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KAPITTEL 9 

Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes 

livssynsbakgrunn? 

Jon Magne Vestøl 

 

 

SKAL RELIGIONSUNDERVISNINGEN TA HENSYN til elevenes personlige 

livssyn og verdier? Eller skal undervisningen avgrense seg til rent faglig kunnskap 

og refleksjon? Spørsmålet om religionsundervisningen skal ta hensyn til hvilke 

livssyn som er representert i klasserommet, er blitt særlig aktualisert gjennom 

debatten omkring religionsfaget i grunnskolen og endringene i læreplanen for 

dette faget – fra KRL via RLE til KRLE. Men spørsmålet er også relevant for 

faget Religion og etikk i videregående skole. For å kunne forstå og forholde seg til 

dette temaet, trenger vi både prinsipiell refleksjon og en mer praktisk tilnærming. 

Religionsundervisning i norsk offentlig skole har utviklet seg fra en kristen 

trosopplæring i retning av et mer pluralistisk skolefag. I en tradisjonell religiøs 

trosopplæring er kunnskapsformidling og identitetsdannelse tett sammenvevet. Men i en 

religions- og livssynsundervisning i en offentlig skole som skal inkludere elever med 

ulik bakgrunn og forståelse, må forholdet mellom kunnskap og personlig tro og livssyn 

håndteres på en annen måte.  

Innføringsbøker i religionsdidaktikk for lærerutdanningen viser at det er ulike 

forståelser av religionsundervisningen i skolen (Andreassen 2008). Noen vektlegger 

kunnskapsformidling (Stabell-Kulø 2005), mens andre inkluderer elevens livstolking og 

identitetsdanning (Afdal, Haakedal & Leganger-Krogstad 1997; Sødal mfl. 2009). I sin 

bok Religionsdidaktikk. En innføring (2013) har Bengt-Ove Andreassen presentert en 

religionsvitenskapelig forankret tilnærming til undervisning. Ifølge Andreassen 

innebærer dette at elevene skal lære om religioner og livssyn, men at undervisningen 

ikke skal legge opp til at elevene skal lære av religioner og livssyn ved å utfordre 

direkte til personlig arbeid med eget livssyn.  

Andreassen utelukker ikke at elever kan bli personlig og eksistensielt berørt av 

undervisningen, og på den måten lære av religion, men dette er ikke noe undervisningen 

skal ha som normativ målsetting. Samtidig mener han at undervisningen i noen 

sammenhenger kan utfordre elever på eget ståsted og egne forutsetninger. Når han 
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skriver om religionskritikk i undervisningen, peker Andreassen på faren for at elever 

trigges til å komme med unyanserte utsagn og påstander, og han foreslår at man som 

mottrekk kan utfordre elevene til «en refleksjon over sitt eget utgangspunkt når de 

snakker om religioner og livssyn» (Andreassen 2013, s. 125). Når Andreassen skriver 

om danning, trekker han fram læreplanens kompetanseverb «drøfte», «samtale» og 

«reflektere» og begrepet «filosofisk tenkemåte» og mener at i arbeidet med slike 

læreplanmål kan elevene utfordres til å «reflektere over ens eget ståsted og egen 

kunnskap» (2013, s. 209).  

En religionsvitenskapelig undervisning med utgangspunkt i Andreassens 

perspektiv vil dermed kunne inkludere elevenes livssynsbakgrunn i noen grad. I stedet 

for at elevene bare skal lære om religion, vil de også kunne lære i reflekterende møte 

med religioner og livssyn. Dette er et perspektiv på religionsundervisning som ligger 

nær en såkalt fortolkende religionsdidaktikk (Jackson 1997, 2004) hvor elever utfordres 

til å arbeide kritisk med representasjoner eller framstillinger av religion, og med 

forholdet mellom slike representasjoner og egen forforståelse.  

Det er en slik reflekterende og fortolkende didaktikk som er utgangspunkt når 

jeg drøfter spørsmålet om religionsundervisningen skal ta hensyn til elevenes 

livssynbakgrunn. Jeg skriver om religionsundervisning i norsk offentlig skole, i fagene 

Kristendom, religion, livssyn og etikk på ungdomstrinnet (Læreplan 2015) og Religion 

og etikk på videregående trinn 3 (Læreplan 2006). Det handler da om undervisning for 

elever i alderen tretten til nitten år. Selv om det dermed er snakk om elever med ulik 

modenhet, skriver jeg med utgangspunkt i elever som har forutsetninger for å reflektere 

over sin egen forståelse av de temaene de arbeider med i undervisningen. 

Når jeg skriver om religionsundervisning, bruker jeg ordet i vid betydning om de 

fagemnene som inngår i KRLE og RE, det vil si religion, humanisme og filosofi og 

etikk. Men siden det er religions- og livssynsdelen som vekker debatt, er det disse 

delene jeg retter mest oppmerksomhet mot. Når jeg bruker uttrykket elevenes 

livssynsbakgrunn, mener jeg de livsforståelsene og de livsholdningene elevene har 

utviklet. Det er vanlig å forstå livssyn som noe som omfatter tanker og meninger om 

virkeligheten, mennesket og etikk og verdier både utenfor og innenfor religiøse 

tradisjoner (Aadnanes 2012). Slik jeg bruker begrepet, kan slike tanker være mer og 

mindre tydelige, de kan være individuelle eller knyttet til ulike fellesskap og de kan 

være rasjonelt-logiske eller intuitivt-emosjonelle.  

Slike livssynsforutsetninger vil aktiveres i ulik grad og på ulike måter når 

elevene møter forskjellige temaer i religionsundervisningen. Hos noen elever er det få 

eller ingen berøringspunkt, noen engasjeres positivt ut fra nysgjerrighet eller ut fra en 

eksistensiell gjenkjennelse, mens andre stiller seg kritiske vurderende eller negativt 

avvisende. Hvis man legger opp til at elevene skal reflektere i møte med det stoffet de 

jobber med, vil man måtte ta stilling til hvilken plass og rolle undervisningen skal gi til 

livssynsforutsetningene hos elever som deltar i faglig refleksjon. Jeg tenker meg tre 

mulige posisjoner:  

 

 

 

 



132 
 

a) Man kan si at undervisningen skal fokusere på en rent faglig forståelse og 

refleksjon, og at elevenes livssynsbakgrunn er en privatsak som undervisningen 

ikke skal forholde seg til (med unntak av situasjoner hvor elever selv velger å 

bruke sin bakgrunn aktivt). 

b) Man kan si at elevenes livssynsbakgrunn utgjør viktige forutsetninger som 

influerer på deres faglige forståelse og forholdet de har til fagstoffet, og at 

undervisningen derfor må ta hensyn til dette. 

c) Man kan si at elevers arbeid med egen livssynsbakgrunn, slik som holdninger, 

verdier og livsforståelse, er en viktig del av religionsundervisningen, og at 

undervisningen må legge aktivt til rette for dette (uten at man nødvendigvis gjør 

dette til en obligatorisk del eller til en del av vurderingsgrunnlaget i faget). 

 

Beskrivelsen av disse tre posisjonene er knappe og sjablongpregede, og det finnes 

kanskje ikke så mange religionslærere eller religionsdidaktikere som passer helt inn i en 

av dem. Men jeg vil bruke dem for å tydeliggjøre noen viktige sider ved spørsmålet jeg 

drøfter. I drøftingen vil jeg hente inn perspektiver fra tre felt. For det ene vil jeg se kort 

på hvilke åpninger og begrensinger læreplanene i KRLE og RE gir for å bruke elvenes 

livssynsbakgrunn i undervisningen. For det andre vil jeg undersøke hvordan ulike 

forståelser av læring kan belyse spørsmålet. Og for det tredje vil jeg løfte fram noen 

kunnskapsfelt som arbeider med livssyn og livstolking som tema, og undersøke hvordan 

disse kan bidra til en forståelse av elevers livssynsbakgrunn og kanskje gi noen 

pekepinner for hvordan religionsundervisningen kan forholde seg til dette.    

 

   

ELEVERS LIVSSYNSBAKGRUNN OG LÆREPLANENE 

Det norske læreplanverket består av en generell del og av spesifikke fagplaner 

(Læreplan 1993, 2006, 2015). Her velger jeg å legge vekten på fagplanene for de to 

religionsfagene KRLE og RE. KRLE-faget har vært gjenstand for kritikk og har vært 

gjennom to rettsrunder som har resultert i at både skolens formålsparagraf og 

formålsdelen i KRLE-planen er blitt revidert (Læreplan 2015). Kritikken mot faget har 

gått på at faget har et religiøst (kristent) hegemoni som setter ikke-religiøse elever i en 

vanskelig situasjon. Den reviderte formålsdelen for KRLE-faget presiserer derfor at 

undervisningen skal være saklig og balansert og at det skal gis fritak for aktiviteter som 

kan oppleves som problematiske ut fra elevens religions- eller livssynsbakgrunn. RE-

faget har ikke møtt tilsvarende kritikk eller gjennomgått lignende revisjoner. Det kan ha 

sammenheng med at faget ikke på samme måte som KRLE-faget har en fortid som 

kirkelig konfirmasjonsopplæring. Videre har det nok også betydning at faget undervises 

siste året på videregående skole og at elevene i faget dermed har nådd myndighetsalder.   

I de to læreplanene er det relativt få eksempler på at elevenes livssyn og 

livssynsforutsetninger blir direkte omtalt. Læreplanen i KRLE omtaler elevers 

livssynsforutsetninger som noe man skal omgås med aktsomhet (Læreplan 2015). Under 

omtalen av tilpasset opplæring i formålsdelen oppfordrer planen til varsomhet med 

«arbeidsformer som foreldre og unge ut fra egen religion eller eget livssyn kan oppleve 

som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn». At læreren skal ta 

hensyn til slike livssynsforutsetninger, innebærer at læreren må gjøre seg kjent med dem. 

Læreplanen har også avsnitt som åpner for at elevforutsetninger spiller en mer faglig 

rolle. Under hovedområdet «Filosofi og etikk» heter det at faget behandler «holdninger 

og aktuelle etiske problemstillinger i barns og unges liv». I omtalen av grunnleggende 
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ferdigheter sies det at «samtale, dialog, fortelling og utgreiing er midler til undring, 

refleksjon og argumentasjon», og at skriving «klargjør tanker, erfaringer og meninger 

og er en hjelp til å tolke, argumentere og kommunisere» (Læreplan 2015). 

RE-fagets læreplan er mer uforbeholden i sin poengtering av faget som et 

holdningsdannende fag (Læreplan 2006). Fagplanen åpner for at elevene reflekterer 

over «egen identitet og egne livsvalg», og det sies at faget «skal bidra til å stimulere 

hver enkelt elev i arbeidet med livstolkings- og holdningsspørsmål». Planen åpner for at 

elevene bevisstgjør eget livssyn og egne holdninger og arbeider aktivt med å utvikle 

disse. Ifølge RE-planen handler muntlige ferdigheter om «å lytte og formulere seg 

gjennom samtaler og dialog» noe som innebærer «at holdninger til etiske, filosofiske og 

religiøse spørsmål blir prøvd ut og formet gjennom møtet med andre». Skriftlige 

ferdigheter innebærer «å formulere kunnskaper og refleksjoner slik at de blir tydelige 

både for eleven selv og for andre» (Læreplan 2006). 

Begge planene gir altså rom for at elevene kan arbeide med egne posisjoner og 

meninger. Men KRLE-planen er, som vi har sett, restriktiv i forhold til bruk av 

arbeidsformer som kan forveksles med religions- og livssynsutøvelse, og framhever 

objektivitet og nøytralitet som ideal. RE-planen sidestiller derimot kunnskapsutvikling 

og identitets-, livstolkings- og holdningsarbeid som mål for faget. Disse forskjellene 

mellom de to fagplanene kan forstås på ulike måter. Man kan peke på et historisk 

utviklingsløp hvor KRLE-planen er revidert og gjenspeiler en mer oppdatert forståelse i 

juridisk og kulturell forstand. I så fall kan man hevde at RE-planen bør fortolkes i lys av 

denne. Forskjellene mellom KRLE-planen og RE-planen kan imidlertid også sees som 

et uttrykk for at elevene i de to fagene har ulik modenhetsgrad. I så fall vil det indikere 

at undervisningen av voksne elever i RE-faget kan tåle større grad av aktivt arbeid med 

egen livsforståelse. 

Slik jeg leser læreplanene, ekskluderer de ingen av de tre måtene å forholde seg 

til elevers livssynsbakgrunn som jeg presenterte i innledningen. De fleste vil nok si at 

KRLE-planen utelukker en undervisning som aktivt oppfordrer til eller pålegger elever 

å arbeide med egen livstolkning, men planen utelukker ikke nødvendigvis en 

undervisning som åpner muligheter eller legger til rette for at elever selv kan velge å 

arbeide med dette. Formålsdelen i RE-planen vektlegger identitets- og holdningsarbeid i 

en grad som gjør det vanskelig å forstå dette som en ren privatsak. Men 

kompetansemålene i planen vektlegger ikke holdnings- og identitetsarbeid direkte, og 

det gjør det derfor mulig å forstå planen slik at det er den faglige refleksjonen som skal 

stå i fokus, og at eventuell utvikling i elevers livsholdning og livstolking er 

konsekvenser av det faglige arbeidet.    

 

LÆRINGSPERSPEKTIVER OG ELEVERS LIVSSYNSBAKGRUNN 

Elevers læringsforutsetninger blir forstått og vektlagt ulikt i ulike læringssyn. Hvilken 

læringsforståelse man legger til grunn, vil dermed kunne ha betydning for hvordan man 

forstår religionsundervisningens forhold til elevers livssynsbakgrunn. Innenfor deler av 

pedagogisk læringsteori har man operert med tre grunnleggende perspektiver på læring 

(Greeno, Collins & Resnick 1996). En behavioristisk tradisjon har vektlagt læring som 

akkumulasjon av kunnskapselementer, en kognitiv-konstruktivistisk tradisjon, med 

utgangspunkt hos Jean Piaget, har forstått læring som det å konstruere kunnskap på 

stadig mer avanserte nivåer, mens en sosiokulturell tradisjon, med utgangspunkt hos 



134 
 

Lev Vygotsky, har forstått læring som en sosial tilegning og mestring gjennom 

kulturelle redskaper. Elevers livssynsbakgrunn vil bli tillagt ulik rolle innenfor disse tre 

læringsperspektivene. Dersom man forstår læring i religionsfagene som en 

akkumulasjon av religionsfaglige kunnskapselementer, vil elevers livssynsbakgrunn 

være av underordnet betydning, så lenge ikke denne bakgrunnen fører til at eleven 

avviser kunnskap eller misforstår og mistolker begreper og sammenhenger.  

Dersom man forstår læring som konstruksjon eller kulturell samhandling, får de 

forutsetningene som ligger i elevers kultur- og livssynsbakgrunn, større betydning. I den 

sosiokulturelle tradisjonen legger man vekt på at mennesker bruker kulturelle redskaper 

til å fortolke virkeligheten omkring seg og til å samhandle med denne virkeligheten 

(Vygotsky & Luria 1994). Det viktigste redskapet i denne sammenhengen er språket, og 

språket brukes til å bygge opp forståelsesrammer. Disse forståelsesrammene 

konstituerer det som Vygotsky kaller menneskets oppmerksomhetsfelt, det vil si det 

mentale «rommet» hvor mennesket fortolker virkelighet og organiserer sin samhandling 

med omgivelsene. I den grad elevers livssynsbakgrunn påvirker deres forståelse av 

religionsfaglige gjenstander, begreper, fenomener og forestillinger, vil dette kunne ha til 

dels stor betydning for læringsarbeidet.  

Et eksempel kan illustrere dette forholdet. En åttendeklasse arbeidet med de 

første tekstene i Bibelen om skapelse og syndefall, Kains drap av Abel og syndfloden 

og Noas ark. Læreren valgte å presentere disse tekstene som myter, det vil si som 

tekster som i hennes fremstilling handlet om tidløse menneskelige og religiøse 

erfaringer og erkjennelser. Hun utfordret elevene til å identifisere temaer i tekstene, og 

elevene pekte på lyst, løgn, skam, misunnelse og drap. En av jentene i klassen 

protesterte mot en slik bruk av tekstene. Hun hevdet at det tekstene fortalte ikke har 

funnet sted: «det er ikke sant», «det har ikke skjedd». Eleven fikk tilsvar av en annen 

jente som framhevet at det er noen som opplever tekstene som sanne, «det er jo noen 

som tror på dette». En tredje elev, en gutt, valgte en helt annen innfallsvinkel og leste 

fortellingene assosiativt, i lys av drømmer han hadde hatt. Det de tre elevene hadde 

felles, var at de betraktet bibeltekstene ut fra andre forståelsesrammer enn det læreren 

hadde lagt opp til. De to jentene argumenterte på måter som kan knyttes til en sekulær-

humanistisk og en kristen forståelsesramme, altså til relativt etablerte 

livssynstradisjoner. Den tredje eleven er vanskeligere å plassere, men han gir uttrykk for 

en intuitiv tilnærming som kan gi assosiasjoner til en mer postmoderne livstolking hvor 

individer prøver ut sin identitet og skaper sine subjektive livsfortellinger. 

De mentale oppmerksomhetsfeltene hos disse tre elevene rommer 

forståelsesrammer som gjør at de oppfatter bibeltekstene på andre måter enn det læreren 

har lagt opp til i undervisningen. Man kan ikke utelukke at flere elever i klassen har 

sittet med lignende eller andre forståelser selv om de ikke valgte å gi uttrykk for dette. 

Når elevers forståelsesrammer på denne måten avviker fra det som er lagt til grunn for 

undervisningen, kan man som lærer velge ulike måter å forstå og respondere på dette, 

og hva man velger vil i noen grad bero på hvilken læringsforståelse man legger til grunn.  

Man kan se de alternative forståelsesformene hos elever som irrelevante og 

prøve å overse eller avvise dem mens man holder fast på sitt faglige fokus. Da ser man 

kanskje læring som en kunnskapstilegning som skjer uavhengig av elevenes 

forståelsesrammer. En annen tilnærming er å se elevers alternative forståelsesrammer 

som utfordringer som man må overvinne ved å tilpasse undervisningen til elevenes 

utgangspunkt slik at eleven kan modnes fram til en klarere forståelse. Da ser man 
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kanskje læring som en individuell utvikling hvor forståelsesrammer modnes. En tredje 

måte å møte alternative forståelsesformene hos elever på, er å se dem som ressurser man 

kan bruke idet man sammen med elevene bygger opp en felles forståelse av faglige 

spørsmål som gir rom for ulike perspektiver, og at man videre lærer elever å reflektere 

over forholdet mellom slike perspektiver. Da ser man læring som en konstruksjon av 

kunnskap i sosiale fellesskap. 

Hvis man velger den sistnevnte måten å forstå elevers ulike forståelsesformer, 

nærmer man seg en forståelse av læring som kunnskaping. Dette er et begrep som er 

utviklet av de finske læringsforskerne Sami Paavola og Kai Hakkarainen (Paavola & 

Hakkarainen 2005) og som anvendes av den norske religionsdidaktikeren Geir Afdal 

(Afdal 2008, 2010, 2013). I boken Religion som bevegelse (Afdal 2013) skriver Afdal 

om religion og læring både i trossamfunn og i skolen. Han nærmer seg begrepet 

kunnskaping gjennom å vise til utdanningsforskeren Anna Sfard som skriver om 

forholdet mellom kunnskap som tilegning, at mennesker tar til seg og bærer med seg 

kunnskap, og læring som deltakelse, hvor man blir medlem av praksisfellesskap og tar i 

bruk normene og språket i dette fellesskapet for å produsere kunnskap (Sfard 1998).  

I likhet med Paavola og Hakkarainen mener Afdal at ”læring som kunnskaping” 

(knowledge creation) overskrider tilegnelses- og deltakelses-metaforene hos Sfard. 

Kunnskaping handler om læring som innovasjon eller nyskaping, det å skape og utvikle 

både kunnskap og praksiser. Dette innebærer at kunnskap er i kontinuerlig endring og 

utvikles gjennom kunnskapsproduserende kulturer. Afdal hevder at religion ikke kan 

importeres inn i klasserommet som fullstendige helheter, men bare kan innføres som 

«biter og deler» (Afdal 2013, s. 201). Ved hjelp av slike biter og deler skaper elever og 

lærer ulike sammenhenger og konstruksjoner «gjennom klassens kollektive handling». I 

et slikt perspektiv blir undervisning og læring en «kunnskaping»: «Religion blir gjort 

ved hjelp av redskaper» (Afdal 2013, s. 201).    

I klasseromseksemplet vårt møtte vi en lærer som forsøkte å etablere et 

læringsfellesskap hvor elevene sammen skulle utvikle en forståelse av bibeltekster. Men 

noen elever utfordret premissene for dette læringsfellesskapet. Hvis læreren hadde valgt 

å inkludere de alternative perspektivene på tekstene, kunne hun ha åpnet for en 

kunnskapingsprosess hvor flere perspektiver på tekstene bidro. Det ville bety en 

forståelse av bibeltekstene som inneholdt eksistensielle perspektiver, trosperspektiver, 

kritiske perspektiver og intuitive perspektiver. I en slik læringsforståelse ville elever 

kunne bidra med ulike typer innspill. Ikke alle ville være knyttet til elevenes 

livssynsbakgrunn, men det ville være åpning for å bruke slike innspill. En utfordring 

med en slik kunnskaping ville være at det i prosessen inngår ulike tekstforståelser som 

står i spenningsforhold til hverandre. Dette ville gjøre det nødvendig for lærer og elever 

å reflektere over hva som ligger bak dette og hvilke ulike forståelsesrammer som er i 

spill og hvordan man kan forstå og håndtere forholdet mellom dem. Et slikt 

læringsarbeid vil kunne utvikle en tekstkunnskap som overskrider de enkelte 

forståelsesrammene og skaper innsikt og erkjennelse på tvers av forståelsesrammer.  

Læreplanene definerer ikke hvilken læringsforståelse som skal legges til grunn 

for undervisningen. Det er heller ikke slik at en lærer må velge å forholde seg til en 

bestemt teori. Mens læringsteorier i forskningen behandles som skarpt atskilte 

perspektiver, kombineres de ofte i den tenkningen som ligger til grunn for praksis. I de 

siste tiårene har man innenfor utdanningsvitenskap likevel i økende grad vektlagt 

sosiokulturelle perspektiver på læring hvor elevers deltakelse og forholdet til elevenes 
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læringsforutsetninger og forforståelse spiller en sentral rolle. Hvis man følger denne 

trenden i utdanningsvitenskapen og legger en slik læringsforståelse til grunn, betyr det 

etter mitt syn at religionsundervisningen bør finne konstruktive og kvalifiserte måter å 

forholde seg til elevenes livssynsbakgrunn på. Jeg vil nå se nærmere på hvordan fagfelt 

som arbeider med religioner og livssyn, kan bidra til dette.    

 

ELEVERS LIVSSYNSBAKGRUNN OG FAGFELT SOM 

ARBEIDER MED LIVSSYN OG LIVSTOLKNING  

I undervisningseksemplet så vi hvordan tre elever sto fram med posisjoner som ikke var 

forankret i det faglige arbeidet som læreren hadde lagt opp til. Elevene stilte seg i en 

potensielt sårbar situasjon hvor de kunne risikere at innspillene ble avvist som 

forstyrrende eller irrelevante. Noe av lærerens, og også medelevenes, oppgave i en slik 

situasjon er å ta vare på elever rent relasjonelt. Dersom undervisningen skal forholde 

seg til slike livssynsrelaterte innspill, er det imidlertid et spørsmål om mer enn å 

inkludere elever rent sosialt. Det vil handle om at læreren er i stand til å forholde seg til 

livssynsrelaterte innspill på en faglig kvalifisert måte som ikke bare viser forståelse for 

elevenes innspill, men søker å relatere innspillene til læringsarbeidet og den kunnskapen 

som utvikles gjennom dette arbeidet. 

Det finnes ulike fagområder som arbeider med livssynsspørsmål og som kan 

bidra til en slik faglig kvalifisering. Religionsvitenskapelig forskning bidrar med 

kunnskaper om hvordan ungdommer tenker om religion, for eksempel i form av 

religionssosiologiske studier (Skeie & Lippe 2009). Livssynsspørsmål blir også belyst 

og drøftet i filosofien (Schinkel 2015). I norsk og svensk sammenheng finnes det 

pedagogisk orienterte fagfelt under betegnelser som livssyn, livstolking og 

«livsåskådning» (Skeie 2002). Endelig har man psykologiske fagfelt som retter seg mot 

menneskers religiøse og eksistensielle livsspørsmål og livsutfordringer, slik som 

religionspsykologi og eksistensiell psykologi (Danbolt, Engedal, Stifoss-Hanssen, 

Hestad & Lien 2014; Jacobsen 2000; Yalom 1998, 2007).   

Kunnskapen disse feltene gir om ungdommers livssyn, er stykkevis og gir ikke 

et heldekkende bilde. Feltene har også sine begrensinger. Religionsvitenskapelig 

forskning er eksempelvis utviklet for å studere religion spesielt, og det kan derfor være 

problematisk å bruke religionsvitenskapelige begreper og kategorier for å beskrive de 

ikke-religiøse delene av livssynsfeltet (Andreassen 2013). Filosofi er en teoretisk 

vitenskap som ikke gir empirisk kunnskap om ungdommers livsforståelse. 

Religionspsykologi og eksistensiell psykologi har et terapeutisk sikte som ligger utenfor 

religionsundervisningens domene. Felter som livssyn, livstolking og «livsåskådning» er 

forholdsvis fragmenterte og nye, og kunnskapen fra dette feltet er derfor begrenset.  

Med dette bildet som utgangspunkt mener jeg det kan være klokt å se etter 

kunnskap som gjenfinnes i flere av disse feltene når man skal forsøke å forstå og 

arbeide med elevers livssynsbakgrunn. Det er mulig å gå fram på ulike måter, og i de 

fagfeltene jeg har nevnt, finner man ulike måter å nærme seg livssyn på. For det ene ser 

man at det letes etter helhetlige livssynsposisjoner, for eksempel religiøse og ikke-

religiøse livssyn eller livssyn med hovedfokus på økologi eller evolusjonsbiologi. Men 

man ser også hvordan det trer fram gjennomgående temaer i menneskers beskrivelse av 

egen livsopplevelse, slik som «frihet», «ansvar» og «mening». Jeg vil ta utgangspunkt i 



137 
 

disse to litt ulike tilnærmingsmåtene og se hva slags innganger de gir for å forstå elevers 

livssynsbakgrunn.  

Å identifisere livssyn som helhetlige livssynsposisjoner er noe man ofte gjør 

som et ledd i ulike spørreundersøkelser. Man kan la de som svarer, krysse av for hvilke 

religioner eller livssyn de identifiserer seg med, eller forskeren kan foreta en slik 

kategorisering i livssyn på grunnlag av spørsmål som er stilt, for eksempel om gudstro 

eller menneskesyn. En egnet kilde til kunnskap om ungdommers livssynsplasseringer er 

den internasjonale REDCO-undersøkelsen i 2008, hvor blant annet norske 14-16-

åringer svarte på spørsmål om sitt forhold til religion (Skeie & Lippe 2009).
1
 

Ungdommene oppga sin religions- og livssynsbakgrunn, og 75 prosent oppga kristen 

bakgrunn, 15 prosent muslimsk, 2 prosent, humanistisk, 2 prosent buddhistisk, 1 prosent 

hinduisk, mens til sammen 4 prosent oppga bakgrunn i sikhisme, jødedom, ateisme, 

Jehovas Vitner, paganisme, satanisme, agnostisisme og norrøn religion. Samtidig som 

mer enn 95 prosent av respondentene oppgav at de hadde bakgrunn i en religion, var det 

under 40 prosent som mente at religion var viktig for dem. Dette viser at det er mulig å 

få fram et bilde gjennom slike undersøkelser av den tilknytningen ungdommer har til 

livssynstradisjoner, men det viser også at dette bildet har viktige nyanser som ikke 

kommer fram i en ren livssynskategorisering, for eksempel at livssynstradisjonene har 

ulik betydning for dem som tilhører dem. 

Nyansene kan man få fram i intervjustudier. Slike studier fra religionsfeltet viser 

at det kan være betydelig forskjell mellom elevers eget forhold til en religions- eller 

livssynstradisjon og det «offentlige» bildet av tradisjonen som kommer til uttrykk i 

media, skolens undervisning og lærebøker (Gundersen, Kristiansen, Samdal & Vestøl 

2014; Jackson & Nesbitt 1993; Moulin 2011; Nicolaisen 2009; Vestøl 2016b). 

Eksempler på slike misvisende offentlige bilder er framstillingen av buddhisme som en 

kloster- og munke-religion, framstilling av hinduisme som en religion preget av 

kastevesen og asketer og framstilling av islam som en religion preget av sharia og hijab 

(Gundersen mfl. 2014; Nicolaisen 2009).  Norske ungdommer i Den romersk-katolske 

kirke og Den norske kirke beskriver tilsvarende forskjeller når de peker på at deres egen 

tros- og livvsynsopplevelse er langt mer personlig og eksistensiell enn det som 

formidles i lærebøkene (Vestøl 2016b). Mange av disse ungdommene opplever dermed 

at de offentlige framstillingene ikke formidler det som er vesentlig i deres egen religiøse 

erfaring og praksis. Dette innebærer at det kan være problematisk å skulle knytte elevers 

livssynsbakgrunn til helhetlige livssynskategorier, fordi man dermed risikerer å overse 

eller underslå vesentlige forskjeller og nyanser innad i religioner og livssyn mellom 

grupper, generasjoner og enkeltindivider. 

Om det på denne måten er problematisk å plassere elever som selv identifiserer 

seg med en helhetlig livssynstradisjon, blir det ikke enklere med de deler av 

elevgruppen som går på tvers av livssynskategoriene eller ikke opplever noen klar 

tilknytning. Likevel er det ikke sikkert man skal helt gi slipp på bruken av helhetlige 

livssynstradisjoner. Undervisningseksempelet som er brukt tidligere, viser to elever som 

sannsynligvis argumenterer med utgangspunkt i sekulær-humanistisk og kristen 

livssynsbakgrunn. Å se denne mulige tilknytningen til livssynstradisjoner, kan være 

viktig for læreren for å kunne forstå og forholde seg til elevenes argumentasjon. Men å 

legge ensidig vekt på livssynstradisjoner, kan føre til at man tillegger elever tanker, 

beveggrunner og forståelsesrammer som de ikke har, og at man overser deres 

individuelle særpreg og betrakter og behandler dem som representanter for en tradisjon.  
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Helhetsbeskrivelser av livssynstradisjoner har altså viktige begrensinger, dels 

fordi de ikke fanger inn dem som faller utenom eller mellom tradisjonene, og dels fordi 

de overser viktige forskjeller mellom dem som definerer seg som innenfor samme 

tradisjon. En annen mulig strategi er da å ta utgangspunkt i temaer som er 

livssynsrelevante, men som ikke på samme måte er knyttet til særskilte livssyn. Slike 

temaer kan være knyttet til erfaringer og forståelser av livsaspekter som «mening», 

«frihet», «ansvar» og «tilhørighet». Jeg vil i det følgende bruke begrepet mening som et 

eksempel. 

I den nevnte REDCO-undersøkelsen ble de norske 14-16 åringene spurt om hvor 

ofte de tenker på «meningen med livet». Svarene fordelte seg ganske jevnt: 19 prosent 

svarte «daglig», 19 prosent «ukentlig», 23 prosent «månedlig», 21 prosent «mindre enn 

en gang i måneden» og 15 prosent «aldri». I dette tilfellet synes det forholdsvis åpent 

hva som ligger i begrepet «mening», selv om det ut fra de andre spørsmålene i 

undersøkelsen er sannsynlig at mange av ungdommene tolket dette som et spørsmål om 

religiøs mening. I fagfelt som filosofi og eksistensiell psykologi skjelner man mellom 

ulike former for mening.  

Nederlenderen Anders Schinkel, som arbeider med forholdet mellom utdanning 

og filosofi, beskriver en vanlig skjelning i filosofisk litteratur mellom en sekulær eller 

«allminnelig» mening («meaning in life») og en religiøs eller «dyp» mening («the 

meaning of life») (Schinkel 2015, s. 712) (s. 712). Schinkel viser til sekulære filosofer 

som framhever den alminnelige formen for mening, mens han selv argumenterer for at 

det må være mulig å operere med dyp mening på et ikke-religiøst grunnlag. Han viser 

for eksempel til hvordan menneskets respons på en etisk utfordring konstituerer en form 

for mening som går ut over situasjonen her og nå.  

I eksistensiell psykologi skjelner man på lignende måte mellom «kosmisk 

mening» og «mening her og nå». Den amerikanske psykiateren Irvin D. Yalom 

beskriver det som et grunnleggende paradoks at mennesket biologisk sett er født med en 

meningssøkende orientering, men blir født inn i en tilværelse som ikke har noen 

iboende mening (Yalom 2007). Yalom skjelner mellom to grunnleggende former for 

mening: den «kosmiske» mening er når mennesker opplever en større sammenheng som 

deres liv utgjør en del av, og den «personlige» mening handler om det som mennesker 

velger å skape i sine egne liv (Yalom 1998). Personlig meningsskaping kan være alt fra 

selvfokusert livsnytelse via det å leve på tross av meningsløshet til skapende virksomhet 

eller innsats for andre. 

I intervjuer med ungdommer fra religiøse livssynstradisjoner finner man uttrykk 

for både kosmisk og hverdagslig mening (Vestøl 2016a, 2016b). Ungdommene 

beskriver en kosmisk mening når de snakker om tro på Gud som viktig og 

meningsgivende, det «å vite at det finnes noe mer», «vite at det er en større mening», 

men de framhever også en hverdagslig mening i kontakt med familie og venner og i 

betydningen av «å være til nytte», «kunne bidra med noe», «ha en funksjon», «spre 

positiv energi og ta imot fra andre», oppleve et «fellesskap der du kan bidra og andre 

kan gi noe tilbake». I tillegg finner vi utsagn hvor mening er knyttet til fysisk utfoldelse 

som dans og basketball, og hvor opplevelsen av fysisk mestring er meningsskapende.  

Dette er bare noen korte eksempler på hvordan et tema som «mening» kan 

gjenfinnes innenfor ulike fagfelt, og hvordan de faglige beskrivelsene korresponderer 

med utsagn fra ungdommer som er aktive innenfor en livssynskontekst. Noen av de 
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formene for mening som man finner i intervjuene, er knyttet nært til livssynsaspekter 

som «Gud» og «noe større», mens de hverdagslige formene for mening trolig vil kunne 

gjenfinnes på tvers av livssyn. Lignende eksempler finnes i intervjumaterialet knyttet til 

begreper som «frihet», «ansvar» og «tilhørighet». Disse tilnærmingsmåtene til elevers 

livssynsbakgrunn legger vekt på identifikasjon med tradisjoner og med eksistensielle 

temaer, og står i et positivt og bekreftende forhold til fagstoff i religionsundervisningen. 

Men det finnes også sider ved elevers livssynbakgrunn som kan være mer utfordrende 

for religionsundervisningen, slik som sterkt kritiske posisjoner overfor religioner eller 

livssyn, eller likegyldighet overfor livssyn- og verdispørsmål. 

Ett eksempel på religionskritikk møtte vi i undervisningseksempelet vårt da en 

elev protesterte mot å arbeide med bibeltekstene fordi de ikke beskrev faktiske 

hendelser, og dermed ikke var «sanne». Dette kan forstås som en kritikk av 

undervisningen, som påtvinger elevene bruk av slike tekster som utgangspunkt for 

refleksjon. Men det kan også forstås som en kritikk av religiøse livssynstradisjoner, som 

bygger sin virkelighetsforståelse på slike tekster. Slik kritikken ytrer seg i dette 

eksemplet er det nærliggende å knytte den til en definert livssynsposisjon, men 

religionskritikk som ytres i undervisningen kan også ha en mindre tydelig forankring. 

REDCO-studien har funn som berører religionskritikk. 24 prosent av elevene 

sier at «de snakker med venner om hvor tåpelig religion er og hvilke grusomheter som 

begås i religionens navn», mens 41 prosent avviser at de snakker om slikt. Det finnes 

altså en del elever som er aktivt kritiske til religion, og en del elever (25 prosent) som 

mener at «det å snakke om religion fører bare til uenighet». Andre elever mener derimot 

at «å snakke om religion hjelper oss å forstå andre» (52 prosent) og at å «snakke om 

religion er interessant fordi folk har ulike meninger» (45 prosent). Samtidig er det en 

ganske stor andel av elevene som mener at «å snakke om religiøse temaer er kjedelig» 

(35 prosent), og en omtrent like stor andel som sier at «religion interesserer meg ikke, 

og vi har viktigere ting å snakke om på skolen» (33 prosent). 

Dette viser at det er ulike oppfatninger og praksis blant ungdommer når det 

gjelder forholdet til og om samtale om religiøse spørsmål. REDCO-undersøkelsen viser 

ikke om noe tilsvarende gjelder for livssyns- og verdispørsmål som ikke er knyttet 

direkte til religion. Uansett viser dette at en religionsundervisning som ønsker å 

forholde seg til elevers livssynsbakgrunn, må forholde seg til elever som inntar både 

positive og kritiske posisjoner, og til elever som er mer indifferente. Sterkt kritiske 

posisjoner kan være tydelig livssynsforankret, for eksempel når elever med ståsted i 

markant ateistisk sekularisme eller markant religiøs fundamentalisme gjør front mot 

ulike religioner eller livssyn. Livssynsforankringen hos disse elevene kan i noen tilfeller 

være så sterk og ensidig at det er utfordrende for religionsundervisningen å finne en 

konstruktiv plass for den. Den motsatte utfordringen kan oppstå når elever stiller seg 

likegyldige til livssynstradisjonene og de spørsmålene de er opptatt av. At elever ikke 

viser interesse for mange religiøse og livssynsmessige spørsmål, betyr likevel ikke at de 

er uten livssyn i enhver forstand, men de orienterer seg i retning av andre spørsmål og 

verdier enn de som fremmes av tradisjonelle livssynsposisjoner. 

Både sterk livssynsposisjonering og indifferentisme kan skape utfordringer for 

en religionsundervisning som ønsker å realisere målsetninger om toleranse og respekt i 

KRLE- og RE-fagene. Ifølge KRLE-planen skal elevene lære å vise respekt for 

«menneskers tros- og livssynsoppfatninger» og ifølge RE-planen skal undervisningen 

skape respekt for «ulike religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder». Dersom man 
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forstår det å utvikle respekt som et viktig anliggende, vil det trolig innebære at 

religionsundervisningen må bidra til at elevene skaffer seg bredere og dypere kunnskap 

om andres posisjoner og arbeider aktivt med å nyansere sin egen oppfatning av de andre 

i lys av denne kunnskapen. I dette ligger det en potensiell dobbel åpning, dels en 

åpenhet for å reflektere over egne livssynsrelaterte forståelsesrammer, og dels en 

åpenhet for å lære om og få innsikt i andres forståelsesrammer.  

 

SKISSESTREKER TIL EN LIVSSYNSÅPEN DIDAKTIKK 

Spørsmålet er hvordan en livssynåpen religionsundervisning kan se ut i praksis. Jeg 

velger å ta utgangspunkt i et eksempel som er presentert av den britiske 

religionsdidaktikeren Michael Grimmitt (2000). Grimmitt tar utgangspunkt i det han 

kaller «konstruktivistisk pedagogikk» som inkluderer både kognitiv-konstruktivistisk og 

sosiokulturell læringsforståelse. Eksempelet hans er bygget opp omkring en religiøs 

gjenstand, nemlig den dansende hinduguden Shiva, også kalt Shiva som Nataraja. 

Grimmitt beskriver et undervisningskonsept hvor elevenes egne erfaringer står sentralt 

og hvor læringen skjer som meningskonstruksjon i samspill mellom ulike forståelser. 

Undervisningen faller i tre faser. Det starter med en forberedende fase hvor 

læreren leder elevene i en filosofisk samtale hvor de utforsker tanker om temaer som 

«fødsel», «død» og «gjenfødelse» og etter hvert også temaer som «skapelse og 

destruksjon» og «årsaker til godt og ondt i menneskelivet». I andre fase bringer læreren 

inn den religiøse gjenstanden (Shiva-statuen) og leder elevene i et arbeid med å 

konstruere mening omkring denne gjenstanden. Læreren forsøker å få elevene til å 

koble statuen til tanker om fødsel og død og andre begreper, og gir gradvis ut mer faglig 

informasjon om statuen til elevene. I siste fase bringer læreren inn de teologiske 

begrepene fra hinduismen, som «maya», «karma» og «moksha». 

Poenget med dette undervisningsopplegget er å åpne for at elever kan ta i bruk 

egen forståelse når de går i møte med den religiøse gjenstanden. Det åpnes et rom hvor 

elever kan bringe fram synspunkter som er knyttet til egen livssynsbakgrunn, eller de 

kan teste ut synspunkter fra andre eller velge å reflektere over temaene i det stille. 

Grenseflatene mellom det personlige og det faglige framstår som ganske åpne og 

uregulerte, og dette synes å være ganske uproblematisk i en britisk skolekontekst. I en 

norsk kontekst kan det være nødvendig med tydeligere grenser. Jeg ville ha startet med 

en filosofisk samtale som ble oppsummert med et felles notat. Så ville jeg ha introdusert 

og arbeidet med Shiva-statuen som et faglig objekt. Og til slutt ville jeg har invitert 

elevene til en refleksjon over forholdet mellom hinduisk forståelse av liv og død og de 

forståelsene som kom fram i den filosofiske samtalen.  

I et slikt undervisningsopplegg vil muligheten for å knytte an til elevers 

livssynsbakgrunn i stor grad avhenge av hvordan man legger opp den filosofiske 

samtalen. Filosofiske samtaler er gjerne knyttet til ett eller flere begrep, men det er også 

vanlig å bruke situasjoner og eksempler som triggere for en slik samtale, og valget av 

slike triggere kan ha en viss betydning for i hvilken grad man greier å engasjere 

deltakerne og i hvilken grad det oppstår motsetninger og kritiske fronter.  

I undervisningseksemplet som vi så på tidligere, fungerte bibeltekstene som 

triggere for motsetninger. I arbeid med slike potensielt konfliktfylte elementer kan det 

være behov for å løfte livssynstilknytningen ut av klasserommet og for eksempel 
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forankre den i lokalmiljøet. Læreren i undervisningseksemplet kunne ha utfordret 

elevene til å undersøke hva slags syn det finnes på skapelsestekster blant mennesker i 

lokalmiljøet, fått dem til å lage en oversikt over dette og eventuelt supplere med 

informasjon fra oppslagsverk, fagbøker og internett-kilder. Så kunne man ta en 

refleksjonsrunde hvor man stilte spørsmål om hvorfor det er ulike tolkninger, hvor de 

kommer fra, og hvilken funksjon de kan ha. En slik måte å arbeide på har slektskap med 

den kontekstuelle religionsundervisningen som er utviklet av blant annet den norske 

religionsdidaktikeren Heid Leganger-Krogstad, og som har fått internasjonal 

oppmerksomhet (Jackson 2004; Leganger-Krogstad 2007).   

Det er mulig å tenke seg arbeid med livssynsperspektiver og livssynstemaer som 

gjennomgående spor i undervisningen. Dersom man introduserer noen slike 

perspektiver eller begreper i starten av et undervisningsår, kan man plukke dem opp 

underveis og kort drøfte hvordan ett eller flere temaer aktualiseres i enkelte religioner 

og livssyn, for så å lande dette i en oppsummerende refleksjon mot slutten av året. Man 

kan også vurdere om etiske temaer kan gis en lignenede rolle, siden elever som har liten 

interesse for livssynsspørsmål kan oppleve at etiske utfordringer er mer relevante for 

dem. Noen temaer er viktige innenfor både etisk tenkning og livssynsperspektiver og 

kan være egnet til å knytte forbindelser mellom dem. Det gjelder for eksempel temaet 

«ansvar» som reiser spørsmål om hva det betyr å ha ansvar eller være ansvarlig, hvem 

man er ansvarlig overfor osv.  

Jeg startet kapitlet med å risse konturer av et religionsvitenskapelig syn på 

religionsundervisning hvor elever i utgangspunktet lærer om religioner og livssyn, men 

hvor det også åpnes for at elever lærer i reflekterende møte med religioner og livssyn. 

Underveis i denne teksten har jeg åpnet ganske store rom for at religionsundervisningen 

kan forholde seg til elevers livssynsbakgrunn og komme den i møte på ulike måter. Jeg 

har nok derfor gått ut over de grensene som noen vil sette for en religionsvitenskapelig 

undervisning. Men jeg har likevel holdt meg innenfor noen grenser. Jeg har ikke tatt til 

orde for at religionsundervisningen bevisst skal stimulere eller utfordre enkeltelever til å 

arbeide direkte med sine livssynsforutsetninger. Den åpningen jeg har gjort, handler om 

å gi tilstrekkelig mulighet for at elever kan lære å forstå og reflektere over den 

variasjonen i livssynsmangfold som finnes i deres verden, og som de selv er en del av. 
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