Fra hefte 3/1983
tiltrådte Trond Eilif Hauge som redaktør. Med Hauge som redaktør fikk Prismet
en velkvalifisert pedagog i ledelsen. Han hadde disputert på en avhandling om
åpen-skole-bevegelsen. Allerede i sin første leder understreker han nødvendigheten av at skolen fokuserer på det hele mennesket, og hvordan skolen blir et
sted å lære om hva det vil si å leve med hverandre. I samme hefte skriver han
en viktig artikkel om kristen oppdragelse som utfordring i 80-årene. Denne
oppdragelsen forankrer han i en allmenn pedagogikk preget av trygghet, omsorg,
meningsfullhet, ansvar og selvtillit. Det spesifikt kristne ved oppdragelsen er dens
forankring i et kristent menneskesyn. Det innebærer en realistisk virkelighetsorientering hvor både oppdrager og barn er underordnet de samme autoritative
grenser for sine handlinger.
Jeg oppfatter dette som en helt spesiell spydspiss inn i oppdragelsens virkelighet. For
grensene for handling knyttes til Gud selv og ikke til oppdrageren og ham alene, eller
fellesskapet alene. (Prismet 3/1983, s.84)
Med Hauge som redaktør har tidsskriftet på en ny måte etablert en ny faglig bro
mellom pedagogikken og kristentroen. I flere ledere og artikler anvender Hauge
denne fagforståelsen i sine kritiske analyser av blant annet ny stortingsmelding
og ny mønsterplan for grunnskolen. Tidsskriftets profil er blitt å tale elevenes
sak i skolens hverdag. Og det innebærer som det uttrykkes i flere ledere i Hauges
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periode, at en ikke må stoppe ved prinsippspørsmålene, men at en må gå aktivt
inn for å bidra til nødvendige fagfornyelser.
I forlengelsen av denne utfordringen skriver han en leder kalt: «Noen
religionspedagogiske utfordringer». (Prismet 1/1985, s.3) Han hevder at religionspedagogikken må styrkes for å kunne greie å gjennomføre en nødvendig nytenkning
og omstilling for å møte nye utfordringer i barns og unges oppvekstsituasjon. For
å gjennomføre dette må religionspedagogikken gå inn i en konstruktiv samtale
med pedagogikken. Implisitt i hans utfordring ligger en kritikk mot en rådende
teologisk bestemmelse av religionspedagogikken.
Religionspedagogikken blir fattig om oppdragelsesprisippene ene og alene skal prøves
mot teologiske prinsipper. Det samme skjer når pedagogikken forlanger forkjørsrett og
framstår som den eneste leverandør av oppdragelsesverdiene. (Prismet 1/1985, s.3)
Med denne lederen åpner han for den kommende debatten om religionspedagogikkens forankring. Men kort tid etter blir Hauge bedt om å gå av som redaktør av
IKOs instituttstyrer. Avgangen blir begrunnet med at han ikke lenger har så nær
tilknytning til institusjonen. Hauge har nå blitt spurt om han kunne fungere som
sekretær for arbeidet med Mønsterplan 87. I det første heftet etter avgangen er det
instituttstyrer Finn Wagle som skriver en programmatisk leder. Han advarer mot at
kirken bare blir opptatt av seg selv, at den tenker altfor smått om sin egen rolle som
kulturbærer og dermed står i fare for å glemme å være kirke i verden og for verden.
I dette perspektiv står Prismet overfor en rekke spennende utfordringer. I alle år har det
vært liten tvil om Prismets religionspedagogiske utgangspunkt og kirkelige forankring.
(Prismet 5/1985, s.127)
I ettertid ligger det nært å spørre om redaktørskiftet i 1985 skal forstås som et
uttrykk for en korrigering av den profilen Hauge hadde signalisert i sin redaktørperiode.

R e da k t ø rg ru p p e r

fra

1985

Etter Hauges avgang som redaktør etablerte instituttstyrer Finn Wagle en redaktørgruppe med tre medlemmer. Gruppen ble satt sammen med sikte på å dekke
ulike sider ved tidsskriftets brede temafelt. Gruppen besto av sokneprest Per
Karstensen, forskningsstipendiat Sverre Dag Mogstad og høyskolelektor Ragnhild
Veiteberg. Skolekonsulent Erling Birkedal ved IKO ble ny redaksjonssekretær.
De nye redaktørene satset på å videreføre tidsskriftets profil med en blanding av
pedagogiske temanummer rettet mot kirke og skole, og analytiske artikler om
skolepolitiske spørsmål. Den ideologiske forankringen ble skjerpet allerede i den
første lederen, som har overskriften En kristen pedagogikk. Etter å ha sitert Hareides
første leder fra hefte 1/1950 med tilslutning, fortsetter lederen:
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Prismet må fortsatt virke for en kristen pedagogikk. En pedagogikk som setter
barnet i sentrum og lar barnet få lov til å være barn. Men dette oppnår vi ikke før
barnet settes i rett forhold til Gud og verden. Det er derfor mitt håp og ønske at den
pedagogiske debatt og informasjon i Prismet skal hjelpe skole, kirke og hjem,
teoretisk og praktisk, med å innholdsbestemme kristen oppdragelse og kristen undervisning. Med det mener vi ikke en oppdragelse og undervisning bare for kristne mennesker,
men en som gjelder alle og hele mennesket, fordi Gud har skapt oss alle til å tjene ham i
kirke og samfunn. (Prismet 6/1985, s 159)
Lederartikkelen viser en tilslutning til den ene siden av Hauges målsetning,
nemlig fokus på barnet og eleven. Samtidig signaliserer den en korrigering av
den ideologiske forankringen. Mens Hauge åpnet for en sterkere pedagogisk
forankring av religionspedagogikken, er tidsskriftet med denne lederen tilbake til
en teologisk forankring. Et eksempel på dette er en artikkel i nr. 8/86 om hva
kristen oppdragelse er. Her bestemmes oppdragelsen i lys av den lutherske toregimentslæren som både all god oppdragelse som korresponderer med Guds gode
skapervilje, og som all virksomhet som legger til rette for at barnet kan nås med
evangeliet. Den samme tilnærmingen ser en i en leder hvor temaet er kristendom
og kultur.
Selv om en i luthersk teologi kan plassere kulturen som en funksjon av Guds fortsatte
skapergjerning, vil enhver samtid måtte trekke opp grenser mellom kristendom og
kultur. Ikke all kultur er kristen kultur. Derfor vil kristentroen alltid måtte ha en kulturkritisk funksjon. En slik oppgave vil både innebære å avdekke kulturens ideologiske
funksjon i samfunnet, men også dens mulighet til å formidle kristen tro og tradisjon.
(Prismet 4/1987, s.99)
Et annet eksempel på den teologiske tilnærmingen til pedagogikken ser en i en
leder med overskriften Kristen realisme.
En kristen realisme innebærer både en realistisk virkelighetsoppfatning og muligheten
til å forandre verden. I skolen vil både kristendomsfaget og de andre fagene ha som
oppgave å framstille verden og mennesket på en sann måte. En kristelig sensurert presentasjon er ikke bare usann, den er også pedagogisk uforsvarlig. Men skolen må også
gi rom for kristentroens framtidshåp. (Prismet 5/1987, s.135)
Ut over på 80- og 90-tallet ble det foretatt ulike endringer i redaktørgruppen.
I 1990 hadde dosent Sigmund Harbo avløst Per Karstensen og høyskolelektor
Kjellfrid Mæland avløst Ragnhild Veiteberg. Og i 1995 var Erling Birkedal blitt
ansvarlig redaktør med Harbo, Mogstad og Mæland som medredaktører. Dette
var en ordning for å sikre større nærhet mellom instituttet og tidsskriftet. I denne
perioden fikk heftene en sterkere karakter av å være temahefter som for eksempel:
Eventyr, Musikk, En kirke for alle, Aids, Familiepedagogikk, Midtøsten, Satanisme,
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Selvmord. Med disse heftene ønsket en å gi pedagoger i kirke og skole faglig og
pedagogisk støttelitteratur. Også tidsskriftets lederartikler fikk med dette en mer
tematisk karakter knyttet til temaheftenes profil.

1990- t a ll e t : N y e

utfordringer

En rekke lederartikler på 90-tallet tar opp spørsmål knyttet til den nye debatten
om religionsundervisningen i skolen. Prismet ga full støtte til utviklingen av det
nye KRL-faget med NOU-instillingen Identitet og dialog som grunnlag. Dette var
ingen overraskelse fordi innstillingens leder Erling Pettersen var nå blitt instituttstyrer ved IKO. (For en mer inngående gjennomgang av tidsskriftets holdning til
utviklingen av KRL-faget, kan en se Steinar Moes artikkel: «Fram mot KRL –
synspunkter i Prismet» (Prismet 5/2000, s.199ff).) På lederplass sies det:
Faget skal både hete og i realiteten være et kristendomsfag, med kristen tro og tradisjon
som hovedinnhold og hovedperspektiv, ikke et nøytralt orienteringsfag av filosofisk eller
religionsvitenskapelig art. Det foreslås dessuten at faget fortsatt skal være konfesjonelt
forankret. (…) Sist, men ikke minst, er denne modellens levedyktighet avhengig av at
en i høringsfasen får en konstruktiv debatt – ikke minst fra kirke og organisasjonshold
– der en i noen grad er villig til å dimensjonere særinteresser i forhold til den historiske
sjanse vi nå har til å sikre en framtid for kristendomsfaget i norsk grunnskole.
(Prismet 4/1995, s. 143)
I samme årgang skrives det på lederplass:
En felles skole for alle elever med et felles kristendomsfag for alle vil nettopp kunne bli
det sted hvor vår felles kultur- og livssynsarv formidles til nye generasjoner. Derfor må
spørsmålene omkring livssynsminoritetene og kulturminoritetenes rettigheter underordnes de overordnede formålene. Det betyr ikke at minoritetene skal overkjøres, men
det betyr at minoritetsspørsmålet ikke må få lov til å utvanne kristendomsfagets og
skolens innhold. (Prismet 5/1995, s. 189)
Begge disse lederne er eksempler på hvordan redaksjonen stilte seg bak det nye
faget som Identitet og dialog målbar, samtidig som en trakk forståelsen av faget i
retning av et fornyet kristendomsfag. Men allerede i 1998, ett år etter at det nye
KRL-faget var innført, ser en at redaksjonen korrigerer sin forståelse og prøver å
tilpasse seg den nye målsettingen for faget.
En følge av den nye fagforståelsen er at nå skal de samme pedagogiske prinsippene
legges til grunn for arbeidet med kristendommen og andre religioner og livssyn. Det
betyr at alle religionene og livssynene skal presenteres ut fra deres egne saklige og
faglige strukturer. Den nye fagforståelsen og den likestilte didaktikken bør nå utfordre
kirken til å gjennomtenke sitt forhold til skolen på nytt. …. Foretok vi et tilsvarende
arbeid i Norge, ville vi også kunne få lagt grunnlaget for kirkens ansvar for sin egen
kateketiske undervisning. (Prismet 1/1998, s. 1)
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I en senere lederartikkel i samme årgang følges dette opp idet en viser til at faget
ifølge 1969-loven ikke lenger er kirkens dåpsundervisning.
Tross den økende fare for sekularisering som oppstår når dåpsundervisningen «vandrer
ut» fra den offentlige grunnskolen, kan en slik situasjon også framtvinge en «hjemreise»
med ny ansvarsmobilisering og nye vekstvilkår for kirkelig undervisning. Dåpsopplæringens plass er jo først og fremst i menighet og familie.
Både kirken og skolen framtrer nå i større grad enn før som to selvstendige og myndige
institusjoner med ansvar for hver sin karakteristiske formidlingsoppgave. Kirken skal
forkynne og gi trosopplæring, skolen skal undervise. Til dette formål har en ulike profesjoner. Kirken har prester og kateketer, skolen har lærere. Men kristendommen i de to
institusjonene er den samme. (Prismet 6/1998, s.241)
Selv om en holder fast på at fagets innhold er det samme som tidligere, ser en nå
mot slutten av tusenåret at Prismet toner ned den ideologiske forståelsen av faget
som en hadde femti år tidligere. Da ble faget forstått som skolens sentrum og som
vern mot fremmed ideologisering av skolen. Nå oppfordres kirken til å akseptere
at skolen er blitt myndig. Samtidig utfordres kirken til å videreføre arven med
å formidle evangeliet til barn og unge. Det kommer klart fram i en leder i 1999
hvor det heter: «Dåpsundervisningens utvandring fra skolen er altså noe langt
mer enn et nederlag for kristentroens framtid i Norge. Det er snarere en historisk
utfordring vi ikke kan la ligge.» (Prismet 5/1999, s. 197)
Men på et annet punkt videreføres og fornyes arven fra den første redaksjonen.
Det gjelder tanken om en helhetspedagogikk.
En kristen helhetspedagogikk kan ikke ta utgangspunkt i en idealistisk forståelse av
virkeligheten, men i den faktiske virkelighet, slik den foreligger på godt og ondt. Så
langt vi kan se, gir det nye KRL-faget oss denne muligheten. Faget åpner for at den
enkelte elev kan få styrket sin egen identitet, samtidig som elevene blir satt i stand til
å forstå og fungere i et sammensatt religiøst og kulturelt samfunn. Men samtidig har
Kirken fått nye utfordringer. En ny kirkelig pedagogikk må utvikles, hvor utgangspunktet må være et kristent kunnskapsbegrep med kirken og menigheten som kontekst. Her gjenstår det et omfattende arbeid. (Prismet 4/1999, s.141)
I 2000 kunne tidsskriftet feire 50 år. Det ble markert med et eget jubileumsnummer.
(Prismet 5/2000) På lederplass viser en til at tidsskriftet i 1976 ukommentert
endret undertittelen fra «Tidsskrift for skole og heim» til «Pedagogisk tidsskrift».
Redaktøren spør om dette bare var en verbal forandring eller et signal om
kursendring. Ved tusenårsskiftet kan en se at et nytt syn på religionsundervisningens begrunnelse, pedagogikk og innhold forenes med den tidligere tanken om
en helhetspedagogikk. Dermed oppstår det både brudd og kontinuitet med den
opprinnelige visjonen for tidsskriftet. Profilen har ikke lenger en så sterk uttalt
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ideologisk forankring som 1950-tallets kulturkamp krevde. Den har nå fått en ny
kontekst som krever endringer. Kanskje er redaktørens påstand i jubileumsheftet
«litt» sann:
Prismets profil ligger imidlertid fast. Det ønsker å være et åpent forum der ulike bidrag
til undervisning og oppdragelse i hjem, skole kan presenteres og brytes. Men nettopp
åpenheten og dialogen krever et sentralperspektiv om ikke helheten skal forsvinne. Prismets ståsted er den kristne tros- og virkelighetsoppfatning. (Prismet 5/2000, s. 197)
På ett punkt skiller Prismet seg fra mange andre tidsskrifter. Gjennom de første
femti årene trer ikke tidsskriftets ideologiske forankring frem bare gjennom lederartikler. Tvert om ser en at alle artiklene og alle spaltene formidler den overordnede
forankring og målsetting. Det innebærer at redaksjonen har hatt en «streng» og
bevisst hånd når forfattere har blitt spurt om å skrive artikler. På denne måten
har heftene og årgangene fått en klar profil og stått i tjeneste for en overordnet
målsetning.

Et terord

I 2005 gjennomgikk tidsskriftet en nødvendig radikal omlegging. Redaktører ble
Roger Jensen (studierektor IKO) og Erling Birkedal (direktør IKO) som sammen
skulle ivareta den teologiske og pedagogiske kompetansen. Målsetningen med
omleggingen var å skape en klarere profil og tydeligere bevissthet om målgruppe
for tidsskriftet samtidig som en skulle ivareta Prismets tidligere målsetninger i
forhold til hjem, skole og kirke.
Prismet har gjennom sin 50-årige historie hatt som målsetning å være oppdatert og
være et sentralt samtalested i forhold til de utfordringer som «hjem, kirke og skole» står
overfor i spørsmål om pedagogikk og innhold i religionsfaget, og om religiøs identitet.
De er store, utfordringene som i årene fremover vil sette dagsorden innenfor disse
feltene. (Prismet 1/2005, s. 2)
Tidsskriftets omlegging i 2005 viderefører først og fremst 50-tallets ønske om
at Prismet ikke skulle være et propagandablad, men et vitenskapelig forankret
tidsskrift. Om omleggingen har videreført målsetningen om en kristen pedagogikk
for kirke, skole og samfunn, er et åpent spørsmål.
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Prismet Refleksjon

Refleksjoner om menighetspedagogikk ved et jubileum
Av E rling J. Pet t er sen ,

instituttstyrer IKO 1989–1996, biskop emeritus. E-post: erling.j.pettersen@gmail.com

IKO startet i 1945 i beskjedne kår som et Kristelig Pedagogisk Kontor med vekt
på de fagligpedagogiske oppgavene. Instituttets grunnlegger Bjarne Hareide, som
var instituttstyrer fram til 1971, knyttet til seg en vitenskapelig skolert gruppe som
preget de første tiårene. Tidsskriftet Prismet ble et viktig talerør for den religionspedagogiske utviklingen. Fra starten av var skolen og hjemmet i sentrum, etter
hvert ble den menighetspedagogiske utvikling sentral, med satsingen på dåpsopplæringen. Under 50-årsjubileet i 1995 valgte IKO Røtter til liv som motto. Jeg
arbeidet da som instituttstyrer, og hadde fulgt utviklingen på det kirkelig-pedagogiske felt i ulike roller: som konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet fra 1979 med
ansvar for innføring av Plan for konfirmasjonstiden (PKT), som prest i en femårsperiode fra 1985 i Brasil, der jeg var med i kirkens kateketikk-utvalg, og deretter
som instituttstyrer i en periode til 1996 med sterkt engasjement i Det Lutherske
Verdensforbund (LVF).
I denne artikkelen belyser jeg noen trekk ved utviklingen av norsk menighetspedagogikk. Det har ved de tidligere jubileer vært skrevet mye om de første 50 år,
og det med god grunn. Jeg har valgt å fokusere på den siste del av historien, og
trekker fram aspekter som i liten grad har vært belyst. Aktørperspektivet vil prege
valg av tema, særlig fordi møtet med den latin-amerikanske religionspedagogikk i
så stor grad har preget mitt faglige engasjement (Pettersen 2007).
Undervisning vil aldri lykkes som en isolert aktivitet i menigheten. Den må stå
i et forhold til menighetens liv og være i et samspill med forkynnelsen, sjelesorgen
og diakonien. Dette er en innsikt som er et felles kjennetegn ved utviklingen av
menighetspedagogikken både i europeisk og latinamerikansk sammenheng. Det
er mange stemmer som klinger sammen her. Ikke alle har vært like aktive på
den akademiske arena, men har hatt stor innflytelse gjennom sitt arbeid bl.a i de
kirkelige råd (Kirkerådet og Mellomkirkelig Råd).

Impulser

fra dansk ki rkeliv

Som svært mange prester, kateketer og menighetsarbeidere ble jeg preget av
Johs. Lodberg (1931–2019), leder for Menighetsavdelingen i Kirkerådet. Han
arbeidet i Kirkerådet fra 1973, og var en av hovedarkitektene bak utviklingen av
menighetspedagogikken, særlig gjennom arbeidet med undervisningsprogram
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for voksne i menigheten, kjent som Menighetsskole for voksne (Lodberg 1978).
Som IKO-profilene Bjarne Hareide, Marit Rypdal og Aasmund Dale i IKO reiste
han land og strand rundt med foredrag om menigheten som lærende fellesskap.
Med sin danske bakgrunn fra Grundtvig og erfaringen fra Ungdomsforbundet var
det én setning som karakteriserer ham som menighetspedagog, og som han selv
benyttet ofte: «Den kirkelige undervisning må knytte an til livet – og gi hjelp til å
leve.» Livserfaringen skal integreres i undervisningen. Den menighetspedagogiske
virksomhet skal være forankret i livets og troens erfaring.
Johs. Lodberg hadde selv mottatt viktige impulser fra sin landsmann Kaj
Mogensen, religionspedagog og sokneprest. I 1979, like etter at jeg hadde startet
arbeidet som konfirmasjonskonsulent i Kirkerådet, inviterte Lodberg meg med
til den nordiske religionspedagogiske konferanse i Danmark. Der møtte jeg for
første gang Kaj Mogensen, som fikk stor betydning for mitt videre arbeid med
kirkelig undervisning.
I sine «25 teser om kirkens undervisning» spør Mogensen om hva som er den
kirkelige undervisnings særpreg, hva den sikter mot, og hva innholdet skal være.
Fra de sentrale tesene kan IKO – Kirkelig pedagogisk senter i et jubileumsår
gjerne ta fram igjen disse kloke refleksjoner fra den danske religionspedagogen:
Kirkelig kristendomsundervisning er en med udgangspunkt i dåb og gudstjeneste fordybelse i og bearbejdelse af de bibelske fortællinger sigtende mod styrkelse af menighedens fællesskab og den enkeltes kristne identitet. Kirkens undervisning har til formål at
øge troen, håbet og kærligheden i menigheden. Den skal fremme gudstjenestemedleven
og gudstjenesteglæde. Den skal fastholde os på ansvarligheden for kærlighedens gerninger. Kirkens undervisnings egentlige særkende i forhold til skolens undervisning er
dens nøje sammenhæng med gudstjeneste og sakramenter og dens plads i menighedens
fællesskab. (Mogensen 1992).
De 25 tesene ble viktige både for det nordiske samarbeidet på konfirmantsektoren, og for IKOs og Kirkerådets arbeid med dåpsopplæring.
Mogensens teser minner om sluttdokumentet fra generalforsamlingen i den
latinamerikanske bispekonferansen CELAM i Colombia i 1968, som sies å bety
det samme for Latin-Amerika som det andre Vatikankonsil har betydd for den
katolske kirke som helhet. Der heter det (min oversettelse)
«Katekesen kan aldri se bort fra menighetens levende vitnesbyrd. Guds ord tas imot
når mennesker ser at Ordet leves ut i praksis – i omsorg og solidarisk handling. På
samme måte som det ikke er mulig å tenke seg en kristen menighet uten en god katekese, slik kan en heller ikke tenke seg en god katekese uten menighetens levende vitnesbyrd». (Mendes de Oliveira 1980).
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Impulser

fra

Brasil

Det er sagt at den kirkelige undervisning i Latin-Amerika fremstår med en helt ny
fysiognomi etter Vaticanum II (Pettersen 1991). Hele kirken er kateket i verden,
heter det i dokumentene fra bispekonferansene. Ansvaret for den kirkelige undervisning flyttes fra det kirkelige hierarki til lekfolket i basismenighetene. Og det
gjaldt ikke bare den katolske kirke. Den norske kirke knyttet kontakt med IECLB,
den lutherske søsterkirke i Brasil, og inviterte den brasilianske religionspedagogen
Manfredo Carlos Wachs til Norge ved flere anledninger for å dele erfaringer fra
fornyelsesarbeidet innen menighetspedagogikk.
I 1992 inviterte Kateketseminaret ved Det teologiske menighetsfakultet Wachs
som hovedforeleser til seminarets 15-årsjubileum, der tema var «Å leve med
Bibelen.» Med sin doktorgrad om frigjøringspedagogen Paulo Freire og presteerfaring inspirert av den folkelige bibellesning (Nordstokke 1994), ble Wachs en sentral
medarbeider både med IKO-miljøet og innen Det Lutherske Verdensforbunds
undervisningsavdeling. Han var leder for Departemento de Catequese, IECLBs
religionspedagogiske institutt. Den brasilianske lutherske kirke hadde et aktivt
samarbeid med et tilsvarende institutt i Europa, Comenius-instituttet i Münster,
som siden midt på 70-tallet hadde vært hovedsenter for den praktisk-relaterte
forskning innen menighetspedagogikk (Foitzik 1992). Begge instituttene drar
religionspedagogikken i en mer praksisorientert retning, med vekt på menigheten
som læringssted. Det var derfor naturlig for IKO å utvikle samarbeidet med de to
instituttene. Det hadde vært et aktivt samarbeid med Comeniusinstituttet da Bjarne
Hareide var leder for Det lutherske Verdensforbunds Commission on Education
(1957–1963). Hareide hadde nær kontakt med de nye pedagogiske strømninger
i de unge kirkene, og slår fast at de unge kirkene vil komme sterkere inn i bildet
når det gjelder de pedagogiske spørsmål (Pettersen 2008). Og på samme måte som
fornyelsen på konfirmantsektoren skjedde innen LVF på femti- og sekstitallet, ble
den økumeniske bevegelse sentral for utviklingen av menighetspedagogikken på
nittitallet.

Samarbeid

mellom

Kirkerådet

og

I KO

De siste 50 årene har Den norske kirke vært gjennom en av de mest omfattende
omstillingsperiodene i norsk kirkehistorie, står det å lese i boka «Rådet som
forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år» (Holbek 2019). Nye organisasjons- og samarbeidsformer ble utviklet, noe som selvsagt fikk følger også for
IKO. Da jeg tok fatt som instituttstyrer i IKO i november 1989, var det tid for å
formalisere samarbeidet, og en samarbeidsavtale ble undertegnet i oktober 1991
mellom Kirkerådet og IKO. Kirkerådets direktør, Knut Andresen var sammen
med Kirkerådsleder Oddbjørn Evenshaug pådrivere for avtalen fra Den norske
kirkes side. Og i kulissene var Johs. Lodberg aktiv for å ta vare på det gode
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samarbeidet som hadde utviklet seg mellom Kirkerådet og IKO. Dette skjedde like
før Plan for Dåpsopplæring skulle opp til endelig behandling, en måned senere,
på Kirkemøtet. Dåpsopplæringen kom nå endelig på plass som kirkens hovedsatsing. Og et tiår senere vedtok et enstemmig Storting en reform som innebar
lovfestet rett til trosopplæring, som var det nye navnet. Kirkerådets formann,
Oddbjørn Evenshaug, sa til Vårt Land om samarbeidsavtalen: «Dette burde være et
eksempel til etterfølgelse når det gjelder samarbeid mellom frivillige og offisielle strukturer
i kirken, nasjonalt og lokalt. Personlig kan jeg ikke tenke meg et mer naturlig samarbeidsfelt enn dåpsopplæring. Dette er en fundamental oppgave i en kristen kirke». (Vårt Land
19.10.1991).

Fami li e

o g ko n f i r m a s j o n

Oddbjørn Evenshaug var Kirkerådets leder i to perioder, fra 1990 til 1998, og
hadde i årevis vært sentral i det religionspedagogiske utviklingsarbeid. Hans
pedagogiske helhetsperspektiv med utgangspunkt i familien og barnets samspill
med sine omgivelser hentet impulser fra det rike pedagogiske forskningsmiljø som
var bygget opp rundt IKO de foregående tiårene. Oddbjørn Evenshaug formidlet
kontakt med grunnleggeren av Augsburg Youth and Family Institute i Minneapolis,
religionspsykologen Merton Strommen, og i januar 1993 dro vi, en delegasjon
på seks personer fra IKO, Kirkerådet og Hjemmenes Dåpsring til to konferanser
i Minneapolis, den første i regi av Augsburg Youth and Family Institute. Tema
var «Family Ministry». IKO-prosjektet «Familien i fokus» stod sentralt fra norsk
side, og ble innarbeidet i instituttets arbeid, som ble ledet av David Anderson.
(Evenshaug/Pettersen 1997).
Den andre konferansen ble arrangert av Det Lutherske Verdensforbund
(LVF), med Sandra Holloway fra undervisningsavdelingen i LVF som primus
motor. Ved siden av Johs. Lodberg og Manfredo Wachs er hun den som har
betydd mest for meg når det gjelder den praksisorienterte menighetspedagogikk.
I en artikkel om LVFs «Global Study on Confirmation Ministry» skriver hun:
«The interactive process provided an opportunity for Lutheran educators to talk,
listen, share fellowship, and break bread together around a common ministry»
(Holloway1997).
Jeg var blitt oppnevnt til arbeidsgruppen i LVF etter forslag fra katekesedepartementet i IECLB, den lutherske kirken i Brasil, i 1990, og fikk et nært samarbeid
med Sandra Holloway, som i perioden 1990–96 besøkte IKO en rekke ganger. På
oppdrag fra LVFs generalsekretær Gunnar Stålsett satte Holloway sammen en
arbeidsgruppe med deltakere fra Brasil, Namibia, India, USA og Norge, med et
klart mandat: fornye og ruste opp «Confirmation Ministry» i LVFs medlemskirker.
Den brasilianske teologen og religionspedagogen Manfredo Carlos Wachs ble en
sentral premissleverandør for dette arbeidet. Jeg hadde samarbeidet nært med
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Wachs i Brasil, bl.a. gjennom utarbeidelsen av et nytt læreverk for konfirmantundervisningen, ut fra Paulo Freires frigjøringspedagogikk (Wachs 1989). Vi
fikk nå fem nye år sammen i fornyelsesarbeidet som LVF satte igang, utfordret
nettopp av Latin-Amerika. I denne perioden bidro Wachs med kurs og foredrag i
IKO og MF-sammenheng, og både kateketer og prester besøkte IECLBs «IKO»,
Departemento de Catequese, og hentet impulser derfra.
Da LVF presenterte arbeidet i Lutheran World Federation Educator Magazine,
skrev Silvio Schneider, også han IECLB-teolog, og ansvarlig for LVFs LatinAmerikaavdeling og «Christian Education Desk»: «The relations between confirmation
ministry and family catechesis has been underscored in the Global Study on Confirmation
Ministry by the conscious and continuous use of the phrase «life-long journey of faith»,
which expresses the understanding that families – in partnership with congregations – are
important «catechists» to their members, and thus exemplify the priesthood of all believers.»
(Schneider 1997)
Jeg tror IKOs grunnlegger Bjarne Hareide ville ha gledet seg over rapporten
og over Granavoldkonferansen, der LVF avholdt regionskonferansen for den
europeiske kirkefamilien i 1994. Gjennom dette arbeidet fant IKO, slik jeg ser
det, tilbake til sine røtter innen den verdensvide lutherske kirkefamilie (Pettersen
2008). Det var røtter til liv!

A l lt i d

u n d erv ei s

Tidsskriftet Prismet har fra starten av hatt en sentral rolle i formidlingen av
viktige fagimpulser ut i praksisfeltet. Men for meg var det like spennende når
Undervisning i menigheten eller Studie-bulletin fra Nordisk Kirkelig Studieråd kom på
bordet. Der stod menighetspedagogikken i fokus, gjerne med foredragene fra
de nordiske religionspedagogiske konferanser. Helt fra den første konferansen i
Finland i 1956 hadde de nordiske folkekirkene samlet teologer og religionspedagoger til felles faglige drøftinger. Som Bernhardur Gudmundsson skriver i 1991
etter den nordiske pedagogiske konferanse på Island: «Med al respekt for bispekollegiene, kirkeråd, undervisningafdelinger o.s.v., så er det klart at det som foregår der, bliver
ikke en kirkelig virkelighed førend det får plads og rödder i menigheden, bliver en del af dens
virkelighed.» (Gudmundsson 1991).
Og da er jeg tilbake til startpunktet, til min mentor fremfor noen innen menighetspedagogikken: Johs. Lodberg. Han var ikke bare påvirket av sin landsmann
Kaj Mogensen, men også av den svenske biskop Martin Lönnebo, som i boka
Kristendomens återkomst stiller spørsmålet om hvordan den kirke skal se ut, som
med Guds nåde kan være et godt trosmiljø for den oppvoksende slekt. Lodberg
kom ofte tilbake til dette sitatet av Lönnebo om det han kaller «den varma och helande
trosmiljön (…) Våra församlingar blir kristen trosmiljö, til helgelse och evangelisation, i
den utsträckning de blir beroende och präglade av Kristi livgivande kors. Kristusmönstret,
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den personliga och gemensamma Kristusefterföljelsen, är strategin». (Lönnebo 1984).
Johs.Lodberg arbeidet med den enkle grunnregel i menighetspedagogikken
som ledetråd: Menigheten er katekesens beste tekst! Og som Johs. Lodberg ville ha
tilføyd, for det gjorde han alltid: «Vi er aldri ferdige. Alltid underveis». Det står å lese
i hans «Menighetspedagogiske teser, prinsipper, kjennetegn». (Lodberg 1987). I
et jubileumsår for IKO – Kirkelig pedagogisk senter, kan ordene fra den dansknorske menighetspedagogen være verdt å ta med seg: Alltid underveis!
Og om det er noe Den norske kirke trenger om vi skal lykkes med det store
trosopplæringsprosjektet, er det å prioritere ressurser i utviklingen av en menighetspedagogikk der menigheten er stedet for trosformidling i et livslangt perspektiv.
Eller som det ble sagt på LVF-konferansen på Granavolden i 1994 om konfirmantsatsingen: «Confirmation ministry is at its best when it is part of a lifelong Journey
of Faith.»
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Prismet

praksis

Vikinger og munker i nabolaget
De historiske linjer som en ressurs i skole-kirkesamarbeid og trosopplæring.
Av Bente Sverdrup Wennemo, menighetspedagog i Nes. E-post:bente@kirkenines.no

Innledni ng

I et samfunn som blir mer pluralistisk og mangfoldig, kan betydningen av
kunnskap om historiske røtter være mer betydningsfullt enn noen gang for den
oppvoksende generasjon.
Kirken besitter viktige ressurser for et lokalsamfunn med tanke på den lokale
historieformidling. Den nye læreplanen gir kirken mulighet til å være en god
samarbeidspartner for skolen innenfor flere fagområder. Men de historiske linjene
er også viktige med tanke på trosopplæringen. Å kjenne historien til sin lokale
kirke, å ha kunnskap om troens lange tradisjoner kan også skape nærhet til dåpens
og fellesskapets betydning for hvert enkelt individ.
Denne artikkelen handler om et breddetiltak vi i Nes kirkelige fellesråd
arrangerte for 4.–6. klassinger høsten 2019. Tiltaket består av to samlinger, hvor
den første samlingen er et undervisningsopplegg som i utgangspunktet videre
er tenkt som et skole-kirkesamarbeid. Den andre samlingen bygger videre på
kunnskapen fra første samling, men er et trosopplæringstiltak lagt opp som en
samling hvor de voksne er medvandrere sammen med barna. Begge samlinger
kan også brukes individuelt.

P l a n l e g g i n g s fa s e n

Nes kirkeruin ligger ytterst ved Nestangen i Nes kommune og er et av de viktigste
kulturminnene fra middelalderen vi har på Romerike. Både bygdebøkene og
årbøkene til det lokale historielaget inneholdt mye relevant stoff om historien
knyttet til disse ruinene, og ble viktige kunnskapskilder da vi lagde opplegget.
Vi ønsket at dette skulle være et tverrfaglig tiltak med fokus på lokalhistorie,
hvor vi tok utgangspunkt i de ressursene og den kompetansen vi hadde i staben.
En av kantorene har mye kompetanse på gregoriansk sang og om munkestanden generelt. Prest ble involvert til å snakke om kristningen av Norge ved
Olav Haraldsson. I staben har vi kirkegårdsbetjening med kompetanse på å velge
spiselige vekster fra naturen. De ble involvert i hva slags mat de spiste i Nes i
middelalderen.
I tillegg sendte vi skriftlig invitasjon til skolesjefen, representanter for den
kulturelle skolesekken og ordføreren om å delta den første dagen, med tanke på at
denne delen av opplegget kunne bli et skole-kirkesamarbeid videre.
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Målgruppe

Vi synes dette opplegget passet best for 4.–6. klasse. Da tiltaket ble utarbeidet,
var et av kompetansemålene i samfunnsfag etter 4. trinn at «Elevene skal utforske
kulturminner og hvordan menneskene levde i den tiden kulturminnene er fra, og
sammenligne med hvordan vi lever i dag.» KRLE-planen sa at elevene skal lære
noen apostel- og helgenfortellinger, kunne samtale om kristendom og hvordan
religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste
og høytider. I samfunnsfag/norsk skal de lære sentrale trekk ved middelalderen.
I plan for trosopplæring tok vi utgangspunkt i kjerneområdene kristen tro og
tradisjon:
1. Utvalgte epoker og personer fra kirkehistorien
2. Kirkebygg, kirkegårder og kirkelige tradisjoner
3. Kirkens gudstjeneste og ritualer
4. Kirkens arkitektur og symboler
Innenfor fagområdet kristen tro i praksis:
1. Lære om og få erfaring i ulike bønner, i gudstjenestefeiring og i kirkens sang,
musikk og kultur.

Samli ng 1

Kristningen av No rge o g kirkebyg g in g
Nes kirkeruin besitter en rik og dramatisk historie som strekker seg over 1000 år.
Vi konsentrerer oss om starten og problemstillingen: Hvorfor ble det bygget en
kirke akkurat her?
Vi leier inn den lokale båten «Elvekongen», som fungerer som en «tidsmaskin»
fra Årnes Brygge og til kirkeruinene. På Årnes brygge ønsker vi barna velkommen
til en reise tilbake til middelalderen. På båten fortelles det at Glomma hadde vært
den viktigste ferdselsveien i Nes i hundrevis av år. Før bilene ble oppfunnet, var
båt det viktigste fremkomstmiddelet.
Vel fremme ved bryggen på Nes kirkeruiner får barna på seg enkle drakter i
strie.
Så blir gruppen guidet opp til et gammelt trehus utenfor kirken hvor de får
møte ei husfrue og to tjenestejenter. De forteller om dagliglivet på storgårdene i
Nes, og forholdet mellom rik og fattig.
Så blir gruppen guidet ut til et utsiktspunkt hvor vi kan se Ullershov gård, og
her får de høre om bakgrunnen for navnet Hov, og at det antakelig har vært et
religiøst senter for dyrking av guden Ullin.
Vel tilbake i kirken, dukker selveste Olav Haraldsson opp. Han forteller om sin
ferd på Romerike, og hvordan han måtte bekjempe den hedenske gudedyrkingen,
og få folk til å vende om til kristen tro. Det var rett og slett en kamp om makta i
Norge. Historien om Olav den Hellige er jo en historie som også omhandler makt
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og vold, men dette er samtidig en del av kirkehistorien som er viktig å formidle.
For å illustrere denne kampen blir barna delt inn i to lag, og vi leker «Capture the
flag». Det laget som vinner, blir slått til ridder av Olavs hær.
Det er fint at barna får beveget seg litt underveis i undervisningen, og at leken
engasjerer til deltakelse.
«Olav den Hellige» forteller så om Nestangen, som i dag er et fredelig sted, men
at den gangen var det et yrende handelssentrum og et viktig religiøst sentrum. Det
lå lett tilgjengelig for handelsskip, kongeskip og småbåter. Derfor ville de bygge
en kirke akkurat her!
Etter hvert kommer det en munk imot oss som synger gregoriansk sang.
Han ber oss følge med han opp til kirken. Inne i kirken får vi høre om hvordan
munkene kom til Norge fra Europa og fungerte som prester i de første kirkene.
Han forteller om gregoriansk sang, messeofferet som i dag kalles for nattverd og
om dåp i middelalderen.
Pedagogen avslutter samlingen og forteller at før folk vendte hjemover etter
messen/gudstjenesten, tok de frem drikke og nistemat, og samlet seg for å spise.
Det gjør også vi. Vi samler oss ute på gressbakkene og får byggrynsgrøt og peppernøtter før vi tar båten tilbake til Årnes brygge og nåtiden.

Foto: Tommy Norum i Raumnes
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Samli ng 2

I dette opplegget belyses pilegrimstradisjonen, og pilegrimsvandringen går fra Nes
kirkeruin til Nes kirke. Nes kirke ble bygget i 1860, da kirken på Nestangen brant
ned.
Denne samlingen er ikke et skole-kirkesamarbeid, men trosopplæring,
og invitasjonen går ikke gjennom skolen. Målet med denne samlingen er å gi
kunnskap om sakramentenes innhold, og gi barna byggeklosser til å bygge sin
egen spiritualitet videre i livet.
Staben er fortsatt med innenfor sine fagfelt.
Barna møter opp ved Nes kirkeruin, og pedagogen tar opp tråden fra første
samling. Hvordan kunne man få tilgivelse for sine feilsteg i middelalderen? Jo, ved
å gjøre bot. En av botsøvelsene var pilegrimsvandring. For å få tilgivelse for sine
synder skulle man helst lide og ha det vondt. I dag brukes pilegrimsvandring på
en annen måte. Mer til ettertanke og bønn.
Presten lyser velsignelsen over alle som vil, før de går pilegrimsvandringen.
Ved første «post» møter de en pilegrim fra middelalderen. Han er ute for å gjøre
bot for sin synd. Dette dramatiseres. Ved andre «post» får de høre fortellingen om
Frans av Assisi, som henger på et laminert ark med bilder og fortelling. Ved tredje
«post» får de møte en pilegrim fra i dag.
Når vi kommer inn i kirken, er det dekket til måltid. Presten forteller om hva
nattverd er og viser brødet og vinen. Etterpå spiser vi sammen.
Vi avslutter alle sammen rundt dåpsfatet i Nes kirke som er fra 1100-tallet,
og snakker om dåpen. Kanskje noen av dere også er døpt i denne kirken? Eller
kjenner noen som er døpt her? Jeg tar frem en dukke og illustrerer dåp i dag, der
barna kan gå inn i roller som foreldre og faddere.
I forlengelsen av pilegrimsvandringen øver vi til gudstjenesten som er dagen
derpå. Vi lager egne bønner, og øver på Frans av Assisis bønn, samt at vi øver inn
«Takk gode Gud, for alle ting» som er en gjendiktning av «Solsangen» av Frans
av Assisi fra 1225. Da vi gjennomførte dette opplegget i 2019, hadde vi med et
barnekor på gudstjenesten som hadde øvd inn sangene på forhånd, og deltakere
fra opplegget var forsangere sammen med dem.
Vi laget et lite tablå som ble flettet inn i prekenen. Mange av guttene i opplegget
vårt valgte å være med på dette. Tema kan for eksempel være Frans av Assisis liv.

Refleksjon

i et terkant

Ved evaluering i etterkant har vi jobbet videre med å forbedre og justere innholdet
i samlingene. Særlig med tanke på å skille mellom at den første samlingen skal
være et skole-kirketiltak, og at den andre samlingen er et trosopplæringstiltak.
Den første samlingen er derfor lagt opp enda mer som en historietime enn slik den
i utgangspunktet var planlagt, mens andre samling fikk et tydeligere pilegrims-
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motiv hvor barna er medvirkende i opplegget, og hvor den kristne praksis er
tydeligere.
I etterkant ser vi at vi nok kunne ha tenkt mer kostnadseffektivt i gjennomføringen. Spesielt det å leie «Elvekongen» trakk opp kostnadene, og kunne vært
erstattet av enklere artefakter. Vi var heldige med været, og ifølge foreldrene var
båtturen et av høydepunktene i løpet av dagene. Men opplevelsen kunne selvfølgelig vært annerledes hvis været ikke var på vår side.
Vi opplevde det svært positivt at alle de inviterte fra kommunesektoren kom!
Ordføreren deltok som historieforteller på den første samlingen, og hun deltok
også som frivillig på trosopplæringstiltaket på den andre samlingen. Vår erfaring
er at lokal kirkehistorie engasjerer, og at det også ofte er enklere å engasjere
frivillige og foreldre til tiltak som har temaer som berører dette.
Skolesjefen har i etterkant pr brev til den kulturelle skolesekken uttrykt
følgende: «Dette er en form for opplevelse/undervisning som vi trenger i disse
digitale tider og som skaper tilhørighet for barn og unge. Jeg støtter å få dette inn
i Den kulturelle skolesekken i 2020».
Lokal kirkehistorie engasjerer bredt, og her sitter vi med mye kompetanse på
tvers i kirkestabene våre. Ikke alle har kirkeruiner i sitt lokalmiljø, men jeg tror
erfaringen vår med at det er viktig å ta utgangspunkt i de ressursene en har i huset
og i lokalmiljøet, er viktig. Min erfaring gjennom dette prosjektet har styrket troen
på at vi oppnår mer med å arbeide for å levendegjøre den kristne kulturarven, enn
ved å stå på barrikadene og rope ut viktigheten av den.
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Bokessay

Reflektere over egen praksis
Om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og menighet, og om den
nye boka «Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid
i barnehagen» (red. Gotvassli, Cappelen 2019)
Av Asbjørn Hirsch, pensjonist, prest og lærer med pedagogikk hovedfag, tidligere førsteamanuensis
og rektor ved DMMH og mentor i trosopplæringen. E-post: asbjorn.hirsch@gmail.com.

I yrkeslivet mitt har jeg arbeidet mye sammen med barnehagelærere i barnehagen
og med kateketer og menighetspedagoger i kirken. Ofte har arbeidet dreiet seg om
å utvikle kvaliteten på den virksomheten de leder og er en del av.
Det inntrykket jeg har av disse pedagogene er at de er meget dyktige. De vet at
skal den praktiske gjennomføringen av arbeidet med barna og de unge lykkes, må
planleggingen være god og gjennomtenkt. De gjør seg nok mange tanker både når
de planlegger og når de gjennomfører tiltakene, men jeg er mer usikker på hvor mye
tid de har til å vurdere et tiltak etterpå. Da har de nye oppgaver som står for tur.
Det er vanlig å dele en pedagogisk prosess i tre deler, planlegge, gjennomføre
og vurdere. Alle de tre leddene er viktige om arbeidet skal bli godt. Hele prosessen
kan vurderes og være gjenstand for refleksjon. Arbeidet kan vurderes under
planleggingen (diagnostisk evaluering), mens det foregår (formativ evaluering) og
til slutt (summativ evaluering).
Det er gjort mye forskning på virksomheten i barnehagen og på trosopplæringen i kirken. Ofte blir forskningen gjort ved at en forsker prøver å bli kjent
med arbeidet ved å bruke ulike forskningsmetoder som observasjon, spørreskjema
og intervju, og ved å tolke skriftlige tekster. På bakgrunn av slik dokumentasjon kan forskeren beskrive og vurdere arbeidet. Kunnskapen vi får gjennom
forskningen, skal være trygg og pålitelig. Men en slik forskning kan ha sine
begrensninger. Forskeren har vanligvis bare et utenfraperspektiv på virksomheten.
Å gjennomføre et solid forskningsprosjekt er et tidkrevende arbeid, og det kan ta
flere år før resultatene er klare. Dessuten kreves det høy og kostbar akademisk
kompetanse.
Slik jeg ser det, er det behov for en enklere, raskere og rimeligere måte å arbeide
på i tillegg til forskningen. En slik arbeidsmåte møtte jeg tidlig i yrkeslivet mitt som
lærer i barnehagelærerutdanningen i Trondheim. Og senere har jeg også brukt
den i kirkens trosopplæring. Arbeidsmåten kalte vi for lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid. Målet var å styrke barnehagelærernes egen pedagogiske kompetanse slik at
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de selv kunne vurdere sitt eget arbeid og utvikle kvaliteten på det. Målet var ikke
å utvikle forskningsbasert kunnskap. Men ved å senke ambisjonene noe kunne de
få kunnskap som var tilstrekkelig pålitelig til å brukes som grunnlag for endring
av virksomheten. Observasjon av og refleksjon over egen praksis er et sentralt
element. En styrke i denne måten å arbeide på er førskolelærerens innenfraperspektiv. Hun kjenner livet i barnehagen ut og inn. Dessuten er det en rask måte
å arbeide på, f.eks. kan hun gjøre en observasjon av barn i samspill. Den kan bli til
en praksisfortelling som hun kan reflektere over på egen hånd eller sammen med
de andre i personalgruppen.

S y s t e m at i s k

u t vi kli ngsarbei d

Jeg har fått mulighet til å være med som veileder og prosjektleder i mange lokale
utviklingsarbeider i barnehagen og kirken. Jeg har hatt stor glede av å arbeide slik.
Og jeg har funnet ut at å arbeide systematisk med å observere og reflektere over
egen praksis er en god måte å utvikle kvaliteten på egen praksis.
For å vise hvordan et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid kan gjennomføres vil
jeg beskrive det med noen stikkord: Utviklingsarbeidet er en sirkulær prosess. Det
består i at man
• aksjonerer i praksisfeltet,
• observerer det som skjer,
• dokumenterer det,
• reflekterer over handlingene,
• for så å aksjonere igjen på en bedre og mer reflektert måte.
For at utviklingsarbeidet skal bli vellykket, er det noen praktiske forhold som jeg
av erfaring vet det er viktig å ta hensyn til:
Det «eies» av den lokale barnehage eller menighet.
Det må ha en klar plan og organisering og en lokal ledelse.
I planarbeidet blir didaktiske begreper og modeller tatt i bruk.
Det kan være nyttig å ha med en erfaren veileder som «medvandrer».
I arbeidet med å samle inn data og med å systematisere erfaringene blir det
brukt vanlige samfunnsvitenskapelige metoder.
Erfaringene blir dokumentert og tatt vare på.
Utviklingsarbeidet skal gi varige resultater. Kvaliteten på praksis blir bedre.
Det er en form for aksjonslæring der refleksjon over praksis er viktig.

Aksjonsforskning

på m a n g e v i s

Det er skrevet mange bøker om aksjonsforskning. En av de nyeste er Gotvassli,
K.Aa. (red.) (2019). Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i
barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
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I forordet skriver Gotvassli om hensikten med boka: «Boka handler om å drive
utviklings- og endringsarbeid i tilknytning til barnehagens pedagogiske praksis
gjennom aksjonsforskning som arbeidsform». Boka er todelt, en teoretisk del som
gir en innføring i hva aksjonsforskning er, og en praktisk del som viser eksempler
på hvordan aksjonsforskning er blitt gjennomført i fire barnehager. Selv om det er
barnehagen som er praksisfeltet i boka, har måten å arbeide på stor overføringsverdi til trosopplæringen i kirka.
Bokas første kapittel handler om endring og utvikling i barnehagen. For at
endring og utvikling skal skje, må barnehagen bli en lærende organisasjon. Det
krever at de ansatte har en dobbel kompetanse. De må være kyndige og dyktige.
Det vil si at de har teoretisk, faglig innsikt og at de er fortrolige med den praktiske
siden av arbeidet i barnehagen. Endringsprosesser forutsetter god ledelse. En måte
å lede på er å bruke pedagogisk dokumentasjon. Det innebærer at en situasjon fra
praksis blir dokumentert og reflektert over i personalgruppen. Det blir skilt mellom
en tradisjonell forståelse av læring der det ofte er en ekspert som overfører kognitiv
kunnskap til andre yrkesutøvere. En annen og bedre måte er å ta utgangspunkt i
et sosiokulturelt syn på læring. Det vil si å lære ved å delta i et praksisfellesskap.
Enkeltmenneskene i personalgruppen kan skape felles kunnskap ved å reflektere
sammen over praksis i barnehagen. Målet er den reflekterte praktiker. Kunnskap
og handling kobles sammen. Den enkelte skal bli mer bevisst ved å reflektere over
arbeidet sitt. Hun kan lære ved å vurdere sin egen praksis i forhold til målsetning
og grunnsyn.
Det andre kapittelet dreier seg om aksjonsforskning som begrep. Deltagende
aksjonsforskning skiller seg fra tradisjonell forskning der en legger vekt på
avstand, nøytralitet og objektivitet. Det er en måte å forske på som legger vekt
på deltagelse, engasjement og undersøkelse i samarbeid med aktørene i praksisfeltet. Utviklingsarbeidet som det blir forsket på, foregår ofte som en spiral som
består av plan, handling, observasjon og refleksjon. Målet er å bidra til endring
av praksis. Det stilles krav til at forskningen skal dokumenteres og at det blir gitt
muligheter for kunnskapsutvikling og teoridannelse. Aksjonsforskning har noen
typiske trekk, den foregår i praksis og ikke på praksis, den har preg av deltagelse
og medvirkning, hensikten med en aksjon er å bidra til endring av praksis.
Pedagogisk aksjonsforskning er noe annet enn pedagogisk utviklingsarbeid.
Forskningsdelen må være tydelig. Det skjer når en forsker utenfra driver utviklingsarbeid sammen med de ansatte i barnehagen. Det stilles bla. forskningsmessige krav
til bruk av teoretisk perspektiv, til dokumentasjon og til utvikling av ny kunnskap.
Men boka handler ikke bare om aksjonsforskning, men også aksjonslæring.
Aksjonslæring er så langt jeg kan forstå det samme som det jeg har kalt lokalt
pedagogisk utviklingsarbeid. Aksjonslæring er en arbeidsform der de ansatte selv
arbeider systematisk med å forbedre sin egen praksis. Det blir brukt de samme

Av Asbjørn Hirsch [301]

arbeidsredskapene som i aksjonsforskning, som observasjon, intervju og spørreskjemaer. Det blir lagt vekt på dokumentasjon og refleksjon. Men det stilles
ikke krav om at resultater og kunnskaper skal holde et forskningsmessig nivå.
Barnehagelærere som driver med aksjonslæring, har ikke formell forskerkompetanse. Men de kan ha et forskende blikk på egen praksis.
I det tredje kapittelet blir det redegjort for noen viktige forhold og elementer i
aksjonsforskning. Kritisk analyse består av kognitiv vurdering av prosessen. Analysen
kan også ha følelsesmessige komponenter, den kan bestå av intuitive skjønnsmessige
vurderinger, og den kan ha en sterk politisk og sosial dimensjon. Grunnmodellen
som er valgt, blir kalt for aksjonsforskningsspiralen. En tenker seg at arbeidet foregår
på en syklisk måte som stadig gjentar seg. Det er en spiralformet bevegelse som
har flere faser: God planlegging og forberedelse i starten, diagnose av situasjonen
og konstruksjon av prosjektet, avklaring av hvilke handlinger eller aksjoner som
skal gjennomføres, konkret handling eller aksjon og til slutt tilbakemelding av
resultater, dokumentasjon og evaluering. Aksjonsforskeren har mange roller. Her blir
hovedvekten lagt på å være en fasilitator som skal tilrettelegge og støtte prosessen.
Prosessen må dokumenteres underveis og til slutt i en forskningsrapport.
Aksjonsforskning har noen utfordringer. Å være en aktiv deltager i et praksisfellesskap og å forske på egen praksis har mange fordeler, men å være så nær
praksisfeltet det forskes på, kan også være vanskelig. Spørsmål som reiser seg,
er om tolkningene av det empiriske materialet er gyldige i forhold til den virkeligheten som er studert. Er validiteten god? Gir fremstillingen av resultatene et
riktig bilde av det som skjedde i virkeligheten? I hvilken grad kan resultatene fra
prosjektet ha overføringsverdi til andre prosjekter i barnehagen?
I det fjerde kapittelet blir noen etiske utfordringer tatt opp og drøftet. Et grunnleggende spørsmål blir reist. Hvordan kan en ivareta forskningsetiske prinsipper
i aksjonsforskning i barnehagen? Spørsmålet kan besvares på flere måter. De
som deltar, må gi et informert samtykke til å være med. Deltagerne skal ha rett
til privatliv, de skal bli møtt med respekt for personlig integritet og verdighet.
Arbeidet skal ikke skade hverken personene eller virksomheten som er gjenstand
for forskning. Det må avklares hvem som skal eie data og resultater. Andre forhold
det må tas hensyn til, er bl.a. feilkilder som kan påvirke resultatene og forholdet
mellom styrer og forsker om hvem som skal lede arbeidet.
Bokas fire siste kapitler er praktiske eksempler på aksjonsforskning i fire
barnehager. Resultater fra forskningen blir beskrevet og kommentert på en kortfattet
måte, men å redegjøre for prosjektene vil føre for langt i denne sammenhengen.

Aksjonslæring

o g p r a k s i s k va l i t e t

Etter min mening er pedagogisk utviklingsarbeid eller aksjonslæring en meget
egnet måte å arbeide på om en vil utvikle kvaliteten på egen praksis. Om et tiltak
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vi har gjennomført et år er blitt vellykket, er det all grunn til å bygge videre på
det neste gang det skal gjennomføres. Men et godt opplegg kan alltid bli bedre. En av
utfordringene ved å være yrkesutøver er å redusere det svake og styrke det sterke
og gode ved arbeidet vårt. Å endre alt på en gang kan bli for arbeidskrevende og
uoversiktlig. Det er bedre å fokusere på én ting av gangen.
Min kunnskap bygger mye på erfaring. Jeg har prøvd og feilet og lært underveis.
En fin måte å skape utvikling på er å reflektere over det jeg holder på med. Jeg
tenker tilbake på det som var forrige gang, og på det jeg planlegger å gjøre nå.
Så prøver jeg å være våken underveis og observere det som skjer, og til slutt gjør
jeg opp status og ser på resultatene. Mye refleksjon foregår intuitivt og bygger på
faglig skjønn Av erfaring vet jeg hva som fungerer og er vellykket, og hva som
har gått dårlig. I tillegg til intuitiv refleksjon prøver jeg å reflektere på en mer
systematisk måte. Det kan jeg blant annet knytte til planen for utviklingsarbeidet
og til samtaler med utgangspunkt i praksisfortellinger.
Selv om min bakgrunn særlig er fra aksjonslæring, har jeg hatt stor glede og
nytte av å lese denne boka om aksjonsforskning. Her blir mange sider av utviklingsarbeid systematisert og presisert. Fremstillingen er grundig, men ikke vanskelig å
forstå. Den er teoretisk, men kontakten med praksisfeltet er god.
Lokalt pedagogisk utviklingsarbeid eller aksjonslæring er en arbeidsmåte som
ligner mye på aksjonsforskning. Hensikten med begge metodene er å få kunnskap
om praksisfeltet for å kunne utvikle kvaliteten på det som skjer. Det blir fokusert på
hvor godt ulike former for handlinger eller aksjoner fungerer. For å dokumentere
handlingene blir det brukt vanlige samfunnsvitenskapelige metoder. Refleksjon
over praksis er sentralt.
Men kravet til kunnskap er forskjellig. Ved aksjonsforskning stilles det
forskningsmessige krav til grundighet og pålitelighet. I aksjonslæring er kravet
til kunnskapene senket. Men kvaliteten på dataene som blir hentet inn må være
gode og sikre nok til å danne grunnlag for et endringsarbeid. Barnehagelærere er
ikke forskere. Men gjennom utdanning og yrkeserfaring har de god innsikt i hva
forskning er og hvordan forskning kan gjennomføres. Om utviklingsarbeidet blir
gjennomført på en planmessig og systematisk måte, vil skillet mellom aksjonslæring og aksjonsforskning blir mindre.
Boka er rettet mot barnehagen og med barnehagelærere som en naturlig
målgruppe. Jeg mener at lokalt utviklingsarbeid eller aksjonslæring også godt kan
gjennomføres i kirka, bla. i trosopplæringen. Jeg håper at kateketer, menighetspedagoger, prester og andre vil bli inspirert av å lese boka, og at mange vil prøve å
bruke en slik arbeidsmåte til å utvikle kvaliteten på sin egen praksis.
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Bokmelding
Josef Forsling, Caroline Gustavsson og Fredrik Wenell (red):
« Man s k al v ara sig sj ä lv » – e n bok o m ung d o mme r, tro o g
delak t i ghet (20 19 ). Tro & liv s kr if t serie, M a r c u s Fö rl a g
Av Randi Langkaas, kateket i Sjømannskirken i London. E-post: rla@sjomannskirken.no

I denne boken/antologien har forfatterne et ønske om å utforske ungdommers
forhold til religiøs tro, tilhørighet og delaktighet. Bakgrunnen for boken er en
konferanse med tema: «Religion, tro og unge i et pluralistisk samfunn» og er
et resultat av bidragsyternes foredrag. Forfatterne er en blanding av teologer i
akademia og personer som arbeider i forskjellige menigheter fra hovedsakelig
Sverige, men også fra Norge, Finland og USA. Boken er delt inn i fem deler – ut
fra tydelige tema. Jeg velger å presentere boken gjennom disse delene.
I introduksjonen står det (min oversettelse): «Hvordan forstå ’dagens ungdom’
synes å være en evig og uløselig gåte for de litt eldre. Dette gjelder også vår tid:
Studier viser at dagens unge har andre verdier enn sine foreldre, og at de er
bekymret for andre ting. I tillegg er deres liv formet av ny teknologi og stadig
skiftende sosiale plattformer. Men hva med de evige spørsmålene: Hvordan
forholder unge mennesker seg til religion, åndelighet og kirkeliv?» Dernest skriver
de at utgivelsen er unik ved at sosiologiske data kombineres med kulturell analyse
og teologiske refleksjoner, og noen av Skandinavias mest kompetente forskere og
teologer gir oss et innblikk i pågående prosjekter om unge mennesker i tjenesten,
tilbedelse, bibellesning, konfirmantarbeid og barns møte med kristen tro.
Jeg opplever at det svares på målsettingen – i den grad det er mulig å få det til.
Mange av disse temaene har det blitt arbeidet med en stund, så deler av innholdet
var kjent for meg før jeg leste boken, men jeg synes likevel at de forskjellige
artiklene gir et godt utgangspunkt til refleksjon rundt egen praksis og tydeliggjør
noen av utfordringene rundt tematikken.

Troens

muligh e t er i en sekulær verden

Denne delen er en introduksjon på overordnet nivå som starter med en artikkel
av Andrew Root. Hans utgangspunkt er spørsmålet: Hvorfor mislykkes så mange
forsøk på å reformere kirkelig ungdomsarbeid? Han mener at problemet er at
man ofte forsøker å endre måten man arbeider på, uten å ta tilstrekkelig hensyn
til de grunnleggende endringene i samfunnet der forutsetningen for gudstro er
grunnleggende forandret de siste 50 år. Han løfter frem at det ikke holder å bytte
metoder – men at man også må reflektere over de teologiske perspektivene som
veileder arbeidet. Han hevder også at det er en utfordring at kristen tro er blitt
synonymt med kirkelig virksomhet, og oppmuntrer istedenfor til et syn på tro som
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et genuint og ekte møte med den levende Gud.
Fredrik Wenell gir en gjennomgang av den seneste forskningen innen teologi
og religionssosiologi om ungdom og tro. Han fokuserer spesielt på et av Roots
spørsmål: Hva er egentlig forutsetningene for at unge skal finne og forme en
gudstro i et samfunn der Gud ikke lenger er en selvfølge? Han kritiserer også
Root, som han mener ikke tar tilstrekkelig hensyn til de sosiale aspektene ved
ungdommers liv. Istedenfor forutsetter Wenell at ungdommene trenger konkrete
fellesskap der man opplever Guds nærvær og der troen kan utvikles.

De

unges t rosu t vi kli ng o g behov

Tone Stangeland Kaufman og Kristin Graff Kallevåg deler sin kunnskap ut fra et
empirisk studie om barns spiritualitet ut fra forskning på Trosopplæringsreformen.
De har via sin forskning erfart at barn som besøker kirken, sjelden bruker kirkelige
ressurser i sin spiritualitet. Dette krever at de kristne fortellingene, symbolene og
ritene gjøres tilgjengelige, og at de oppleves som meningsfulle i møte med egne
livserfaringer. De utfordrer oss også på hvordan de ansattes spiritualitet gjenspeiler
hva barna får med seg.
Sofia Camnerin skriver om barn og unge ut fra et sårbarhetsperspektiv. Hun
mener at alle kristne menigheter må være et relasjonelt fellesskap som møtes i
sårbarheten for å kunne være en kirke for alle. Hun utfordrer til å gi større rom for
sårbarhet og at kirken må tørre å la denne prege kirkens liv og fellesskap.
Til slutt i denne delen presenterer Patrik Hagman sitt arbeid om konfirmantarbeidets betydning for unge menneskers delaktighet i menighetens gudstjenesteliv.
Hans forskning fra Finland viser til at en utydelig kobling mellom konfirmantarbeidet, ungdomsarbeidet og menighetens øvrige liv gjør at ungdommene opplever
det vanskelig å finne sin plass i gudstjenesten som menighetens storsamling etter
konfirmasjonen. Artikkelen har et kritisk blikk og utfordrer gjeldende praksis.

Gudstjeneste

og delaktighetskrise

Denne delen har hovedfokus på unges delaktighet, spesielt rettet inn mot den
gudstjenestefeirende menigheten. Først ute er Jan Eckerdal med en teologisk
begrunnelse av delaktighet hvor han knytter denne til det kristne gudsbegrepet.
Han forsøker også å peke på noen områder som han mener er vesentlige for en
troverdig refleksjon om delaktighet i gudstjenesten.
Det andre kapittelet her er skrevet av Caroline Gustavsson som tar utgangspunkt i et empirisk materiale fra en menighet som i to år har satset på å øke
menneskers delaktighet i søndagens hovedgudstjeneste. Ut fra studiens resultater
forsøker hun å forklare og stille spørsmål til hvorfor ungdommene (og de voksne)
er fraværende på gudstjenestene, til tross for satsningen.
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Nye

t i d e r , n y e f o r m e r : l o v s a n g o g d i g i ta l i s e r t
bib e l l e s n i n g

I den fjerde delen handler det om nye former for hvordan utvikle ungdommers (og
alle andres) spiritualitet og gudstjenesteliv.
Elin Vingren skriver om lovsangens plass og funksjon for den enkelte i
menighetens liv og for det fellesskapet som formes i gudstjenesten. Hun argumenterer for at lovsang først av alt skal forstås som bønn – og dermed en del av kirkens
spiritualitet og bønneliv.
Olof Brandt diskuterer digitaliseringens påvirkning av kirken og den enkeltes
liv. Med et spesielt fokus på bibellesning oppfordrer han til bruk av den digitale
teknikken der den kan hjelpe og styrke troslivet, men advarer også om at dette
ikke er den eneste løsningen. Han gir også noen gode tips og råd på slutten.

Mi llenials

in church

Antologien avsluttes med et kapittel på engelsk av Audrey Warren. Hun har
undersøkt hvordan yngre generasjoner former sin verden i dag i en nordamerikansk kontekst. Hun beskriver også modellen «Fresh Expressions» som en måte
å jobbe på tvers av generasjoner i menigheten. Hun konkluderer med: Vi kan se
at det de unge ønsker seg fra kirken, er det samme som de ønsker seg i livet: en
autentisk opplevelse av fellesskap og av å kunne gi tilbake.

A n b e fa l i n g

Antologien gir ulike perspektiv på ungdom, unge voksne og deres tro, gudstjeneste og delaktighet i kirken. Jeg opplever at den gir viktige bidrag til en bredere
forståelse av religionens plass og betydning i et pluralistisk samfunn. Og jeg håper
at den også vil bidra til at man i kirkelig sammenheng vil snakke sammen om
de spørsmålene som tas opp, for her er det mye å ta tak i. Spesielt i utfordringer
knyttet til gudstjenesten og hva delaktighet betyr, og sammenhengen mellom
ungdommenes fellesskap og menighetens øvrige fellesskap. Dette er en viktig bok
for alle som jobber med unge mennesker og ønsker at de skal utvikle sin tro og
spiritualitet, – og finne sin plass i kirkens fellesskap.
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B jør n A re David s en. Lur t av læ re b o ke n? Fe i l o g f o r v i r ri ng o m
k r i s te n tro i lære m idle n e . O s l o : Ver it a s Fo rl a g 2019.
Anmeldt av Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

Å kritisere lærebøker er viktig. Lærebøkene skal hjelpe lærerne i arbeidet med
å gjøre elevene til opplyste borgere med velfunderte meninger om den verden
de lever i, blant annet om historie, religion og vitenskap. Men iblant skjer det at
lærebøkene i stedet befester fordommer, sprer lettvinte tankeklisjeer og viderefører
seiglivede myter. Å korrigere den slags er ikke minst en oppgave fagekspertisen på
universiteter og høyskoler bør ta på alvor. Ingen steder er fagenes samfunnsrelevans større enn i skolen.
Et særlig mytebefengt område er det som handler om middelalderen, vitenskapshistorie og kristendommen: Den mørke middelalderen var et tilbakeskritt
i historien. Det var en periode preget av uvitenhet og rå brutalitet. Skyld i dette
hadde ikke minst kristendommen og Kirken. Kirken motarbeidet vitenskapen,
holdt seg bare til Bibelen og mente at jorden var flat. Den forfulgte annerledestenkende, satte i gang korstog og brente hekser. Senere ble kristen misjon en medløper
for den europeiske kolonialismen. Men renessansen og opplysningstiden gjorde
slutt på kirkens makt og gav oss den frie tanke, vitenskap og menneskerettene.
Fagfolk vet at alt dette er grove forvrengninger. Det er god grunn til å skrive
bøker som går i rette med dem, og i stedet gir faglig forsvarlig kunnskap. Dette er
dessverre ikke en slik bok.
Historien er mangfoldig. Det lar seg lett gjøre å finne eksempler på kristne
teologer, fra oldtiden frem til i dag, som avviser all kunnskap som ikke er i samsvar
med Guds ord – slik de tolker det. Men historien kan også oppvise mange munker
og prester som har ivret for vitenskapelig forskning. Vold og tvang er på ingen
måte ukjent i kristendommens historie. Men omsorg for de svake og beundringsverdige eksempler på selvoppofrelse er også en del av historien. Helhetsbildet er
ikke svart-hvitt. God historieundervisning må løfte fram nyansene. Men nyanser
er det lite av i denne boken.
Boken er i hovedsak skrevet av Bjørn Are Davidsen, som tar for seg
lærebøkenes fremstillinger av kristendommen i ulike tidsepoker, fra oldtiden til
nyere tid. Dessuten har Ole Petter Erlandsen skrevet et kapittel om det han mener
er kristendomsfiendtlige holdninger i læreboktradisjonen, mens Torgeir Landro
har bidratt med et kapittel om tro og vitenskap i middelalderen. Landros bidrag
er veldokumentert og relativt nyansert, og er etter mitt syn det eneste i boken som
holder faglig mål. Han er også den eneste av forfatterne som har formelle faglige
kvalifikasjoner som historiker.
Bokens undertittel er for øvrig misvisende: Det står knapt noe om «kristen tro»
i den.
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Den bærende fortellingen i boken er at skolens lærebøker generelt setter kristendommen
i et dårlig lys, mens de underslår alt som var bra. Fortellingen er belagt med eksempler
som skal vise hvor ensidig negativt kristendommen er omtalt. Som motvekt løftes det
fram eksempler på gode ting kristne mennesker har utrettet gjennom historien. Hovedproblemet i begge tilfellene er at kritikken av ensidigheten selv blir dypt ensidig. Det
letes med lys og lykte etter eksempler som bekrefter bokens tese, ikke bare i lærebøker for
grunnskolen, men også i kompendier og på hjemmesider rettet mot elever og studenter
på alle nivåer. Et representativt helhetsbilde av hvordan tematikken behandles i lærebøkene, slik man ville kreve av en faglig gjennomført lærebokundersøkelse, forsøkes det
ikke å gi. Den samme metodiske svakheten gjør seg gjeldende i de historiske fremstillingene. Positive ting som kan sies om kristendommen, blåses opp, mens problematiske
aspekter bagatelliseres eller forties.
Davidsen har mest å fare med når han tar for seg myten om at man i «middelalderen» trodde at jorden var flat, og at Kirken aktivt bekjempet alle som forsøkte
å bevise noe annet. Her gir han mange skrekkeksempler fra lærebøker i ulike
fag som ubekymret gjenforteller denne myten. Det er temmelig graverende, og
avslører en katastrofal historisk kunnskapsløshet særlig blant lærebokforfattere i
samfunnsfag og naturfag. (Lærebøkene i historiefaget selv kommer langt bedre
ut.) Faktum er jo, som Davidsen påpeker, at alle mennesker med et minimum
av utdannelse, i middelalderen så vel som i antikken, var fullt på det rene med
at jorden er rund som en kule. Denne innsikten ble en del av det dominerende
ptolemeiske verdensbildet. At Bibelen enkelte steder ser ut til å forutsette noe
annet, skapte sjelden store anfektelser for kristne teologer, for man var vant til å
tolke Bibelen figurlig, og betraktet den ikke som en naturvitenskapelig lærebok.
Skriftens ufeilbarlighet handlet i første rekke om det den lærte om Gud, frelsen
og moral.
Det ptolemeiske, geosentriske verdensbildet var så innarbeidet at astronomer
som regnet seg fram til at jorden måtte gå rundt solen heller enn omvendt
(Kopernikus, Kepler, allerede Aristark fra Samos i antikken), hadde store
problemer med å nå fram med sine teorier. Motstanden kom primært fra andre
astronomer, som hadde sine egne beregninger. Bare Galilei var så uheldig å
komme ut for en fundamentalistisk og nidkjær kardinal, Roberto Bellarmine, som
forsøkte å hindre ham i å publisere sine teorier, satte ham i husarrest og i 1616
fikk til at bøker som forsvarte det heliosentriske verdensbildet, kom på Vatikanets
svarteliste, den såkalte Index over forbudte bøker. Der ble de stående i noen
hundre år, men uten at det kom til å ha noen særlig virkning. Det må nevnes at
den uttalte begrunnelsen ikke var at teoriene stred mot Bibelen, men at de ikke var
godt nok bevist. Saken har likevel vært pinlig nok for den katolske kirken til at den
etter en langvarig undersøkelse formelt rehabiliterte Galilei i 1992. Men tilfellet
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Galilei er altså ikke representativt for Kirkens holdning til vitenskap, verken i
middelalderen eller senere.
På den annen side kan man heller ikke påstå at Kirken har vært en aktiv pådriver
for naturvitenskapelig forskning, slik det antydes i denne boken. Det var et rikt
intellektuelt liv i middelalderen, forankret i munkeordenene, og her drev man på
sine steder også på med naturvitenskap. Men at kristen teologi direkte oppmuntret
til slike sysler, fordi man hadde et gudsbegrep der Skaperen var oppfattet som en
«rasjonell lovgiver», og dette var «vesentlig for fremveksten av moderne naturvitenskap» (s. 145–46, jf. 150), kan man vanskelig hevde. Forestillingen om Gud som
en rasjonell Skaper er særlig forbundet med den aristotelisk influerte teologien
som fikk innpass i høymiddelalderen, og argumentet om at vitenskap bestod i
å utforske Skaperens rasjonelle lover, ble primært brukt for å legitimere vitenskapelig virksomhet overfor kirkelige autoriteter. Den mer tradisjonelle kristne
teologien la snarere vekt på at Gud var allmektig og uutgrunnelig. Augustin, som
her ble toneangivende, anså menneskelig vitebegjær, curiositas, som en synd: Den
gav menneskene en formastelig tillit til sin egen forstand og ledet dem bort fra
troen på Guds åpenbaringer. Verdslig kunnskap måtte alltid stå i troens og frelsens
tjeneste og ikke dyrkes for sin egen skyld.
Å tillegge «kristendommen» en avgjørende betydning for vitenskapens
fremvekst blir heller ikke særlig troverdig om man retter blikket mot områder
utenfor Vest-Europa der kristendommen har slått rot siden oldtiden. Verken i
Etiopia, Armenia eller det bysantinske riket gjøres det vesentlige vitenskapelige
fremskritt i middelalderen.
At akkurat Vest-Europa, med akselererende kraft gjennom middelalderen,
førmoderne tid og nytiden, utviklet en vitenskapelig kultur, må tilskrives en
kombinasjon av historiske omstendigheter, der den kristne teologien neppe kan
tillegges stor betydning, og der Kirkens makt ikke skal overvurderes. En avgjørende
forutsetning var naturligvis arven fra antikkens naturvitenskap, medisin og filosofi,
og i rettsvitenskapen romerretten. Alt dette kunnskapsstoffet var selvfølgelig
oppstått helt uavhengig av kristendommen, men overlevde inn i middelalderen,
selv om svært mye gikk tapt etter at kopieringen av antikkens tekster ble overtatt av
kristne munker. Mindre enn ti prosent er bevart av kjente verktitler fra den greske
og latinske litteraturen. Seinantikkens kristne teologer var generelt ambivalente til
gresk-romersk litteratur og vitenskap, og denne holdningen kom også til å prege
interessen for å videreformidle antikkens tekster i den tidlige middelalderens
klostermiljøer. (Se f.eks. D. Rohmann, Christianity, Book-Burning and Censorship in
Late Antiquity, 2016). På den annen side må det anses som lykkelige omstendigheter at så mye tross alt ble bevart, at dette kunnskapsstoffet kom til å stimulere
intellektuell utforskningstrang i det kristne Europa, og at religionens autoriteter
for det meste lot dette skje.

[312] Prismet Bokmelding

Det er likevel ikke slik at man i middelalderen gjerne fremhevet at man måtte
tenke selv, slik Davidsen antyder ved å henvise til et berømmelig sitat fra den
irske munken og filosofen Johannes Scotus Eriugena, der fornuften settes over
tro på autoriteter (s. 90). Davidsen spør ikke hvor representativt dette synet er for
middelalderens kunnskapssyn. Svaret er at det er det ikke.
Et annet eksempel som fremheves på vitenskapelig tenkning blant kristne er
Johannes Philoponus i Alexandria (490–570), som oppnådde forbløffende erkjennelser i fysikk i en tid da en ikke skulle tro slikt var mulig. Men det bør legges til
at Philoponus, som her arbeidet i en førkristen vitenskapelig tradisjon, høstet lite
anerkjennelse i samtiden for dette arbeidet. 40 år gammel gav han det opp, og
resten av livet brukte han til å utvikle en teori om treenigheten som var så spesiell
at den ble fordømt som kjetteri på kirkemøtet i Konstantinopel i 680. Philoponus’
teorier ble helt neglisjert i det bysantinske riket; i stedet ble de videreutviklet i
den arabiske verden og ad denne omveien nådde de i seinmiddelalderen fram til
Vest-Europa, der de fikk betydning for den fremvoksende naturvitenskapen.
På nesten hver side i denne boken fremmes det påstander som er mangelfulle,
ensidige eller direkte feil. (Landros bidrag er som sagt et hederlig unntak.) Det lar
seg ikke her gjøre å ta for seg alt. Vi må nøye oss med noen få punkter til.
Om kristendommen i oldtiden sies det at lærebøkene underslår at kristendommen vant fram og fikk tilhengere i Romerriket på grunn av «budskapet» (39),
og fordi «kristen tro økte livskvaliteten» (40). Hva som menes her, er utydelig, men
det ser ut til at begge deler handler om «Jesu nestekjærlighet» (40). Nå er det å si
at nestekjærlighet faktisk ikke er et sentralt tema i oldtidens forkynnelseslitteratur.
Det er heller ikke noe som nevnes i trosbekjennelsene. Viktigere tema er frelse og
fortapelse, troen på Kristus som eneste vei til frelse, og kampen mot Satan, som
stadig prøver å lede menneskene til synd og fortapelse. Så har det ofte blitt antatt
at omsorgen for de svake i de kristne menighetene, etter hvert også organiserte
helsetjenester, var en viktig rekrutteringsfaktor. Problemet er at en slik antagelse
ikke lar seg dokumentere. Som Harnack skrev for over hundre år siden, har vi
ingen kilder som antyder dette (sitert i Ehrman, Triumph of Christianity, 136 – en
bok Davidsen ellers henviser til, men ikke på dette punktet). «Livskvalitet» er for
øvrig ikke noe som kan objektivt måles.
Kristendommen ble som kjent keisernes favoriserte religion på 300-tallet, og
det endte med at all annen religionsutøvelse enn den kristne – og da i samsvar med
den nikensk-konstantinopolitanske trosbekjennelsen – ble forbudt ved lov. Denne
dramatiske utviklingen av religiøs intoleranse hoppes glatt over av Davidsen, som
i stedet bruker en side (41–42) på å fortelle at keiseren ikke forbød de olympiske
leker.
Den religiøse ensrettingen i antikkens siste fase har tiltrukket seg mye forskning
de senere årene. At tvang, vold og intoleranse var aspekter av denne utviklingen,
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er det ikke tvil om. Uenighetene går på omfanget. Keiserne hadde begrensede
muligheter til å håndheve lovene lokalt, og en del steder ser vi biskoper som tar
saken i egne hender og leder sin flokk i angrep på templer som ender med rasering
og brann. Personangrep på notoriske hedninger hører vi derimot mindre om.
Uansett er dette et kapittel i kristendommens historie som det ikke anstår seg å
fortie.
Mordet på den kvinnelige filosofen Hypatia i Alexandria i 418 (s. 44–45) vil
Davidsen også frikjenne de kristne for. Men det står fast at hun ble trakassert til
døde av en gjeng helsearbeidere som stod i den aleksandrinske biskopen Kyrills
tjeneste. Kyrill hadde benyttet seg av biskopenes rett til å organisere helsetjenester
til å bygge opp sin egen private hær. Hvorfor folkene hans anfalt Hypatia, og hva
som foregikk inne i hodene deres mens de gjorde det, vet vi ikke. Men de hadde
neppe nestekjærlighet i tankene.
Myten om at de kristne brant ned biblioteket i Alexandria, prøver Davidsen
også å eliminere. Det er delvis på sin plass. Vi har faktisk ingen kilder som eksplisitt
forteller om hva som skjedde med biblioteket. Det antas at det ikke fantes én
enkelt biblioteksbygning, men at boksamlingene var spredd over ulike lokaliteter
i byen. Men vi har kilder på at en filial befant seg i det store Serapis-tempelet, og
det er ikke usannsynlig at dette biblioteket strøk med da tempelet ble herjet av en
kristen mobb anført av biskop Theofilos i 391 (Fraser, Alexandria, 335).
Betraktningene om religionsskiftet i Norge og kristendommens fortrinn over
hedendommen med dens menneskeofring, trellevesen og dårlige kvinnesyn,
overlater jeg til middelalderhistorikere å bedømme. Men noen ord bør sies til slutt
om det viktige emnet menneskeretter og likeverd, som sies å ha sine røtter i jødiskkristen tenkning (s. 176–78). Det er et vanskelig synspunkt å begrunne. Ingen av
disse begrepene finnes i jødedommens eller kristendommens klassiske tekster. I
rabbinsk tradisjon kan man i stedet finne takkebønnen om at man er født som
mann og ikke kvinne, som jøde og ikke en av «folkeslagene», som fri og ikke slave.
Paulus’ ord i Gal 3:28 er kanskje en reaksjon mot dette, men likeverdet han der
forkynner, tilhører menighetens frelsesfellesskap og dreier seg ikke om politiske,
sosiale og juridiske rettigheter. Derimot støter man på begrepet «likhet» (isotes) i
antikken i forbindelse med borgernes rettigheter i den greske bystaten. Det som
står om antikken på s. 178 er ganske misvisende.
I alle fall er det først mot slutten av 1700-tallet at ideene om likeverd og
menneskeretter for alvor griper fast, fremfor alt uttrykt i den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjonen. Uavhengighetserklæringens
henvisninger til «naturens Gud» og «Skaperen» har ikke noe spesifikt jødiskkristent over seg, men reflekterer opplysningstidens deisme. Grunnlaget er
naturretten, ikke Bibelen. De franske revolusjonæres rop om égalité var naturligvis
heller ikke motivert av religiøse overbevisninger. Når snøballen begynte å rulle,
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kom etter hvert spørsmålene om politiske rettigheter for stadig flere grupper
på dagsordenen på en måte som hadde vært utenkelig i løpet av de 1500 årene
kristendommen hadde dominert i Europa: jøder og kristne minoriteter skulle få
samme rettigheter som andre borgere, fattige ble likestilt med rike, mørkhudete
med hvite, slaveriet skulle oppheves, og kvinner stilles på linje med menn. Denne
bevegelsen, som har vedvart til tross for mange tilbakeslag i mer enn to hundre
år, og som pågår for fullt ennå i dag, var ikke forårsaket av «kristendommen».
Det var en bevegelse som sattes i gang uavhengig av religion, og som kristne
forholdt seg reaktivt til; noen ønsket å bremse utviklingen med religiøst-konservative argumenter, andre sluttet seg til bevegelsen og fant grunner til det i Bibelen.
En bok som på en interessant måte beskriver menneskerettsidéens oppkomst og
utvikling er for øvrig Lynn Hunt, Inventing Human Rights (2007).
Det den foreliggende boken har av verdi, ligger i hva den dokumenterer av
til dels hårreisende eksempler på kunnskapsløshet i læremidler som brukes i den
norske skolen. Forlagene som er ansvarlige for slike utgivelser trenger åpenbart å
få på plass kvalitetssikringsrutiner som kan forhindre slike kalamiteter i fremtiden.
Men som korrigerende alternativ til de fremstillingene den kritiserer, er denne
boken dessverre ubrukelig.
Boken er for øvrig svært slurvete redigert. Litteraturhenvisningene i notene er
ikke koordinert med litteraturlisten bak. Den avsluttende oppsummeringen kalt
«Mythipedia» har 30 fotnotetegn, men ingen fotnoter. Samtidig som læremidlene
kritiseres for manglende kildekritikk, er kildeanvisningene i boken få og tilfeldige;
påstander fremføres stadig uten belegg. Iblant står det noe annet i kilden enn det
det påstås – for eksempel henvisningen på s. 29, note 19, til Huff, s. 67 (jf. også
Huff, 328). Sammenhengen i teksten er ikke god, verken i de enkelte kapitlene
eller mellom de enkelte kapitlene. Det er mange gjentakelser, og korrekturlesning
har man tatt lett på.
Å avdekke feil og myter i lærebøkene, er en viktig oppgave. Men den bør gjøres
av folk med ordentlige fagkunnskaper, og som ikke drives av egne kjepphester. I
motsatt fall risikerer man at de gamle mytene kun blir erstattet av nye.
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