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Sammendrag 
Denne masteravhandlingen i religions- og etikkdidaktikk tar utgangspunkt i problemstillingen 

«hvilke refleksjoner har lærere omkring elever som ressurs i religion og 

etikkundervisningen?». Avhandlingen har som mål å kartlegge tre religions- og etikklæreres 

refleksjoner. Dette gjøres ved å undersøke særlig tre hovedområder, nemlig lærernes 

erfaringer med elever som ressurs, hvilke forutsetninger de anser som sentrale for elevers 

bidrag som ressurs, og hvilke tanker de gjør seg om vurdering i forhold til elever som ressurs. 

Masteravhandlingen tar utgangspunkt i en hypotese om at elever kan bidra med sine 

erfaringer, og at individperspektivet med dette kan inkluderes i undervisningens 

representasjon av religion.  

 

I drøftingen ses materialet i lys av blant annet Robert Jacksons fortolkende tilnærming, som 

vektlegger individperspektivet i religionsrepresentasjoner. Funnene viser at lærerne anser 

bruk av elever som ressurs som formålstjenlig, forutsatt at sentrale forutsetninger er tilstede. 

Blant annet fremkommer klassemiljø, klasseledelse, fagkompetanse og elevgruppens 

sammensetning som sentralt. Funnene viser til særlig en utfordring knyttet til elever som 

ressurs i et fortolkende perspektiv. Jackson trekker frem konstruktiv kritikk som sentralt i 

elevens møte med «religiøst materiale» (religious material). Når individperspektivet i 

Jacksons modell (individ, gruppe, tradisjon) er nært knyttet til elevens identitet, blir det 

utfordrende å konstruktivt kritisere individperspektivet. Vurdering fremstår også som en 

utfordring, særlig i tilknytning til en eventuell inkludering av innenfraperspektivet. 
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1 Introduksjon 
Denne avhandlingen tar for seg temaet elever som ressurs i religions- og 

etikkundervisningen, og er basert på intervjuer med tre lærere som underviser i religion og 

etikk på videregående skoler i Østlandsområdet. Avhandlingen tar sikte på å kartlegge 

læreres refleksjoner omkring utvalgte aspekter ved elevers bidrag som ressurs i religions- og 

etikkundervisningen.  

 

Tidligere forskning viser at elever med tilknytning til en religiøs tradisjon ofte ikke kjenner 

seg igjen i måten deres religiøse tradisjon er presentert i lærebøkene, og i undervisningen 

(Vestøl, Gundersen, Kristiansen & Samdal 2014, Nicolaisen 2013). I tillegg er det 

gjennomført undersøkelser som omhandler hvordan elever oppfatter det å skulle være 

representant for sin religiøse tradisjon i undervisningen (Lidh, 2016). Bakgrunnen for denne 

masteravhandlingen er en hypotese om at elever selv kan bidra som ressurs i undervisningen 

for å øke elevenes opplevde relevans og forståelse av religionsfaget, ved å bidra med 

personlige erfaringer og refleksjoner. Dette kan sees i tilknytning til Robert Jacksons (1997, 

2004) forslag om en interpretive approach, i denne avhandlingen oversatt og forstått som en 

fortolkende tilnærming, der han blant annet legger frem at elever vil kunne utvikle sin 

identitet i møte med andres (Jackson, 2004). Elevene skal, og vil forhåpentligvis alltid, stå i 

sentrum i skolen. Det fremstod likevel som sentralt for meg å undersøke læreres refleksjoner, 

ettersom jeg etter endt utdanning skal inn i en liknende rolle som den informantene er i. 

Samtidig håper jeg å kunne bidra til å øke forståelsen for hvordan undervisning i 

religionsfaget kan gjennomføres på en måte som gjør at elever kjenner seg igjen.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål  

Arbeidet med denne avhandlingen tok utgangspunkt i et spørsmål jeg stilte meg selv når jeg 

leste tidligere masteroppgaver og forskningsartikler, som tok for seg hvordan elevene 

oppfattet at deres tros- eller livssynstradisjon ble presentert i undervisningen. Noen av disse 

perspektivene er trukket frem i avhandlingens kapittel 2, og de viser at elevenes oppfatning 

av presentasjon av egen tradisjon er kompleks – jeg stod igjen med et inntrykk av at det 

generelle bildet var at de elevene som tilhører eksempelvis en trostradisjon, ikke alltid føler at 

der er nettopp deres tradisjon som blir presentert. Videre er det en diskusjon i fagbøker i 

religionsdidaktikk, som omhandler bruk av fortellinger, der religiøse elevers forhold til sin 
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tro var presentert, i undervisningen (Sødal 2009, Andreassen 2012). Dette førte til en 

hypotese om at noe av utfordringen knyttet til gjenkjennelse kunne løses ved å la elevene 

bidra med sine individuelle perspektiver i religions- og etikkundervisningen. Det ble fort klart 

for meg at det ikke finnes noe entydig svar på om min hypotese stemmer, og at det vil være 

svært tidkrevende å besvare hypotesen som var grunnlaget for problemstillingen min. Jeg 

måtte dermed avgrense, og konkretisere ulike aspekter jeg var særlig interessert i å finne ut 

av. Denne prosessen ledet meg frem til problemstillingen:  

 

Hvilke refleksjoner har lærere omkring elever som ressurs i religion og  

etikkundervisningen?  

 

Et sentralt aspekt ved forberedelsene til dette prosjektet var å avgjøre om jeg skulle 

undersøke elever som representant eller elever som ressurs i undervisningen. Som Carina 

Holmqvist Lidhs (2016) forskning (se kapittel 2) viser, er begrepet representant brukt for å 

undersøke hvordan elever med tilknytning til en religiøs tradisjon reflekterer over det å skulle 

bidra med sine erfaringer eller synspunkter i undervisningen. Da denne masteravhandlingen 

ikke vil ekskludere aspekter knyttet til ikke-religiøse livssyn og etikk, virket det noe mer 

generelle begrepet «ressurs» passende i større grad. Samtidig viser tidligere forskning til at 

elever kan ha negative opplevelser med å fremstå som representant for sin tradisjon (Lidh, 

2016), et aspekt som også berøres i denne masteravhandlingens empiriske materiale. 

Problemstillingen konkretiseres i større grad gjennom de tre forskningsspørsmålene som er 

formulert med utgangspunkt i de tre aspektene jeg interesserte meg særlig for å undersøke i 

relasjon til elever som ressurs i undervisningen:  

 

(1) Hvilke erfaringer har lærere med elever som ressurs i religions- og 

etikkundervisningen?  

 

(2) Hvilke refleksjoner gjør lærere seg omkring vurdering av elever som bidrar 

som ressurs i undervisningen?  

 

(3) Hvilke forutsetninger mener lærere bør foreligge dersom elever skal bidra som 

ressurs i undervisningen?  
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Disse forskningsspørsmålene fremstår som relevante særlig med grunnlag i at tidligere 

forskning ikke har tatt for seg denne tematikken i særlig grad. Med andre ord virket det 

relevant å undersøke om lærerne hadde erfaringer med elever som ressurs i det hele tatt, og 

om disse erfaringene etter lærernes oppfatning hadde vært positive eller negative. Videre er 

vurdering en sentral del av faget religion og etikk, og skolen generelt. Her aksentueres 

utfordringen med å vurdere elevers innenfraperspektiv, noe som bidro til interesse for læreres 

tanker omkring vurdering av elever som bidrar som ressurs. Med tanke på at 

lærerprofesjonen venter etter endt utdanning, ønsket jeg også å undersøke hvilke 

forutsetninger lærerne anså som sentrale for å tilrettelegge for elevers bidrag som ressurs. 

Dette vil kunne bidra med noen retningslinjer som jeg kan benytte meg av i min egen 

undervisning, dersom jeg selv skal åpne opp for elevers bidrag som ressurs.  

 

1.2 Noen avklaringer 

I oppstartsfasen av arbeidet med denne masteravhandlingen førte min søken etter relevant 

litteratur til Robert Jacksons (1997, 2004) interpretive approach, et begrep som i denne 

avhandlingen er oversatt med fortolkende tilnærming. I litteraturkapittelet (kapittel 2) vil jeg 

redegjøre for denne tilnærmingen, som blant annet argumenterer for at individperspektiver 

bør inkluderes i representasjonen av religioner. Dette fremstod særlig relevant, ettersom min 

overordnede hypotese baserte seg på inkludering av individperspektiver for at elevene skulle 

kjenne seg igjen. Den fortolkende tilnærming er derfor gitt en sentral posisjon i mitt 

litteraturkapittel, samt i drøftingen.  

 

Mine litteratursøk ble gjennomført i blant annet Oria, Eric og Idunn. Gjennom mine søk, fant 

jeg ikke tidligere forskning på temaet elever som ressurs i undervisningen. Jeg fant derimot 

frem til forskning som er gjort på elever som representant, og flere prosjekter som omhandler 

elevers gjenkjennelse og følelse av representativitet i religions- og etikkundervisningen. 

Relevante aspekter av denne forskningen vil trekkes frem i kapittel 2. Den tidligere 

forskningen har i stor grad hentet sitt materiale fra observasjon av eller intervju med elever, 

noe som var medvirkende årsak til mitt valg av lærere som informanter. Det fremstod også 

som relevant å intervjue lærere, all den tid det er den rollen jeg trer inn i etter endt utdanning.  

 

Avhandlingens litteraturgrunnlag bidrar til et behov for særlig en avklaring. Den 

engelskspråklige litteraturen benytter seg av ord som ikke kan direkte oversettes og forstås i 
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norsk sammenheng. Der den engelskspråklige litteraturen diskuterer religious education har 

jeg valgt å oversette dette med religionsundervisning, da jeg anser dette for å være et mer 

generelt begrep. Det spesifikke navnet religions- og etikkundervisning legger visse føringer 

for konkrete mål og formål i henhold til opplæringslova og kompetansemålene i faget, og er 

dermed ikke nødvendigvis godt egnet til å diskutere religionsundervisning generelt. Jeg vil 

likevel i størst grad benytte meg av navnet på faget, religion og etikk, ettersom avhandlingen 

tar utgangspunkt i den norske religionsdidaktiske konteksten og informantene underviser på 

videregående skoler. 

 

1.3 Religion og etikk 

Religion og etikk er et fellesfag som undervises siste år i videregående utdanning, på 

studieforberedende utdanningsprogram. Det skal gis 84 timer undervisning i løpet av et 

skoleår. Det foreligger egne grunnprinsipper i Opplæringslova for hvordan 

religionsundervisning skal gjennomføres i Norge. Det legges til grunn et særlig fokus på 

kristendom, samtidig som det presiseres at undervisningen i faget skal være objektivt, kritisk 

og pluralistisk i sin presentasjon av ulike verdensreligioner og livssyn (Opplæringslova §2-4). 

Faget beskrives som at det normalt sett skal være samlende. Likevel finnes det muligheter for 

å søke fritak fra deler av undervisningen i særskilte tilfeller. Fagets utgangspunkt er de 

læreplanbestemte kompetansemålene etter LK06. Læreplanen i faget religion og etikk består 

av kompetansemål innenfor hovedområdene religionskunnskap og religionskritikk, islam og 

en valgfri religion, kristendommen, og filosofi, etikk og livssynshumanisme. I sammenheng 

med denne avhandlingen vil jeg nevne særlig tre kompetansemål som etterspør spesifikke 

ferdigheter hos elevene: 

 

(1) Tolke noen av religionens sentrale tekster  

(2) Beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk  

(3) Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål (Utdanningsdirektoratet, 

2006).  

 

Det er særlig verbene i kompetansemålene som vil være relevante for drøftingen (kapittel 5) 

denne avhandlingen inkluderer, da de etterspør ferdigheter som kan være utfordrende å 

inkludere i summativ vurdering.  
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De ulike grunnleggende ferdighetene i læreplanen vektlegges også i religion og etikkfaget. I 

relasjon til denne oppgaven, ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot den grunnleggende 

ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig (Utdanningsdirektoratet, 2006). Materialet denne 

avhandlingen er basert på, trekker frem fagets muntlige karakter. Dette bidrar til at 

muntlighet fremstår som sentralt i denne avhandlingens drøfting, da materialet 

gjennomgående fremhever faget som «muntlig». I tillegg er eksamensformen i religion og 

etikk muntlig. Den grunnleggende ferdigheten som omhandler å uttrykke seg muntlig, 

innebærer at elevene skal opparbeide seg evne til «samtale og dialog». Beskrivelsen legger til 

grunn at det er i møtet med andre at holdninger til de ulike faglige spørsmålene blir formet og 

utprøvd. Det vektlegges at elevene skal kunne uttrykke seg muntlig på en «strukturert og 

tilgjengelig måte», og at de skal ha kompetansen som behøves for å kunne forklare ulike 

aspekter knyttet til faget ved hjelp av relevant fagterminologi (Utdanningsdirektoratet, 2006). 

Særlig fokuset på møtet mellom mennesker som en arena der holdninger blir formet vil være 

relevant i sammenheng med denne avhandlingen.  

 

1.4 Struktur 

Avhandlingen vil ta for seg relevant litteratur i kapittel 2. Relevante momenter fra tidligere 

forskning, teoretiske perspektiver og den norske religionsdidaktiske konteksten presenteres, 

for å gi grunnlag for drøftingen. Jeg redegjør for mine metodiske valg i kapittel 3, etterfulgt 

av analysen av datamaterialet i kapittel 4. Kapittel 4 vil være strukturert med utgangspunkt i 

mine tre forskningsspørsmål. Innledningsvis i drøftingskapittelet (kapittel 5) vil jeg redegjøre 

for analysens hovedfunn. Deretter vil drøftingen følge mine tre forskningsspørsmål, før jeg 

tar for meg Robert Jacksons fortolkende tilnærming i relasjon til elever som ressurs i 

undervisningen, og avslutningsvis peker på relevante spørsmål som reises i forlengelsen av 

denne avhandlingen.   
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2 Litteratur og Teori 
Dette kapittelet vil innledningsvis ta for seg relevant tidligere forskning i internasjonal og 

nasjonal kontekst (del 2.1). Deretter vil jeg presentere relevante teoretiske perspektiver (2.2), 

før jeg avslutningsvis vil ta for meg noen perspektiver på norsk religionsdidaktikk som anses 

som særlig relevante i sammenheng med denne avhandlingen (2.3).  

 

2.1 Tidligere forskning  

Tidligere forskning har tatt for seg elever som representant for religiøse tradisjoner, samt 

hvordan elever opplever de ulike religionsrepresentasjonene de møter i undervisningen. 

Hovedfokuset vil være på Dan Moulins forskning (2011) og Carina Holmqvist Lidhs (2016) 

forskning, da disse bidrar med særlig relevante perspektiver. Innledningsvis vil jeg presentere 

Moulins forskning. Moulin (2011) tar for seg elevers erfaringer med religionsundervisningen 

i Storbritannia, særlig med henblikk på representativitet, gjenkjennelse og elevenes bidrag 

med egne perspektiver i undervisningen. Forskningens fokus på elever som representant, 

samt deres mulighet til å bidra med egne perspektiver, gjør at Moulin fremstår særlig relevant 

i sammenheng med denne masteravhandlingen. Deretter følger Carina Holmqvist Lidhs 

(2016) forskning, som dreier seg om elever som representant for sin religiøse tradisjon. Lidhs 

forskning er gjennomført i svensk kontekst, og sammen med de temaene den tar opp fører 

dette til at den sees på som svært relevant for denne masteravhandlingen. Avslutningsvis i 

dette delkapittelet vil jeg ta for meg relevante deler av den tidligere forskningen gjennomført 

i norsk kontekst, blant annet Tove Nicolaisens (2013) arbeid med hindubarn og Vestøl, 

Gundersen, Kristiansen og Samdals (2014) komparative artikkel om elevers gjenkjennelse av 

religionsrepresentasjoner.  

 

2.1.1 Elevers erfaringer med religionsundervisning 

Dan Moulins (2011) forskning tar for seg religiøse elevers erfaring med 

religionsundervisning i England. Moulins funn viser til at elevene oppfatter lærebøkenes 

representasjoner av religion som stereotype, og at det ofte blir forventet av dem at de skal 

bidra med sine erfaringer og synspunkter på egen religiøse tradisjon i undervisningen. Noen 

elever presenterte at de ble møtt med negative reaksjoner, noe som førte til vanskeligheter 

med å dele og diskutere religiøs identitet i klasserommet. Moulin viser til den engelske 
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konteksten, og presenterer det han mener er en diskrepans mellom samfunnets sekulære krav, 

skolens utdanningsmandat og religion.   

 

Moulin (2011) presenterer at flere av informantene i hans undersøkelser viste til det de 

beskrev som stereotype representasjoner av deres religioner. De vektla manglende 

nyanseringer i de religiøse tradisjonene, og delvis manglende representasjon av de 

individuelle perspektivene. De kristne elevene oppfattet at kristendommen ofte ble presentert 

som gammeldags, og kunne fortelle at de oppfattet at medelever derfor mistet respekten for 

religion. De kristne elevene kunne fortelle at det først og fremst var reglene for en kristen 

som ble presentert, og at de ikke kjente seg igjen i denne fremstillingen, ettersom de reglene 

som ble presentert ikke fremstod som viktige for dem. Jødiske informanter presenterte 

liknende erfaringer, der de vektla at det ofte var ortodoks jødedom som ble presentert i 

undervisningen. De jødiske elevene oppfattet også at representasjonen av jødedom manglet 

nyanser, og ofte ble presentert som gammeldags. Moulin viser til at informantene baserte 

kritikken på manglende kunnskap fra lærers side, om de ulike religiøse tradisjonene  

 

Moulins (2011) informanter skiller mellom religiøse erfaringer og det å være religiøs, og 

representasjonene av religion i undervisningen. Elevene beskrev at deler av det å være 

religiøs innebærer opplevelser, følelser og erfaringer som er vanskelig kommuniserbare. 

Elevene fremhever lærers rolle, og den sentrale posisjonen denne har for hvordan 

religionsundervisningen er for elevene. De vektlegger viktigheten av at læreren er nøytral, og 

gir rom for de ulike synspunktene i religionsundervisningen. Samtidig presenteres lærerens 

faglige kompetanse som sentral for hvorvidt læreren anses som god. Her vises det også til 

tilfeller der lærer har vist mangel på kompetanse, og at elever derfor har følt at de må bidra 

med sine synspunkter på egen religiøse tradisjon. Elevene viste også til en oppfatning av at 

religionsundervisningens kvalitet var avhengig av lærerens eget tros- eller livssyn.	

  

Elevene som deltok som informanter i Moulins (2011) forskning, hadde nesten utelukkende 

erfaringer med å representere eller bidra med informasjon om egen religiøse tradisjon i 

religionsundervisningen. Noen fortalte at de ble bedt om å bidra, mens andre selv tok 

initiativ. Elevene rapporterte om tilfeller der deres presentasjon eller innspill ble møtt med 

negativitet av medelevene, og at de ofte følte de måtte forklare hvorfor de var religiøse. Noen 

elever forsøkte dermed å unngå egen tro som tema. To katolske informanter presenterer at de 

ble bedt om å fortelle om hvorvidt de hadde hatt en religiøs opplevelse, og at dette fikk dem 
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til å reagere negativt. Moulin viser til at det var tilfeller innenfor samtlige av de deltakende 

religiøse tradisjonene, der elever ønsker å skjule sin tilknytning til en religion. Begrunnelsen 

for dette var blant annet at de fryktet å bli sett på som uintelligente, og at de dermed oppfattet 

det å ikke dele sin tro som det minst kompliserte alternativet. Elevene viste også til 

manglende forståelse blant medelever for hvilke spørsmål som det var greit å stille til en 

religiøs person. I tillegg viste elevene til at religionsundervisningen kunne få konsekvenser 

for dem også i etterkant av undervisningen, og en generell mangel på aksept for at noen har et 

religiøst livssyn. Enkelte av elevene presenterte at de hadde blitt fysisk eller psykisk mobbet 

på grunn av sin tro.  

 

Det er altså, ifølge Moulin (2011), gjennomgående at elever oppfatter at deres trostradisjon 

blir presentert på en lite nyansert, og stereotypisk måte i religionsundervisningen. Elevene 

viser til ubehag i situasjoner der det blir forventet at de skal representere sin egen tro, samt 

manglende forståelse for konseptet religiøsitet blant sine medelever. Noen forteller også om 

negative konsekvenser også i etterkant av religionsundervisningen, og at de ikke ønsker å 

dele sin tro med sine medelever i frykt for slike negative konsekvenser eller mangel på 

forståelse.  

 

2.1.2 Eleven som representant for sin religiøse tradisjon 

Carina Holmqvist Lidh (2016) har i undersøkelsen «Representera och bli representerad» 

snakket med elever som har en religiøs posisjonering, om hvordan de opplever 

religionsundervisningen i Sverige. Elevene i undersøkelsen er spredt i sine oppfattelser av 

hvorvidt det er akseptert og trygt å dele sin religiøse posisjon med medelever og lærere, men 

Lidh presenterer at majoriteten ikke deler det med andre enn sine nærmeste venner (Lidh, 

2016). Hun beskriver også at flere av elevene forteller at klassen vet om deres religiøse 

tilknytning uten at de eksplisitt har fortalt om det, og at det har kommet frem ved 

tilfeldigheter som eksempelvis bruk av religiøse symboler eller spørsmål om deltakelse i 

konfirmasjonsundervisning (Lidh, 2016). Flere elever forteller at de ikke føler det er trygt å 

dele sin religiøse tilknytning, eller at de vet at det ikke vil bli akseptert av medelever og/eller 

lærere (Lidh, 2016). Lidh beskriver også at det finnes elever som føler det er helt nødvendig å 

dele sin religiøse tilknytning med medelever og lærere. Et av eksemplene viser en elev som 

ser på islam som en stor del av sin identitet, og at hun derfor viser at hun er muslim gjennom 

å «være seg selv» med sine medelever (Lidh, 2016, s. 127). 
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Lidh beskriver at det finnes flere elever i studien som beskriver liknende følelser som eleven i 

eksempelet ovenfor. Likevel uttrykker flere elever en ambivalens i forholdt til å dele sin 

religiøse tilknytning, og flere elever beskriver det som risikofylt. Flere av elevene rapporterer 

at de i noen grad forsøker å tone ned sin religiøse tilknytning på grunn av dette. Det er også 

flere av elevene som beskriver at de har opplevd å bli utsatt for krenkelser på bakgrunn av sin 

religiøse tilknytning, noe flere av de muslimske elevene knytter til medias negative 

fremstilling av islam. Her rapporterer elevene at de ikke tror religionsundervisningen har 

hjulpet til å motvirke det negative synet på islam. En av elevene beskriver blant annet at 

religionsundervisningen fokuserte på hva som var lov og ikke innenfor islam, og at hun ikke 

likte fremstillingen (Lidh, 2016, s. 130). Elevene rapporterer også at de opplever at 

medelever ofte har misoppfatninger knyttet til hva det vil si å være eksempelvis kristen, i 

forhold til hva elevene med religiøs tilknytning kjenner seg igjen i (Lidh, 2016). På bakgrunn 

av elevenes beskrivelser, trekker Lidh slutningen at religionsundervisningen ikke har lykkes 

med å nyansere de stereotype forestillingene tilknyttet religion og religiøsitet.  

 

Lidhs (2016) undersøkelse inkluderer elever som representanter for sine religiøse tradisjoner, 

i to ulike perspektiver. Det ene innebærer at elevene selv har valgt å representere sin religiøse 

tradisjon, det andre tar for seg elever som har blitt bedt om å representere sin religiøse tro. De 

elevene som rapporterer å selv ha valgt en slik rolle som representant, forteller at de anser det 

som sin plikt å forsvare eller forklare sin tradisjon i undervisningen, og at de aktivt deltar – 

særlig i situasjoner der de føler at deres tradisjon blir presentert feilaktig eller unyansert. 

Noen elever forteller at læreren i tilfeller har forsøkt å begrense deres deltakelse i 

undervisningen ved å formidle at de må konsentrere seg om fakta (Lidh, 2016, s. 136). Lidh 

bemerker at lærere, ifølge en rapport fra den svenske «Skolinspektionen» fra 2012, unngår å 

diskutere kontroversielle temaer i undervisningen, og at lærere synes situasjoner der elever 

viser sterke følelser eller der elever tydelig er negative til en enkelt religion, er vanskelige.  

 

Videre tar Lidh (2016) for seg de elevene som har blitt oppfordret til å representere sin 

religiøse tradisjon. Elevene forteller at dette skjer oftere enn at de selv tar initiativ, ifølge 

Lidh. Disse situasjonene begynner ofte med spørsmål fra lærer eller medelever, som elever 

med en religiøs tilknytning velger å besvare. I et av eksemplene forteller eleven at det er flere 

ulike årsaker til at hun valgte å svare, blant annet at hun hadde opplevd sin religiøse tradisjon, 

og derfor kunne fortelle fra et annet perspektiv enn det elevene vanligvis har tilgang til 

gjennom undervisningen. En annen elev trekker frem muligheten til å påvirke 
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undervisningen, og nyansere de forforståelsene som eksisterer rundt ulike religiøse 

tradisjoner, og menneskene som identifiserer seg med dem. Et annet aspekt som kommer 

frem er at elevinnspill kan bidra til å motvirke den generaliserende beskrivelsen læreren 

kommer med, forteller Lidh (2016, s.138). En av elevene i undersøkelsen legger likevel til at 

hun har opplevd at lærere tillegger elevene med tilknytning til en religiøs tradisjon for mye av 

ansvaret når undervisningen dreier seg om den aktuelle religionen. Lidh presiserer at elevene 

som har positive opplevelser av å bli oppfordret til å bidra med sine synspunkter og erfaringer 

i undervisningen, har blitt spurt på forhånd, og ikke direkte i undervisningen. Hun forteller at 

hennes forskning også viser elever som har negative erfaringer, eller som uttrykker 

ambivalens overfor det å skulle være representant. Lidh (2016) beskriver at det i tilfeller 

handler om elevens vurdering av seg selv som en ikke god nok representant, og at elevene 

ofte ønsker å forsvare sin religion men stoppes av denne tvilen, eller av faktorer som 

eksempelvis en frykt for å bli konfrontert. Lidh presenterer også utdrag fra intervjuene som 

viser elever som ikke vil bli utsatt for situasjoner der de må stå til ansvar for alt som er gjort i 

sin religiøse tradisjons navn. Lidh beskriver det som en komplisert situasjon for elevene, der 

de ofte blir trukket mellom viljen til å forsvare sin religiøse tradisjon, og viljen til å forsvare 

seg selv mot ubehagelige situasjoner.  

 

Lidh (2016) beskriver også at religionsundervisningens oppdrag som ikke-konfesjonell, slik 

den også skal være i Norge, virker til å kunne være en begrensning, ettersom flere av elevene 

i undersøkelsen uttrykte at de ikke ville bidra som representant ettersom de var usikre på om 

de kunne gi en objektiv beskrivelse av den religiøse tradisjonen. Elevene uttrykte at de var 

usikre på om de kunne dele av sine erfaringer, ettersom religionsundervisningen skal være 

nøytral og allsidig, og var derfor redd for at de måtte stå til ansvar dersom noen reagerte på 

deres fremstilling. Lidh beskriver også at elevene har et fokus på hva som er rett presentasjon 

av de religiøse tradisjonene, og på om de er religiøse nok til å representere sin tro.  

 

Klassemiljø og faglig nivå trekkes frem som forutsetninger som gjør det enklere å skulle 

bidra, ifølge Lidhs (2016) undersøkelse. Elevene vektlegger også alder og modenhet hos sine 

medelever, i tillegg til nysgjerrighet og den generelle holdningen til religion. Lidh fremhever 

at dersom elever skal få representere sin religiøse tradisjon, så bør det være innenfor tydelige 

rammer med regler for hvordan det skal gjennomføres, slik at ikke ytringsfriheten misbrukes 

og det oppstår situasjoner som er ubehagelige for elevene som fungerer som representanter. 

Hun trekker også frem vurdering som et aspekt, og stiller spørsmål ved hvordan personlige 
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fortellinger kan vurderes, samt at hun knytter dette aspektet til ulike religionsrepresentasjoner 

og kildekritikk (Lidh, 2016, s. 152-3).. I denne sammenhengen viser hun til Thanissaro 

(2012), som foreslår at religionsfaget i større grad bør inkludere elevenes perspektiver og 

bakgrunner, og at disse også bør kunne inkluderes i vurderingssammenheng, dersom 

vurderingsmodellene for religionsfaget revurderes. Thanissaro har sitt utgangspunkt i 

Storbritannia. 

 

2.1.3 Tidligere forskning i Norge  

Flere forskere har tatt for seg problemstillinger knyttet til religionsforståelse blant 

minoritetsungdom i Norge (Østberg, 2003; Gupta, 2006; Nicolaisen, 2013; Vestøl, 

Gundersen, Kristiansen & Samdal, 2014). Østberg (2003) bidrar med unge, muslimske norsk-

pakistaneres perspektiver på religion, og hverdagsliv. Gupta (2006) tar for seg unge hinduers 

refleksjoner omkring det å vokse opp som hindu i Oslo. I det følgende vil jeg gå nærmere inn 

på arbeider av Nicolaisen (2013) og Vestøl et. al. (2014).   

 

Tove Nicolaisen (2013) har forsket på hindubarn og deres opplevelser og erfaringer med 

religionsundervisningen i den norske grunnskolen. Hun beskriver selvforståelsen hindubarna 

viser som kompleks, og forteller at aspekter fra indisk og tamilsk kultur var blandet med det 

hinduistiske på forskjellige måter. Nicolaisen viser til at ettersom familien var basis for 

hindubarna, så samsvarte ikke alltid forståelsen deres av egen religiøse tradisjon med den 

som ble presentert i religionsundervisningen. Nicolaisen viser at religionsundervisningen 

virket bekreftende for hindubarna når de kjente seg igjen og når læreren viste åpenhet for å 

inkludere barnas erfaringer og oppfatninger. Samtidig viser hun at undervisningen kunne 

være andregjørende og eksotiserende (Nicolaisen, 2013, s. 264), men at dette ikke 

nødvendigvis var en utelukkende negativ opplevelse for hindubarna. Nicolaisen beskriver 

reaksjonen på denne andregjøringen og eksotiseringen som egengjøring (Nicolaisen, 2013, s. 

274), og beskriver at de viste stolthet over egne tradisjoner. En av Nicolaisens konklusjoner, 

som har hatt særlig relevans i utviklingen av dette prosjektet, er at gjenkjennelse av de ulike 

religiøse tradisjonene kan skapes i undervisningen ved en synliggjøring av etnisk og kulturell 

kontekst. Nicolaisen foreslår her at dette kan oppnås ved at undervisningen fokuserer på 

religiøs praksis, med utgangspunkt i elevenes fortellinger og antropologiske studier 

(Nicolaisen, 2013, s. 289).  
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Aspektet med at elever tilknyttet en religiøs tradisjon ikke alltid kjenner seg igjen i 

undervisningen som blir gjennomført om deres egen religion er et funn også i andre 

undersøkelser. Jeg vil her nevne en artikkel av Vestøl, Gundersen, Kristiansen, & Samdal 

(2014), som tar for seg hvordan elever opplever at deres religiøse tradisjon er presentert i 

lærebøkene. I tillegg er elevenes opplevelsesperspektiv av sin religiøse tradisjon brakt inn.  

Vestøl et. al. (2014) viser til at lærebøkenes og elevenes presentasjon av de undersøkte 

religiøse tradisjonene i flere tilfeller ikke stemmer overens, og at lærebøkene i stor grad 

presenterer de ulike religionene som klart definerte, avgrensede systemer. Elevene som bidro 

til forskningen hadde erfaring og praksis som utgangspunkt for sin refleksjon, og dette 

utgangspunktet var også påvirket av ulike aspekter av deres liv. Forfatterne argumenterer for 

at dette bekrefter tidligere studier, som har funnet at ungdom med innvandrerbakgrunn ofte 

befinner seg i et kulturelt spenningsfelt der de både påvirkes av familiens tradisjoner og 

kultur, og den norske kulturen (Vestøl et. al., 2014, s. 14). Det vises blant annet til Østberg 

(2003), Gupta (2006) og Nicolaisen (2013) i denne sammenhengen. Artikkelen argumenterer 

for at forståelsen for hvordan tro og praksis fra andre kulturer kontekstualiseres i norsk 

sammenheng må økes. Det vises også til et behov for å forstå hvordan religion utvikler seg 

gjennom sosialiseringsprosessen fra barn til voksen, og hva som skjer når elever med 

innvandrerbakgrunn skal representere sin religiøse tradisjon når denne samtidig i noen grad 

er eksotisert og marginalisert av religionsundervisningen (Vestøl et. al., 2014, s. 14). Det 

argumenteres for at artikkelen viser til det samme behovet for en mer nyansert 

religionsforståelse i religionsundervisningen som Robert Jackson (1997, 2004) presenterer, 

blant annet i sin Interpretive Approach. Avslutningsvis vises det til at det er gjort funn som 

indikerer at dersom tradisjons- og individperspektiver på religion skal inkluderes, bør det 

særlig fokuseres på forståelse for endringer og utvikling i religiøs praksis og tro som del av 

utviklingen fra barn til voksen, samt sørge for å unngå marginalisering og eksotisering av 

religiøse tradisjoner (Vestøl et. al., 2014).  

 

2.2 Teoretiske perspektiver  

Denne masteravhandlingen bygger på et empirisk materiale. For å kunne sette dette 

materialet inn i en større forståelsesramme, velger jeg å trekke inn noen mer teoretiske 

perspektiver. Disse perspektivene er hentet både fra norsk og britisk kontekst, og fokuserer på 

forholdet mellom representasjon og individ, samt den sosio-kulturelle konteksten religion og 

etikkfaget undervises i. Primært vil dette delkapittelet ta for seg Robert Jacksons fortolkende 
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tilnærming, samt dialogiske elementer i religionsundervisningen. Avslutningsvis i dette 

delkapittelet vil jeg trekke frem Geir Skeie, og hans diskusjon omkring pluralitet i religions- 

og etikkundervisningen. Skeie (2002) beskriver blant annet at faget rettferdiggjøres i lys av 

den sosio-kulturelle pluraliteten.  

 

2.2.1 En fortolkende tilnærming til religionsundervisning 

Religionsdidaktiker Robert Jackson introduserte sin tilnærming til religionsundervisning i 

1997, med grunnlag i etnografiske studier. Denne tilnærmingen har han kalt «Interpretive 

approach», i denne oppgaven oversatt og forstått som «fortolkende tilnærming». Robert 

Jackson har bidratt til utviklingen av Europarådets anbefalinger for religions- og 

livssynsundervisning gjennom dokumentet «Signposts» (2014). Dette vil jeg trekke inn i 

drøftingen. Jackson (2004) forklarer at den fortolkende tilnærmingen tar utgangspunkt i å 

hjelpe elever til å finne sine egne standpunkt i debatter om religiøs pluralitet, fremfor at 

skolen skal fremheve ett religiøst livssyn («religious worldview») og ved dette nærmest 

bestemme elevenes epistemologiske standpunkt. Den fortolkende tilnærmingen tar for seg 

den indre diversiteten som finnes i individers forståelse av religion, samt kompleksiteten i de 

kulturelle uttrykkene. I tillegg inkluderes også påvirkningen sosiale og individuelle 

perspektiver kan ha. Jackson forklarer at den fortolkende tilnærmingen til religionsfaget skal 

bidra til forståelse for andres liv, og at den er ment som et tillegg til øvrige aspekter av 

religionsfaget.   

 

Tredelt modell for representasjon av religion 

Jackson diskuterer representasjoner av religioner i undervisningen. Han argumenterer for at 

religionsundervisning som skal innebære at elevene utvikler en forståelse for andre 

menneskers livssyn, verdenssyn og religion ikke samtidig kan presentere religion som faste 

størrelser og systemer. Han argumenterer for en fleksibel og personlig modell, der hvert 

enkelt menneskes tolkning bør få plass, samtidig som de ulike faktorene som former et 

menneskes identitet bør diskuteres i samspill med dette (Jackson, 2004, s. 88). Den tredelte 

modellen består av tre ulike nivåer. Tradisjonsnivået og gruppenivået inkluderes ofte i 

religionsundervisning, og Jackson argumenterer for at også individnivået må inkluderes for å 

kunne gi en god representasjon av religioner i undervisningen. Ved å inkludere 

individperspektivet i representasjoner av religioner, vil de ulike individene og gruppene en 
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religiøs tradisjon består av kunne sees i forhold til hverandre, samt i forhold til tradisjonen 

som helhet (Jackson, 1997).  

 

Jackson (2004) argumenterer videre for at elevenes forforståelse og standpunkt må inkluderes 

i prosessen med å fortolke religiøst materiale («religious material») i undervisningen. Han 

presenterer elevenes egne perspektiver og forståelser som en viktig del av 

fortolkningsprosessen elevene gjennomgår i møte med religiøst materiale, og sier at dette er 

særlig viktig for lærere, ettersom de må kunne vise forståelse for elevers perspektiver i sin 

undervisning. Jackson fremhever også ulike elementer av refleksivitet, der han særlig peker 

på de ulike aspektene ved forholdet mellom elevenes erfaringer og erfaringene til 

menneskene elevene skal lære om. I tillegg trekker han frem eleven som metodisk selvkritisk 

i fortolkningsprosessen, og konstruktiv kritikk av det religiøse materiale som undersøkes en 

sentralt for hans forståelse av refleksivitet i denne sammenhengen. Refleksivitet trekkes også 

frem som sentralt i Jacksons presentasjon av ulike dialogiske tilnærminger til 

religionsundervisningen (se denne avhandlingens del 2.2.2), der han beskriver at elevene 

gjennom å reflektere rundt ulikheter, samt sammenlikne egen og andres tro, verdier, 

oppfatninger og verdenssyn, vil kunne bli mer bevisst på seg selv, og også mer bevisst på det 

han beskriver som «otherness» (Jackson, 2004, s. 125).  

 

Videre i sin presentasjon av den fortolkende tilnærmingen fremhever Jackson (2004) behovet 

for en tilnærming til læring som legger til rette for refleksjon og konstruktiv kritikk, og som i 

forlengelsen av dette gjør elevene i stand til finne sine standpunkt når det kommer til ulike 

aspekter av religionsfaget. Jackson argumenterer for at det er sentralt at religionslæreren i 

noen grad er bevisst de ulike religiøse og ideologiske bakgrunnene som eksisterer i 

klasserommet, og at de dermed kan utvise riktig grad av sensitivitet, og høy grad av 

forståelse. Han legger til at en fortolkende tilnærming til religionsundervisning krever at 

elevene kan få innsikt i hverandres oppfatninger og ideer, og vektlegger at 

religionsundervisningen ikke kun skal basere seg på kunnskap fra religionslæreren, men også 

på kunnskapen og erfaringen til elevene. Jackson (2004) argumenterer for at 

religionsundervisningen bør være dialektisk, og at undervisningen i forlengelsen av dette vil 

kunne ta hensyn til, og inkludere mangfoldet i klasserommet. Han mener dette kan oppnås 

dersom læreren utviser rett grad av sensitivitet i møte med både elevene i klasserommet og i 

møte med materialet som skal studeres i undervisningen, i tillegg til at passende pedagogisk 

tilnærming er anvendt. 
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Jackson (2004) presenterer ulike syn på hvordan religion og kultur kan forstås, og beskriver 

noen av sine eksempler som «ekstremer» på hver sin kant. Et eksempel han trekker frem er 

McIntyre (1978), som mener at religion og kultur er organiske entiteter som forandres over 

tid, samtidig som de har konstante grunntanker, verdier, og tydelig avgrensinger. Det 

motsatte eksempelet Jackson trekker frem er de som argumenterer for dekonstruksjon av 

religion og kultur, der fokuset i all hovedsak er på individene og deres historie. Jackson 

argumenterer for en mellomting mellom disse to synene, der opplysningstidens syn på 

religion og kultur som klart avgrensede størrelser bør erstattes med et mer dynamisk syn, der 

fokus på ulike grupperinger og tradisjoner er sentralt, og motsetninger og unntak er en del av 

diskusjonen.  

 

Jackson (2004) diskuterer ulike oppfatninger av avgrensningen han, med flere, kaller 

«insiders» og «outsiders» i religion og kultur. Disse begrepene kan sees i relasjon til det som 

i religionsdidaktikken blir beskrevet som «innenfraperspektiv» og «utenfraperspektiv». 

Diskusjonen Jackson tar for seg, er at det ikke alltid er like klart avgrenset hva som faller i 

kategorien «innenfor» og hva som er «utenfor». Her trekker han blant annet frem at det kan 

sees på som at dette blir stadig mer utydelig, ettersom samfunnet i stor grad er pluralistisk, og 

individer påvirker hverandre i større grad enn før. Jackson (2004) sier dette fører til at det kan 

være store forskjeller på hva ulike individer inkluderer i sin identitet, og viser blant annet til 

Gerd Baumanns (1996) etnografiske studie som tar for seg ulike identitetsdiskurser i det 

flerkulturelle London. Baumanns studie viser blant annet, som Jackson trekker frem, at 

mennesker, i møte med hverandre over felles interesser, er en stor bidragsyter til endring av 

kultur. Baumanns studie diskuterer i tillegg mulighetene for at kultur oppstår i møte mellom 

mennesker med ulike bakgrunn (Baumann, 1996). I tillegg viser Jackson (2004) til flere 

undersøkelser gjort av Eleanor Nesbitt, som blant annet viser til komplekse identiteter, 

påvirket av både religiøse, og ulike kulturelle faktorer (Jackson, 2004, s.91). Jackson viser 

også til Julia Ipgrave, og hennes forskning, som viser at begrepene «innenfor» og «utenfor» 

ikke nødvendigvis er så tydelige i selve forskningssituasjonene heller, der hun beskriver at 

intervjuene med skoleelever var preget av dynamisk interaksjon, noe Jackson fremhever at er 

på grunn av den økende globaliseringen (Jackson, 2004, s. 91).  

 

Jackson (2004) argumenterer, og bruker eksempler fra det religionsdidaktiske prosjektet 

«Warwick RE Project», for at etnografisk materiale med fordel kan brukes i 

religionsundervisningen. Det religionsdidaktiske prosjektet viste at elevene hadde nytte av å 
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lese om ulike unge menneskers erfaringer og opplevelser med religion, selv om de bare 

kunne nettopp lese om, og ikke samtale med, de menneskene som var representert i bøkene. 

Jackson forklarer at ettersom det kun kan presenteres et utvalg, og en samtale ikke kan finne 

sted, så er etnografisk materiale nært historisk eller biografisk materiale, men at det likevel 

virker til å ha en ekstra dimensjon som virker fordelaktig for elevene.  

 

2.2.2 Dialogiske elementer i religionsundervisningen  

Jackson (2004) legger til at det også er dialogiske elementer i den fortolkende tilnærmingen. 

Han nevner blant annet dialog mellom elever, og mellom elever og lærer som eksempler. 

Jackson hevder at det er blitt utviklet flere pedagogiske tilnærmingsmetoder i nyere tid, der 

dialog er en avgjørende faktor og elevene gjerne er utgangspunkt for undervisningen, samt 

ressurser og aktører underveis. I den forbindelse trekker Jackson (2004) frem Carl Sterkens 

(2001) arbeid som dreier seg om Interreligious Learning (Sterkens, 2001). Der er det ikke 

nødvendigvis dialog mellom elever som er sentralt, men først og fremst dialog mellom elever 

og materialet de arbeider med. Sterkens argumenterer for “religious education [...] aimed at 

stimulating dialogue between religious «voices» with a view to establishing a religious 

identity in the form of a religious polyphonic self” (Sterkens, 2001, s. 122). Dette kan forstås 

som at en elevs møte med ulike religiøse “stemmer” i materialet som blir brukt i 

undervisningen kan bidra til utviklingen av elevens identitet.  

 

Jacksons forståelse av Sterkens viser til at elevens identitet utvikles som en forlengelse av 

deres religiøse historie, med grunnlag i arvede tradisjoner, samtidig som identiteten stadig er i 

endring som et resultat av religiøs diversitet (Jackson, 2004, s. 109). Samtidig argumenterer 

Sterkens i sin bok Interreligious Learning, for viktigheten av å presentere pluraliteten og 

ulikhetene som eksisterer mellom og innad i religiøse tradisjoner (Sterkens, 2001, s.63). 

Sterkens lanserer det han kaller en interreligiøs modell, som har som mål å skape 

dialogkompetanse. Denne modellen setter Sterkens inn i en sosiokulturell kontekst, og 

begrunner dette med at modellen er karakterisert av religiøs pluralitet. Sterkens beskriver at 

modellen kan legge til rette for at særtrekk ved de religiøse tradisjonene får tre frem, samtidig 

som pluraliteten kan vurderes på en ikke-diskriminerende måte. Han argumenterer for at 

religion ikke kan eksistere uten å bli utsatt for andre perspektiver og tradisjoner, og at 

religion må utvikle seg for å kunne takle stadig nye utfordringer (Sterkens, 2001, s. 63). 

Sterkens beskriver sentrale deler av sin interreligiøse modell som å vedkjenne seg pluraliteten 
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i og mellom religiøse tradisjoner, samtidig som elevenes egne tradisjoner skal inkluderes. 

Han presenterer to andre modeller i tillegg; en monoreligiøs modell og en multireligiøs 

modell, men konkluderer med at den interreligiøse er mest aktuell (Sterkens, 2001). I relasjon 

til Sterkens konklusjon, vil jeg trekke frem REDCo-prosjektet, som undersøkte hvordan 

religionsundervisning bidro til dialog eller konflikt i ulike europeiske land (Weisse, 2010). 

Gjennom REDCo-prosjektet fremkom det at elever i flere Europeiske land foretrakk en ikke-

konfesjonell religionsundervisning, med fokus på religiøs pluralitet. Prosjektet beskriver i 

tillegg skolene som en unik arena for interreligiøs dialog, og viser at elevene både tror det er 

mulig, og er åpne for dialog med mennesker som har annerledes bakgrunn og ulike 

standpunkt enn det de selv har. Her også blir skolen trukket frem som en arena med unike 

muligheter (Weisse, 2010).  

 

2.2.3 Pluralitet  

Geir Skeie (2002) skriver om pluralitet, og hvilken betydning det har for 

religionsundervisningen. Han viser gjennom sin artikkel at «education is not a way of 

introducing young people to plurality; it is a social practice performed in a context of 

plurality» (Skeie, 2002, s. 58). Skeie argumenterer for at det er sentralt for religionslærere å 

reflektere rundt de ulike aspektene av kultur, og trekker i denne artikkelen frem særlig 

pluralitet som sentralt aspekt. Han presenterer at religionsundervisningen «as an educational 

project is willing to justify itself within the context of socio-cultural plurality» (Skeie, 2002, 

s.47-8). Altså blir religionsundervisningen rettferdiggjort i lys av den sosio-kulturelle 

pluraliteten. Skeie presenterer tre ulike diskurser som omhandler sosio-kulturell pluralitet og 

religionsundervisning. Den vitenskapelige diskursen, blant forskere som i hovedsak ikke er 

direkte involvert i religionsundervisningen men likevel påvirker den via utdanning av nye 

lærere nevnes først. Så følger den profesjonelle diskursen, med lærere og andre profesjonelle 

med tilknytning til undervisning og sosialisering. Den tredje presenteres som en offentlig 

diskurs, som Skeie beskriver at ofte er tilknyttet politiske avgjørelser. Skeie (2002) presiserer 

at sistnevnte diskurs er åpen også for forskere og profesjonelle aktører, men at den likevel i 

hovedsak omhandler de generelle målene fremfor konkrete utfordringer knyttet til 

religionsundervisningen. Videre vektlegger Skeie (2002) tre ulike mål, som han argumenterer 

for at kan fungere som en sammenfatning av de mange ulike målene innenfor 

religionsundervisning som viser pluralitet som sentralt aspekt:  
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1) The purpose of religious education is to promote understanding of and respect for 

people whose cultures and beliefs are different from one’s own and to promote a 

positive attitude towards living in a plural society.  

2) The purpose of religious education is to enable pupils to gain knowledge and 

understanding of religion(s).  

3) The purpose of religious education is to promote personal, moral and spiritual 

development of pupils.  

 

Disse målene har Skeie hentet fra Judith Everingtons artikkel «Mission Impossible: Religious 

Education in the 1990s’» fra 2000. Skeie presenterer Everingtons argument, som omhandler 

at det å skulle gjennomføre disse tre målene vil være svært krevende. Skeie eksemplifiserer 

dette ved å si at dersom det skal tas sikte på å oppnå «mutual understanding and respect», 

som nevnes i mål 1, (Skeie, 2002, s. 56) i et klasserom med konflikter relatert til sosio-

kulturelle forskjeller, så vil metodene som må tas i bruk ikke gi særlig rom for mål 2. Han 

beskriver også at i et slikt klasserom, preget av konflikt med bakgrunn i sosio-kulturelle 

forskjeller, så vil ikke prioriteringen av disse målene være særlig vanskelig for en lærer, 

ettersom det er problematisk å oppnå læring i et klasserom der elevene ikke har tillitt til 

hverandre (Skeie, 2002, s. 56). Skeie legger til at det kan argumenteres for at utfordringer i 

forhold til klassemiljø er et problem som også bør tas tak i utenfor religionsundervisningen, 

men han presiserer likevel at religionsundervisningen har en unik mulighet til å takle nettopp 

slike utfordringer. «No other subject in school is more open towards the traditional plurality 

of society», skriver han (Skeie, 2002, s. 56). Skeie argumenterer for at, selv om de tre 

overnevnte målene kan virke uoppnåelige, så inkluderer de viktige aspekter ved moderne 

pluralitet. Han trekker frem pluralitet i forhold til kultur, de ulike oppfatningene av hva 

kunnskap er, og pluraliteten i individuelle identiteter. Skeie spør hvordan prioriteringene da 

kan gjøres, når alle disse aspektene synes viktige i religionsundervisningen. Han presenterer 

et løsningsforslag, der demokratisering og desentralisering av nettopp prioriteringen bør skje. 

Han argumenterer for økt grad av definisjons- og prioriteringsmakt blant lærere, slik at det 

oppstår en trygghet bak de valgene lærere likevel ofte må ta. Han beskriver det også som 

fordelaktig dersom elevene blir bedt om å medvirke i planleggingen av hvilke mål som skal 

inn i undervisningen, og på den måten få denne noen ganger uhåndgripelige diskusjonen om 

«RE in the classroom» (Skeie, 2002, s. 58) inn i de faktiske klasserommene. Skeie avslutter 

med en beskrivelse av at pluraliteten må inn i elevenes egen selvforståelse og praksis, og som 

del av både innhold og prosess i undervisningen dersom skolen skal gi mening for elevene. 
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2.3 Perspektiver fra norsk religionsdidaktikk  

I dette delkapittelet vil jeg introdusere noen relevante perspektiver fra norsk 

religionsdidaktikk. Disse perspektivene bidrar til å kontekstualisere denne 

masteravhandlingen, samt religion og etikk som undervisningsfag i norsk videregående skole. 

Her vil blant annet relevante deler av fagets formål, noen eksempler på relevante 

kompetansemål og vurdering stå sentralt. I tillegg vil jeg presentere noen profesjonsetiske 

perspektiver på maktforhold som aktualiseres i tilfeller der elever eksponeres i 

undervisningen, samt et perspektiv på hvordan religionens ikke-verbalt kommuniserbare 

aspekter kan inkluderes i religions- og etikkundervisningen.  

 

2.3.1 Vurdering i religion og etikk 

De generelle bestemmelsene om vurdering, gitt i forskrift til opplæringslovas kapittel 3, 

gjelder også for religion og etikkfaget. Elevene skal ha en standpunktkarakter i religion og 

etikk, i tillegg til at elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Standpunktkarakter og 

eksamenskarakter kan beskrives som summative, og i denne oppgaven er summativ 

vurdering først og fremst forstått som standpunktkarakteren elevene mottar. 

 

Vurdering i RLE 

Lied & Lied (2010) skriver om vurdering i RLE (nå KRLE), i fagboken Vurdering for 

Læring i Fag. Selv om Lied & Lied tar for seg vurdering primært i sammenheng med 

ungdomsskolen, anses det at de aspektene som er trukket frem for å belyse problemstillingen 

i denne masteravhandlingen har overføringsverdi til religions- og etikkfaget i videregående 

skole. Blant annet trekker de frem kvalitetsfokus fremfor et kvantitetsfokus i elevenes 

muntlige bidrag til undervisningen, noe som må kunne anses som like relevant for høyere 

alderstrinn. Hovedfokuset ligger på forskjellene mellom formativ og summativ vurdering, 

samt hvordan disse kan anvendes for å oppnå best mulig vurdering av elevenes kompetanse i 

religion, livssyn og etikk.  

 

Lied & Lied (2010) forklarer at vurdering handler om å se elevens fagkompetanse. I sin 

redegjøring for noen prinsipper som bør følges når elever skal vurderes, nevner de forskjellen 

på vurdering av og vurdering for læring. Her vil jeg rette fokus særlig mot vurdering av 

læring, eller summativ vurdering, i sammenheng med forskningsspørsmål 2. Summativ 

vurdering er i sammenheng med denne avhandlingen som et hele forstått primært som 
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sluttkarakteren i faget religion og etikk, selv om summativ vurdering normalt inkluderer 

eksamenskarakterer i tillegg. Forståelsen av summativ vurdering som begrep begrunnes av at 

muntlig aktivitet i klasserommet ikke vil bli direkte relevant i vurderingen av en muntlig 

eksamen. Det bør likevel nevnes at elevenes anledning til å øve på muntlighet selvsagt vil 

kunne ha innvirkning på resultatet av en muntlig eksamen. 

 

Lied & Lied (2010) presenterer undervisningsøkter som dekker flere kompetansemål som 

fordelaktig. Dette begrunnes i blant annet fagets lave timeantall. Situasjoner der elevene får 

anledning til å reflektere og diskutere presenteres som nyttig, ettersom dette er gode 

anledninger for lærer til å gi formativ vurdering, samt at det virker holdningsdannende, 

skriver Lied & Lied (2010). RLE beskrives som et muntlig fag, der både formativ og 

summativ vurdering skjer på grunnlag av muntlig klasseromsaktivitet. Her trekker Lied & 

Lied frem at elever ikke skal vurderes ut fra mengden muntlig aktivitet, men kvaliteten på 

denne. Det poengteres at kunnskapen som kommer til uttrykk må stå sentralt i 

vurderingssammenheng. Lied & Lied trekker frem mangel på muntlig aktivitet som en sentral 

utfordring i RLE, og presenterer mulige løsninger på disse utfordringene. Mangelen på 

muligheter til å øve på muntlighet trekkes frem som sentralt, der de anbefaler å planlegge 

undervisning slik at alle elevene får mulighet til å ytre seg. Slik sett vil de få øve på 

muntlighet, og dermed kunne delta mer aktivt etterhvert, beskrives det (Lied & Lied, 2010, s. 

130). Fagets reflekterende aspekter fremheves som en av de sentrale utfordring i relasjon til 

vurdering, begrunnet med at refleksjon er vanskelig målbart. Lied & Lied anbefaler at 

elevenes holdningskompetanse holdes utenfor den summative vurderingen, men at denne 

heller skal ha en sentral posisjon i det formative vurderingsarbeidet (Lied & Lied, 2010, s. 

131), og presiserer avslutningsvis at alle former for vurdering bør være faglige og bidra til 

videre læring. 

 

2.3.2 Profesjonsetiske perspektiver på maktforhold 

Profesjonsetiske spørsmål om makt aktualiseres i sammenhenger der elever eksponeres i 

undervisningen. Når en elev bidrar som ressurs, blir eleven satt i en potensielt sårbar 

situasjon. Som analysen (kapittel 4) vil vise, trekker informantene frem ulike utfordringer 

knyttet til elever som ressurs i religions- og etikkundervisningen. Blant disse utfordringene 

finnes refleksjoner omkring de mulig negative konsekvensene som kan følge en elevs bidrag 

som ressurs, og hvordan disse mulig negative konsekvensene best kan unngås. I sammenheng 
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med dette, vil jeg i drøftingsdelen trekke veksler på de følgende perspektivene på makt og 

maktforhold, for å vise noen av vurderingene en lærer må foreta i sammenheng med en elevs 

bidrag som ressurs. I det følgende har jeg derfor valgt å presentere relevante profesjonsetiske 

perspektiver på makt og maktforhold. Disse perspektivene er hentet fra Henriksen & 

Vetlesens (2006) fagbok Nærhet og Distanse, som omhandler profesjonsetikk i helse- sosial- 

og skolesektoren.  

 

Henriksen og Vetlesen (2006) henviser til de filosofiske perspektivene fra Knud Ejler 

Løgstrup og Emmanuel Levinas i sin redegjøring for makt og maktforhold. Det presiseres 

innledningsvis i boken at maktbegrepet i denne sammenhengen ikke må forstås som noe 

negativt, men noe som oppstår i møter mellom mennesker gjennom en gjensidig avhengighet 

og mulighet til påvirkning av hverandre. For å beskrive denne avhengigheten og 

påvirkningen, benyttes Løgstrups begrep interdependens (Henriksen & Vetlesen, 2006, 

s.146). Ved hjelp av dette begrepet, diskuteres menneskers gjensidige avhengighet av 

hverandre. I relasjon til nærhetsetikk, presenteres det også argumentasjon som omhandler at 

mellommenneskelige forhold er maktforhold. Det vil altså alltid være en dimensjon av makt i 

møtet mellom mennesker, også i skolen. Henriksen & Vetlesen (2006) trekker frem at 

forholdet kan sees på som todelt, og at forholdet mellom mennesker ikke bare inneholder en 

maktdimensjon, men også en ansvarsdimensjon. De legger til grunn at disse dimensjonene er 

avhengig av hvor stor betydning våre handlinger har for menneskene vi møter. Jo større 

påvirkning, jo mer makt og ansvar.  

 

I diskusjonen omkring hvilke implikasjoner dette perspektivet får for eksempelvis 

omsorgsyrker, fremheves aspektet med at ansvaret for den andre øker i takt med den andres 

hjelpeløshet. Dette baseres på Levinas etikk, og Levinas argument om at «møtet med den 

andre er den første etiske hendelsen» presenteres (Henriksen & Vetlesen, 2006, s. 227). Det 

er altså i det man møter andre at de etiske reaksjonene begynner, mens refleksjonene kommer 

i etterkant, ifølge Henriksen & Vetlesen (2006). Det følger en argumentasjon for en mer 

dynamisk forståelse av de asymmetriske maktforholdene. Den sterkeste parten kan, gjennom 

å være sitt ansvar og sin makt bevisst, bidra til å styrke den svakeste parten. Dersom dette 

overføres til lærer-elev-relasjonen, vil målet med relasjonen være at eleven skal utvikle seg, 

og gradvis bli mindre avhengig av læreren. Henriksen & Vetlesen (2006) argumenterer altså 

for at dette kan oppnås dersom læreren – den sterkeste parten – er bevisst den makten og det 
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ansvaret som ligger i rollen som lærer, og bruker forholdet til å hjelpe eleven i sin utvikling 

mot en autonom tilværelse.  

 

2.3.3 Erfaringsdimensjonen i religionsundervisningen  

Vestøl (2016a) har gjort intervjuer med ungdommer som delvis har erfaring med å 

representere sin tro, både i og utenfor klasserommet. Ungdommene beskriver utfordringer 

knyttet til det å representere sin tro. Vestøl trekker inn ulike perspektiver for å belyse 

ungdommenes erfaringer, og reflektere over hvordan religionsundervisningen kan ivareta 

disse erfaringene. Perspektivene Vestøl trekker inn er blant annet hentet fra filosofi og 

forskning på musikkopplevelser. Han viser til at diskursen som tar for seg det «unspeakable», 

det som ikke kan forklares verbalt, har vært gjennomgående i den europeiske intellektuelle 

historien. De teologiske aspektene ved diskursen kan bidra til en religionsforståelse utover 

det fysiske og konseptuelle, mens den filosofiske delen av diskursen kan gi verktøy til bruk i 

møte med det usagte som fenomen, skriver Vestøl (2016a).  

 

I relasjon til utdanning, fremheves aspekter knyttet til det «unspeakable» og det mulig 

reduksjonistiske i språket. Intervjuene som ligger til grunn for forskningen viser at 

religionsundervisningen ikke inkluderer en bevisstgjøring rundt disse aspektene. Vestøl 

(2016a) foreslår dermed at diskursen som omhandler det «unspeakable» bør inn i 

undervisningen, slik at elevene i større grad evner å diskutere de muligheter og begrensninger 

som den menneskelige virkelighetsforståelsen har. Vestøl (2016a) argumenterer for at 

innføringen av denne diskursen i undervisningen vil kunne føre til at de aspektene ved 

religion som er vanskelige å forstå, eller å forklare, vil bli mer tilgjengelige for elevene. Det 

trekkes frem at det vil kunne bli enklere for de religiøse elevene å forklare, og for de ikke-

religiøse elevene å forstå, ved hjelp av en bevissthet rundt både den filosofiske og den 

teologiske delen av diskursen.  

 

Vestøl (2016a) henviser til filosofen Levinas, når han diskuterer utfordringer knyttet til å 

skape forståelse for religiøse opplevelser. Her fremheves Levinas perspektiver på forholdet 

mellom det direkte og det indirekte møtet mellom mennesker, der det indirekte henviser til 

det som er mediert gjennom språket. Vestøl (2016a) viser til en av Levinas metaforer som 

beskriver dette som møtet med en annens ansikt, i motsetning til møtet med en beskrivelse av 

det samme ansiktet. Vestøl foreslår at denne metaforen kan benyttes i undervisningen for å 
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skape forståelse for avstanden mellom selve opplevelsen, og det å bli fortalt om den samme 

opplevelsen. Opplevelsen av musikk blir fremstilt som en annen relevant forklaringsmodell 

for å øke elevenes forståelse av aspektene ved religion som ikke er verbalt kommuniserbare. 

Deler av musikkopplevelsen kan kun oppleves av individet. I den grad elevene forstår 

individualiteten i en musikkopplevelse kan dette overføres til refleksjon omkring religioner, 

og således bidra til å øke elevens forståelse av individualiteten i eksempelvis en religiøs 

opplevelse (Vestøl, 2016a). 

 

Vestøl trekker frem oppgaver i lærebøker som inkluderer et empirisk perspektiv, ved 

eksempelvis fortellinger om jevnaldrende elevers religiøse opplevelser. Vestøl viser at disse 

kan løses ved at elevene blir gitt muligheten til å reflektere over disse opplevelsene med basis 

i sine egne opplevelser av andre aspekter i livet. Det trekkes frem at noen klasserom vil 

kunne reflektere åpent omkring de verbalt kommunikative begrensningene ulike aspekter av 

religion kan ha, mens at det i andre klasserom vil være behov for å ta utgangspunkt i 

eksempelvis empiribaserte fremstillinger i lærebøker. Vestøl (2016a) fremstiller at slike 

refleksjoner, i kombinasjon med mer substansielle og praksisorienterte fremstillinger i 

lærebøkene, vil kunne bidra til å nyansere elevenes forståelse for aspekter ved religion som er 

vanskelig å forklare verbalt.  

 

Vestøls artikkel (2016b) om Textbook Religion and Lived Religion er basert på det samme 

empiriske materialet. Vestøl viser her hvordan elever demonstrerer innenfraperspektivets 

diskurs, og foreslår at dette kan utvikles videre til et redskap for elever til å gjenkjenne og 

bedre kunne forholde seg til erfaringsdimensjonen. Elevenes formidling av religion skiller 

seg fra lærebøkenes. Elevene knytter religion til eget liv og egen hverdag, og det er de 

emosjonelle og relasjonelle aspektene som vektlegges. Elevene vektlegger religion som en 

individuell opplevelse, og tillegger spiritualitet en sentral posisjon.  Elevene kritiserer 

lærebøkenes representasjon av religion, ettersom de oppfatter det begrensende at lærebøkene 

forholder seg til utenfraperspektivet. Vestøl (2016b) trekker dermed frem at de emosjonelle 

og relasjonelle aspektene ved religioner bør vektlegges, og at elevene bør gjøres kjent med 

hvordan de kan identifisere disse ved hjelp av relevante begreper. Vestøl poengterer at selv 

om dette vil kunne gjøre elevene bedre kjent med innenfraperspektivet, er det ikke gitt at det 

er overførbart til utenfraperspektivet. 
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2.4 Oppsummering  

I det foregående har jeg presentert relevant tidligere forskning, og teoretiske perspektiver som 

jeg vil trekke veksler på i drøftingskapittelet (kap. 5). Den tidligere forskningen viser at 

elever i flere tilfeller oppfatter representasjonene av tros- og livssyn i undervisningen som 

stereotype, og at gjenkjennelse ofte er vanskelig for elevene. Lidh (2016) og Moulin (2011) 

viser også til eksempler på elever som er tvilende til om de ville ønsket å bidra som 

representanter for sine tros- eller livssyn, og den tidligere forskningen peker blant annet på 

klassemiljø og holdninger blant medelever og lærere som årsaken til denne tvilen. Nicolaisen 

(2013) foreslår at religionsundervisningen kan fokusere på religiøs praksis og ta 

utgangspunkt i elevenes fortellinger, for å bidra til å skape gjenkjennelse for elevene. Vestøl 

et. al. (2014) trekker frem behovet for en mer nyansert religionsforståelse.  

 

I tillegg til den empiriske forskningen har jeg presentert teoretiske perspektiver som jeg vil 

bruke i drøftingskapittelet (kap. 5) for å sette mine funn inn i en overordnet 

forståelsesramme. Robert Jackson (1997, 2004) fremmer en mer nyansert religionsforståelse i 

sin teori om den fortolkende tilnærmingen til religionsundervisningen. Jackson (2004) 

poengterer at den fortolkende tilnærmingen også har dialogiske elementer, og at disse kan 

bidra til identitetsutvikling hos elevene. Skeie (2002) diskuterer også elevenes identiteter, i 

sitt teoretiske perspektiv på pluralitet i religionsundervisningen. Der trekker han også frem 

hvilken særegen posisjon faget religion og etikk er i, når det kommer til muligheter og 

utfordringer knyttet til sosio-kulturell pluralitet. Fra den avsluttende delen om den norske 

religionsdidaktiske konteksten vil jeg særlig trekke frem de profesjonsetiske perspektivene på 

makt, læreplanen og formålsparagrafen ettersom disse bidrar til å kontekstualisere 

masteravhandlingen. I tillegg fremstår Vestøls (2016a) forslag til nye måter å undervise om 

det som ikke kan forklares verbalt som relevante for diskusjonen omkring hva elever som 

representant kan forventes å bidra med i undervisningen.  
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3 Metode 
Dette kapittelet vil ta for seg de metodiske valgene knyttet til datainnsamlingen som ble gjort 

med den hensikt å besvare oppgavens problemstilling «hvilke refleksjoner har lærere 

omkring elever som ressurs i religions- og etikkundervisningen?».  

 

3.1 Kvalitativt intervju  

Problemstillingen for dette prosjektet tar sikte på å kartlegge tre læreres refleksjoner. Dette 

danner grunnlag for mitt valg av den kvalitative metoden intervju, som verktøy i min 

datainnsamling. Som Kvale og Brinkmann (2015) påpeker, er målet for et forskningsintervju 

å produsere kunnskap om et tema, noe som vil være det overordnede målet for denne 

masteravhandlingen. Det kvalitative forskningsintervjuet egner seg i de tilfeller der målet 

ikke er kvantifisering, men der det tas sikte på å undersøke informantene livsverden gjennom 

ord (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 47).  Intervjuet jeg gjennomførte kan kategoriseres som et 

semistrukturert forskningsintervju, slik Kvale & Brinkmann (2015) beskriver kan benyttes i 

tilfeller der fokuset er på informantens opplevelse av et tema.  

 

Intervjuets betegnelse som semistrukturert peker på at det verken er en åpen samtale, eller en 

lukket samtale basert på spørreskjema. Semistrukturerte intervjuer har en intervjuguide med 

definerte hovedtemaer, og i noen grad forslag til spørsmål som bør stilles underveis. Det er 

sentralt at intervjuet inneholder en kombinasjon av faktaspørsmål og meningsspørsmål. 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46-7).  

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden ble utformet med bakgrunn i forskningsspørsmålene denne avhandlingen tar 

for seg (se vedlegg 1). Disse omhandler hvilke erfaringer lærere har med elever som ressurs i 

undervisningen, hvilke forutsetninger de mener bør foreligge, og hva de tenker om vurdering 

i forhold til elever som ressurs i undervisningen. I tillegg valgte jeg å stille informantene 

spørsmål om deres bakgrunn, med en tanke om å undersøke eventuelle interessante likheter 

og ulikheter. De tre begrepene erfaring, vurdering og forutsetninger dannet, i relasjon til 

forskningsspørsmålene, tre hovedtemaer intervjuet skulle ta for seg. Slik fikk jeg muligheten 

til å fokusere intervjuene rundt de ulike hovedtemaene, og kunne dermed åpne opp for at 

informantene selv fikk vektlegge de dimensjonene de anså som sentrale (Kvale & 
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Brinkmann, 2015). Hver av hovedkategoriene hadde flere forslag til spørsmål, noe som 

gjorde at jeg i analysearbeidet hadde anledning til å sammenlikne informantenes svar på noen 

av spørsmålene. Rekkefølgen og formuleringen på spørsmålene kan riktignok ha variert noe 

under de ulike intervjuene, og dette kan ha implikasjoner for informantenes svar. Det er 

sentralt å være bevisst disse mulige implikasjonene i analysearbeidet.   

 

Det ble foretatt testintervjuer i forkant av undersøkelsen. Disse hjalp til med å identifisere 

svakheter i utformingen av spørsmål, samt at de bidro til å unngå eventuelle misforståelser i 

spørsmålsstillingen. Testintervjuene ble gjennomført med hjelp av studenter, både med og 

uten religionsdidaktisk kompetanse. Dette bidro til innsikt i et større spekter av forståelser for 

ulike begreper og formuleringer.  

 

3.1.1 Utvalg og gjennomføring av intervjuene 

Utvalgsprosessen begynte åpent, med en tanke om å få tak i informanter jeg ikke hadde noe 

tilknytning til fra før. Dette viste seg vanskelig, ettersom de to første rundene med e-poster 

forble ubesvart, eller med negativ respons. Deretter tok jeg i bruk mitt nettverk, og fikk tak i 

tre informanter fra videregående skoler der jeg selv hadde vært i praksis, eller der jeg kjente 

lærere som arbeidet. Informantene fikk tilsendt en kort beskrivelse av prosjektet, samt 

informasjon om tidsrammene og organiseringen i forbindelse med intervjuet, i forkant av at 

de takket ja.  

 

Tre informanter har bidratt med sine refleksjoner til denne masteravhandlingen. Alle tre 

jobber på videregående skoler, beliggende i sentrale strøk på Østlandet. Blant informantene 

er det to kvinner, og en mann. Informantene har mellom 7 og 17 års erfaring som lærer. 

Informantene har noe ulik utdanningsbakgrunn, der både teologi og religionshistorie er 

representert. Samtlige av informantene har fullført praktisk-pedagogisk utdanning. Utvalget 

kan beskrives som non-probability utvalg, der forskerens subjektive vurdering står sentralt i 

utvalget, fremfor eksempelvis tilfeldig utvalg. I non-probability utvalg bestemmes både 

antallet og typen informanter av forskeren selv, basert på de faktorene som er aktuelle for 

prosjektet (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s.161). I dette tilfellet var tilgjengelighet den 

avgjørende faktoren, ettersom responsen på de første henvendelsene var negativ. Tidsaspektet 

står også sentralt, da det vil være svært tidkrevende med et høyt antall informanter. Faktorer 

som påvirket mitt utvalg var blant annet antall år i læreryrket, kjønn og utdanningsbakgrunn. 
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Gjennomføring av intervjuene 

Samtlige av intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass, på formiddagen. To 

av intervjuene ble gjennomført i fellesarealer tilknyttet lærernes kontorer, men uten at det var 

andre mennesker tilstede. Ett av intervjuene ble likevel avbrutt, av annen lærer som kom inn i 

fellesarealet. Informanten stoppet da opp, og ventet med å fortsette sitt svar til nevnte kollega 

hadde forlatt fellesarealet. Dette bruddet varte i omtrent ett minutt. Det siste intervjuet ble 

gjennomført i et grupperom i tilknytning til lærernes kontorer.  

 

Samtlige av intervjuene ble tatt opp digitalt, ved hjelp av min mobiltelefon og datamaskin, 

etter informantenes samtykke. Under det første intervjuet kommenterte informanten min 

datamaskins innebygde webkamera, noe som gjorde at jeg ved de siste intervjuene vendte 

datamaskinen tydelig vekk fra informantene under hele intervjuet. Dette kameraet var ikke på 

noe tidspunkt aktivt under intervjuene, men jeg ønsket likevel at de ikke skulle være i tvil om 

at anonymiteten ble opprettholdt. I tillegg til de digitale opptakene tok jeg notater for hånd, 

samtidig som jeg fokuserte på å tydelig rette oppmerksomheten mot informantens 

refleksjoner. Intervjuene hadde en varighet på mellom 50 og 70 minutter, og ble innledet med 

opplesning av samtykkeerklæring, og muntlig samtykke fra informantene. Intervjuene 

avsluttet med at informantene fikk anledning til å legge til eller trekke tilbake informasjon de 

hadde kommet med underveis. De beholdt også en kopi av samtykkeerklæringen, og min 

kontaktinformasjon slik at de hadde anledning til å trekke sitt samtykke i etterkant dersom de 

ønsket det.  

 

3.1.2 Transkribering og analyse  

Transkripsjon er skriftliggjøring av muntlig datamateriale, og gjennomføres for å klargjøre 

intervjuene til analyse. Transkribering beskrives ofte som den innledende fasen av analysen, 

ettersom fortolkningsprosessen begynner allerede her (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved 

transkribering av intervjuene valgte jeg å transkribere informantens utsagn, inkludert pauser 

og ufullstendige setninger, ordrett. Dette inkluderte også de tilfellene der det var latter, eller 

der informanten hevet eller senket lydnivået på stemmen. Årsaken til dette valget var at jeg 

ønsket minst mulig rom for eventuelle misforståelser når jeg senere skulle analysere 

materialet. Ofte er sammenhengen rundt et utsagn viktig for å forstå hva informanten har 

ment, noe Kvale & Brinkmann (2015) også peker på. Transkripsjonen ble gjort med 

utgangspunkt i intervjuguidens spørsmål, i et vanlig skriveprogram. Det var derfor nødvendig 
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at jeg utviklet mine egne koder, slik at det jeg eksempelvis oppfattet som korte, nølende 

pauser var markert likt i alle transkripsjonene. Det ble i tillegg skrevet inn notater om 

kroppsspråk, der jeg hadde gjort notater av det underveis i intervjuet. Det jeg som intervjuer 

sa ble ikke like slavisk transkribert. Jeg valgte, på grunn av tidsaspektet, å transkribere kun de 

delene der jeg antok at min spørsmålsstilling eller mine kommentarer kunne ha særlig 

relevans for informantens svar.  

 

Som nevnt, er transkripsjon første del av analysen. Dette vil si at bevissthet rundt hvordan 

materialet er transkribert er sentralt, særlig i spørsmål om reliabilitet og validitet. Min 

transkripsjon av de tre intervjuene som er gjennomført i forbindelse med denne avhandlingen 

vil ikke nødvendigvis være lik en annens transkripsjon av samme materiale. Dette er aspekter 

som bør vurderes når materialet analyseres.  

 

Analysen av materialet ble gjennomført med et åpent utgangspunkt. Jeg leste alle 

transkripsjonene etter hverandre, før jeg gikk igjennom dem individuelt. Ved den individuelle 

gjennomgangen markerte jeg ord og setninger jeg oppfattet som særlig relevante for å 

besvare forskningsspørsmålene for prosjektet, samt at jeg noterte begreper og stikkord fra 

innholdet. Videre markerte jeg også de stedene der informantene hadde liknende, eller svært 

ulike refleksjoner rundt temaene, før jeg leste alle transkripsjonene samlet en gang til. 

Avslutningsvis gjennomførte jeg en meningsfortetting. Dette innebar å forkorte 

informantenes utsagn. Kvale & Brinkmann (2015) beskriver meningsfortetting som en 

prosess som fremhever den umiddelbare meningen i intervjuene (s. 232).  Slik kom 

meningsinnholdet tydeligere frem, og jeg kunne derfor sortere de ulike utsagnene slik at et 

helhetlig bilde av informantenes utsagn fremkom. Deretter kunne jeg se på de ulike 

informantenes utsagn komparativt.  

 

I denne masteravhandlingen har jeg valgt å markere de ordene informantene la særlig trykk 

på i sine uttalelser, ved å benytte meg av kursiv. Dette gjelder kun for sitater fra 

informantene. Forøvrig er sitatene gjengitt med tanke på at det skal være forståelig for 

leseren. Dette innebærer at enkelte hjelpeord er utelatt fra sitatene. 
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3.1.3 Validitet og reliabilitet  

Målet med denne avhandlingen har ikke vært å produsere resultater som er generaliserbare 

for et større antall lærere. Målet har vært å kartlegge noen refleksjoner, basert på et lite utvalg 

informanter. Likevel finnes det ulike validitetstrusler som må tas høyde for, også når det 

kommer til kvalitative undersøkelser. Særlig trekker Maxwell (2013) frem to trusler mot 

validitet: forskerens subjektivitet (researcher bias) og reaktivitet (reactivity). Disse vil jeg 

fokusere særlig på i det følgende.  

 

Forskerens subjektivitet er sentralt i validitetsspørsmål knyttet til kvalitativ forskning. Dette 

medfører at forskeren må være bevisst sine egne antakelser og hypoteser i alle ledd av 

forskningen, og gjøre seg bevisst påvirkningen dette kan ha på materialet. Som forsker, vil 

jeg ikke kunne unngå at mine antakelser har en viss påvirkning på mitt materiale. Jeg må 

heller ta sikte på å reflektere rundt min egen subjektivitet i alle ledd av forskningen, slik at 

jeg best mulig kan sikre forskningsprosessen og resultatenes validitet. Denne avhandlingens 

utgangspunkt var en antakelse om at elever kunne bidra med sine perspektiver i 

undervisningen, og gjennom dette bidra til å representere et innenfraperspektiv som fremstod 

som gjenkjennelig for de elevene som tilhørte den aktuelle tradisjonen. Dette betyr at jeg vil 

se etter tegn på at dette stemmer i min analyse av intervjuene som ble gjennomført. For å 

behandle denne trusselen mot min forsknings validitet, har jeg benyttet meg av et spørsmål 

Maxwell (2013) trekker frem som nødvendig, nemlig how might I be wrong (s. 121). Både i 

transkripsjon av lydopptakene, og i analysen av transkripsjonene har dette spørsmålet stått 

sentralt. Særlig er dette tilfelle med de funnene som tyder på at informantene er enige i min 

hypotese. I ett enkelt tilfelle opplevde jeg at min vinkling av spørsmålet la for tydelige 

premisser for informantens svar. Jeg har derfor valgt å ikke inkludere dette svaret som en del 

av analysen. Forøvrig er det ikke noe i materialet som indikerer at denne typen føringer har 

vært utslagsgivende.  

 

Reaktivitet er også trukket frem som en sentral trussel mot validitet (Maxwell, 2013, s. 124). 

Reaktivitet handler om påvirkningen forskeren har på situasjonen der datainnsamlingen 

foregår. I mitt tilfelle, gjelder dette påvirkningen jeg som forsker hadde på de ulike 

intervjusituasjonene. Som i spørsmål knyttet til forskers subjektivitet i intervjusituasjonen, er 

det umulig å unngå påvirkning også her. Det blir derfor sentralt å være bevisst den 

påvirkningen jeg som forsker hadde på intervjusituasjonen, og på informantene. 
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Intervjuspørsmålene vil også i denne sammenhengen påvirke hvordan informantene svarer, 

noe som bidrar til at for eksempel ledende spørsmål vil være en trussel for validiteten 

(Maxwell, 2013, s.125). Det er altså viktig å være bevisst at også spørsmålene jeg som 

forsker stiller, vil påvirke informantenes svar, og hva de fokuserer på. Det er med andre ord 

mulig at andre resultater ville fremkommet dersom intervjuguiden hadde bestått av spørsmål 

formulert på en annen måte enn jeg valgte. Min intervjuguide er utarbeidet med bevissthet 

rundt denne validitetstrusselen, men det kan likevel ikke utelukkes at informantene har en 

annen forståelse av de ulike begrepene som er benyttet enn det jeg har tenkt. Så langt det lot 

seg gjøre har jeg derfor underveis i intervjuet forklart hvordan jeg definerer de ulike 

begrepene. I tillegg har jeg notert meg de tilfellene der informantene virker til å besvare 

spørsmål i en annen retning enn det som fremkom i testintervjuene som ble gjennomført i 

forkant. Dette forsøkte jeg å kompensere for ved hjelp av oppfølgingsspørsmål under 

intervjuene. 

 

3.1.4 Forskningsetiske betraktninger  

Kvale & Brinkmann (2015) fremhever viktigheten av å drøfte etiske problemstillinger 

underveis i forskningsprosessen. Denne avhandlingen er basert på datamateriale innhentet 

ved individuelle intervjuer, med lærere. Disse intervjuene ble tatt opp digitalt, med min 

mobiltelefon og datamaskin. Meldeplikttesten på nettsiden til NSD (Norsk senter for 

forskningsdata) ble gjennomført, og prosjektet ble funnet ikke meldepliktig. I det følgende vil 

jeg beskrive hvilke retningslinjer jeg har fulgt, for å sikre god forskningsetikk.  

 

All mailkorrespondanse ble anonymisert og kopiert inn i eget dokument i forkant intervjuet 

med den enkelte informant. Dette ble gjort for å unngå at de kunne knyttes til tidsstemplingen 

på de ulike lydopptakene, dersom enten mobiltelefon eller datamaskin kom på avveie. 

Informantenes konfidensialitet sikres dermed i større grad. Informantenes informerte 

samtykke ble innhentet muntlig, i forkant av intervjuene. Det informerte samtykket ble også 

tatt opp digitalt, og deretter transkribert. Dersom informantene var elever, ville jeg brukt mer 

tid på valgene jeg gjorde relatert til informert samtykke. Dette hadde særlig vært relevant 

dersom informantene var mindreårige, noe som også etter all sannsynlighet hadde gjort 

prosjektet meldepliktig til NSD. Valget om å innhente informert samtykke muntlig, hadde 

ikke vært en like enkel avgjørelse dersom det var snakk om intervjuer med elever. Gjennom 

samtykkeerklæringen fikk informantene informasjon om intervjuet, om tidsperspektivet for 
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lagring av de digitale opptakene, samt muligheten for å trekke sitt samtykke når som helst. 

Straks etter intervjuene var gjennomført, ble de transkribert i sin helhet uten 

personidentifiserende informasjon. Lydopptakene ble lagret eksternt, på en privat harddisk 

med passordsikring. Dermed er ikke lenger lydopptakene tilgjengelige på samme digitale 

enheter som annet materiale som benyttes i avhandlingen, og lydopptakene vil bli slettet i sin 

helhet etter innlevering av denne avhandlingen. Informantene er gitt fiktive navn i analysen 

av datamaterialet. Kvale & Brinkmann (2015) vektlegger forskerens egne vurderinger i sin 

diskusjon om forskningsetikk. Blant annet innebærer dette at det ikke er tilstrekkelig å 

forholde seg til en liste med punkter om etikk, men at etiske betraktninger og vurderinger bør 

følge forskeren gjennom hele prosessen. Denne informasjonen fikk jeg nytte av i møte med 

intervjutranskripsjonene. Underveis i ett av intervjuene fremkom det opplysninger som kan 

brukes til å identifisere den ene informantens arbeidsplass. Disse opplysningene ble derfor 

utelatt fra transkripsjonen, og oppgaven. 
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4 Analyse 
Dette kapittelet er delt inn i tre hoveddeler, som er basert på de ulike delene av 

intervjuguiden. Innledningsvis vil jeg ta for meg analysen av informantenes refleksjoner 

omkring hvilke erfaringer de har med elever som ressurs, før jeg presenterer analysen av 

informantenes refleksjoner omkring vurdering i forhold til elevers bidrag som ressurs. 

Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg ta for meg analysen av hvilke forutsetninger 

informantene mener bør foreligge for at en elev skal kunne bidra som ressurs, etterfulgt av en 

oppsummering av det jeg vurderer som de mest sentrale funnene fra intervjurundene.  

 

Alle informantene som deltok i dette prosjektet hadde erfaringer med elever som ønsket å 

bidra som ressurs. De presenterte elevers bidrag til undervisningen som en formålstjenlig 

måte å inkludere innenfraperspektivet. Informantene forholder seg noe ulikt til det å benytte 

seg av elever som ønsker å bidra som ressurs. Heidi beskriver at tematikken er interessant, 

men at hun aldri har reflektert særlig over hvordan elevers bidrag som ressurs foregår, og 

hvilke positive og negative konsekvenser det kan ha. Knut beskriver at han har et bevisst 

forhold til elever som ressurs i de tilfellene der det er aktuelt, men at det varierer fra klasse til 

klasse hvorvidt det faktisk forekommer at elever bidrar på denne måten. Marit kan fortelle 

om en svært bevisst bruk av elever som ressurs, og at hun også begynner skoleåret med å 

spørre samtlige av elevene om de kan bidra til undervisningen dersom det er relevant, som 

for å gjøre dem oppmerksomme på at deres refleksjoner og erfaringer er ønsket i 

undervisningen. Et gjennomgående trekk i materialet er at informantene vektlegger de samme 

aspektene i sine refleksjoner omkring hvilke erfaringer de hadde, som de gjør i sine 

refleksjoner omkring hvilke forutsetninger de anså som sentrale for å legge til rette for 

elevers bidrag som ressurs.  

 

4.1 Læreres erfaringer med elever som ressurs 

Samtlige av informantene hadde erfaring med elever som hadde ytret et ønske om å bidra 

som ressurs, eller elever som ønsket å dele sine erfaringer med religion eller livssyn i 

undervisningen. Informantene gir uttrykk for at det å dele av egne erfaringer kan være 

positivt både for klassen som helhet, og for eleven som bidrar – men informantene er også 

samstemte i sin oppfatning av at det er avhengig av flere faktorer, deriblant klassemiljøet, og 

elevgruppens sammensetning. Alle informantene kunne fortelle at de oppfatter at det er flere 
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elever som ønsker å dele dersom klassene er relativt homogene. De presiserer at de antar det 

vil være muligheter for vanskelige situasjoner der eleven som deler er del av en form for 

minoritet i klasserommet, dersom erfaringen eller oppfatningen som deles skiller seg fra 

majoritetens erfaring eller oppfatning omkring et gitt tema. Særlig Knut og Marit presiserer 

klassemiljø som sentralt for elevens trygghet i møte med situasjoner der elevene deler egne 

erfaringer.  

 

Marit kan fortelle at hun, som en del av prosessen der hun blir kjent med elevene, ber dem 

skrive en oppgave der de blant annet får et konkret spørsmål om hvorvidt de ønsker å bidra 

som ressurs i undervisningen. Hun presiserer videre at dette ikke fører til at hun spiller 

direkte på dem i undervisningen og ber dem om å komme med sine erfaringer, men at hun 

spør åpent om noen ønsker å dele, og der igjennom har gitt de elevene som har gitt samtykke 

til å være ressurs litt ansvar for å ta ordet og nyansere undervisningen der det er relevant. Hun 

sier at hun har hatt elever som har ønsket å dele, men at hun stort sett kommer dem i 

forkjøpet med den nevnte skriveoppgaven. Til forskjell fra de to andre informantene, har hun 

aldri hatt en elev som har presentert sin religion for resten av klassen, og hun er nøye under 

intervjuet med å presisere at elevene ikke skal være representant for sin religion – ettersom 

hun mener dette blir mye ansvar for elevene. Heidi kan fortelle at hun ved flere anledninger 

har hatt elever som ønsker å presentere sin religion, og formidler at hun i slike situasjoner 

alltid blir svært stolt av å se elevene ha en «lidenskap» for sin religion. I denne 

sammenhengen nevner hun også at hun ofte først i etterkant tenker over om det elevene har 

presentert er problematisk i forhold til at religionsundervisningen ikke skal være 

forkynnende. Samtlige av presentasjonene hun nevner som eksempel er knyttet til retninger 

innenfor kristen religion.   

 

Om oppfordringer og avtaler 

Informantene beskriver noe ulike erfaringer med det å skulle be en elev være ressurs i 

undervisningen. Heidi sier hun gjerne oppfordrer elevene til å bidra med både ytringer og 

annet i undervisningen, men at det er viktig at eleven ikke føler det er noe de må bidra med. 

Hun forteller om en situasjon der en elev gjerne ville at et filmklipp skulle presenteres og 

vises i undervisningen:  

 

Heidi: Også passet ikke det sånn kjempebra inn i min kronologi her da, så da var jeg 

ganske tydelig på at det er veldig flott at du vil dele dette her, men det passer ikke inn 
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akkurat nå, så hvis du vil at jeg skal dele det kan jeg gjøre det på et senere tidspunkt. 

Og da sa han at vi tar det senere 

Intervjuer: Ja? Så han ville ikke gjøre det selv?  

Heidi: Nei, så jeg la på ingen måte noe press på at han... 

Intervjuer: Vil du kalle det en oppfordring, i utgangspunktet?  

Heidi: Det var jo det. 	

 

Heidi er altså åpen for å komme med oppfordringer til elever om at de gjerne kan bidra som 

ressurs, samtidig som hun er nøye med at det skal være basert på frivillighet. Hun presenterer 

også et ønske om å kunne knytte elevers bidrag som ressurs opp mot den øvrige 

undervisningen, slik at det blir en sammenheng. Knut forteller at han i enkelte tilfeller inngår 

avtaler med elever om at de skal vise frem eller fortelle om en aktuell gjenstand eller 

hendelse, men at slike avtaler alltid blir inngått på forhånd, og at det er frivillig fra elevenes 

side. Han trekker frem et eksempel som angår de elevene som søker fri fra ordinær 

undervisning for å reise på pilegrimsferd til Mekka.   

 

Knut: Det var faktisk en del av en avtale om å få lov, for det er jo en lang tur. [...] det 

ble en del av en pakke, at de skulle dele litt erfaringer med å vise noen bilder og si 

noe om opplevelser og sånt.  

 

Her velger altså læreren på vegne av skolen å knytte arbeidskrav til en lengre utenlandsreise, 

og Knut presenterer at det forventes at elevene presenterer noen av disse aspektene når de er 

tilbake til ordinær undervisning. Knut kan også fortelle om tilfeller der elever har presentert 

sitt livssyn eller sin tro mer konkret for klassen, men sier at dette ikke er noe som skjer ofte. I 

all hovedsak handler elevers bidrag som ressurs i undervisningen om elever som forteller om 

sin opplevelse eller erfaring som en nyansering til den øvrige undervisningen.  

 

Som nevnt spør Marit alle sine elever om de kunne tenke seg å bidra som ressurs i religions- 

og etikkundervisningen. Hun forteller at de aller fleste av hennes elever er svært åpne for å 

bidra med sine refleksjoner, erfaringer og synspunkter. Marit presiserer samtidig at hun ikke 

stiller elevene som har stilt seg positive til å bidra som ressurs, spørsmål direkte i 

undervisningen, uten at det er avtalt på forhånd. Hun kan fortelle at hun som regel åpner opp 

med å spørre om noen har erfaringer med et gitt tema eller et gitt aspekt, og at en elev gjerne 
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åpner med å dele sine perspektiver eller erfaringer, etterfulgt av innspill og kommentarer fra 

flere elever.  

 

Marit: Jeg har ikke hatt noen elever som har spurt: kan jeg holde en presentasjon om... 

sikhisme, for eksempel, men det er mer sånn hvis vi snakker om sikhisme, så kan da 

en av elevene som har kjennskap til sikhismen bidra med sine erfaringer da. Så det er 

veldig lite konkrete presentasjoner, men mange forteller at de har gjort det på 

ungdomskolen.  

  

Klasserommet som kontekst  

Samtlige av informantene nevner klassemiljø som en avgjørende faktor for hvorvidt det er 

fordelaktig for enkeltelever å dele av egne erfaringer og oppfatninger. Særlig trekker de frem 

at det etter deres oppfatning kan være utfordrende å skulle dele et synspunkt dersom man 

tilhører en form for minoritet i klasserommet. Informantene beskriver at de tror det er enklere 

å bruke elever som ressurs – og også enklere for elevene å bidra – i de mer homogene 

klassene. Samtidig trekker Marit frem at det ofte er i klasserom der elevgruppen har et bredt 

spekter av bakgrunner, erfaringer og synspunkter på de ulike temaene at de mest spennende 

diskusjonene oppstår. Hun presenterer det mangfoldige klasserommet som en god arena for 

diskusjoner som kan utfordre tankesett og oppfatninger, samt bidra til videre refleksjon for 

elevene:  

 

Marit: Spørsmålet er jo da, hva skjer når de kommer ut av klasserommet. Men jeg har 

snakket med noen av de elevene som deler, om dette her, er dette greit for dere, 

hvordan erfarer dere det å dele. Og de er veldig positive til det, og de sier at ofte så 

fortsetter diskusjonen utenfor klasserommet.   

 

Heidi trekker frem at elevers bidrag som ressurs i undervisningen kan være utfordrende med 

tanke på at enkelte elever som presenterer sin tro eller sitt livssyn vil kunne ha som mål å 

påvirke sine medelever. Dette kommenterer hun at kan være uheldig, og relaterer det til egen 

klasseledelse ved å peke på at hun kanskje ikke tenker nok over dette i forkant av at elevene 

presenterer. Hun forteller også at hun forsøker å være nøye med nyansert bruk av kilder i 

undervisningen, og at de ofte har samtaler i forkant av eksempelvis ekskursjoner, slik at 

elevene er bevisste på at de får innblikk i et innenfraperspektiv. Hun trekker likevel frem at 

hun tror det er fordelaktig for både eleven, og klassen som helhet, at en elev bidrar som 
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ressurs. Dette begrunner hun med at det for eleven som bidrar sin del er en situasjon der de 

kan bli hørt og forstått, og for klassen som helhet mener hun det bidrar til å unngå 

misforståelser og fordommer ved å øke kunnskapen til klassen om den aktuelle troen eller det 

aktuelle livssynet. Samtidig kan hun se for seg at det kan være utfordrende for eleven som 

bidrar som ressurs, ettersom de risikerer å møte motstand fra sine medelever.  

  

Heidi: Det er veldig greit å være åpen om ting som alle synes er fint, og det er helt 

greit å fortelle hva menigheten gjør og. Men... Hvis de for eksempel er mot homofili 

da, så er ikke det greit å si i et klasserom her, uten at du møter rimelig mye motstand.  

 

Også Knut og Marit trekker frem muligheten for at elever kan komme med kontroversielle 

utsagn, som blir møtt med motstand av medelever, og at dette kan være en ubehagelig 

situasjon for alle involverte. Knut og Marit trekker frem flere ulike aspekter i sine 

refleksjoner rundt hvorvidt det er fordelaktig for eleven, og for klassen som helhet, med 

elevers bidrag som ressurs i undervisningen. De har i større grad et fokus på det sosiale, der 

Knut kan fortelle at hans erfaring er at det er fordelaktig, men at det da har vært klasserom 

preget av trygghet og tillit, både mellom lærer og elev, og mellom elevene i klassen. Han sier 

at han tror det er positivt for elevene å bli utsatt for nye tanker, synspunkter og ideer, og at 

dette bidrar til refleksjon over egne synspunkter.  

 

Knut: Kanskje det viktigste bidraget faget har er jo nettopp det å få dem til å 

reflektere over egne tanker og synspunkt, og prøve å forstå andres.  

 

Han legger til at de gangene elever har bidratt som ressurs, og det virkelig har fungert, står 

igjen som spesielle timer som han husker godt, og som han har inntrykk av at elevene også 

husker godt i etterkant. Han kommer også med et eksempel på en situasjon han vurderer som 

mindre vellykket, der en elev presenterte det han beskriver som en «intelligent design-aktig 

virkelighetsforståelse», i motsetning til utviklingslæren. Dette ble møtt med reaksjoner fra 

klassen, men Knut forteller at eleven ikke virket til å ha noe negativ opplevelse av det. Knut 

presiserer også at det var godt klassemiljø i den aktuelle klassen, og at han tror dette var en 

medvirkende årsak til at det ikke var problematisk i etterkant av den aktuelle 

undervisningsøkten.  
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Marit legger også frem at elevers bidrag som ressurs etter hennes erfaring er positivt for alle, 

selv om hun også kan tenke seg situasjoner der det er utfordrende, slik som nevnt over. Hun 

trekker frem at eleven står i en særstilling der de kan ha større troverdighet i sine 

fremstillinger enn det læreren kan. Hun sier at hun selv kan presentere at det finnes ulike 

synspunkter og tanker omkring et tema, men at hun tror elevene har mer tillit til 

fremstillinger som kommer fra elever som deler egne erfaringer. Hun mener det gir elevene 

en unik mulighet til å se at religion er mer enn det som blir presentert i lærebøkene. Hun 

presiserer også at hun tror det kan være mindre fordelaktig dersom det faglige nivået er lavere 

enn i de tilfellene hun har erfaring med, eller dersom eleven selv vet lite om egen tro, eller i 

klasser der det er mye fordommer mot eksempelvis personer som identifiserer seg som 

religiøse.  

 

Informantene er i all hovedsak positive til at elever kan bidra som ressurs i undervisningen, 

men er nøye med å presisere at det må skje innenfor trygge rammer, og at det må være basert 

på et ønske fra elevens side. Informantene forteller også at de ønsker at slike bidrag fra elever 

skal kunne knyttes til de faglige temaene som er aktuelle, samtidig som det blir sett på som 

en fordel at elevene er trygge på egen fagkunnskap dersom de skal bidra som ressurs. 

Situasjoner der elever bidrar som ressurs i undervisningen, kan sies å forholde seg til spennet 

mellom det faglige og det personlige. Dette bringer oss til spørsmålet om i hvilken grad og på 

hvilken måte informantene vurderer elevers bidrag som ressurs i religions- og 

etikkundervisningen.   

 

4.2 Vurdering  

Som forskningsspørsmål 2 fremhever, er det av interesse for dette prosjektet hvorvidt elevers 

bidrag som ressurs i undervisningen blir tatt med i formelle vurderinger. Her fikk 

informantene spørsmål om hvilke innholdsmessige elementer de inkluderte i den summative 

vurderingen, og om de kunne begrunne sin valgte praksis. Overordnet var de tydelige på at 

muntlig aktivitet i timene generelt var positivt, men Heidi kunne fortelle at hun ikke hadde 

noen klart definerte skiller mellom hva hun inkluderte i vurderingen og hva som ble utelatt. 

Knut og Marit kunne fortelle om noe tydeligere skiller, men også de ga uttrykk for at de i 

noen grad så på dette som en vanskelig del av vurderingspraksisen.  
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De videre refleksjonene rundt vurdering i forhold til elever som ressurs, synliggjorde at rett 

vurderingspraksis kan være en utfordring, ifølge informantene særlig når det er snakk om 

faget religion og etikk. Informantene vektla at vurderingsspørsmålet kan være særlig 

utfordrende i et fag som baserer seg så mye på muntlighet som faget religion og etikk ofte 

gjør, og at de blant annet på grunn av dette i stor grad kun vurderer de to formelle, muntlige 

vurderingssituasjonene de gjennomfører hvert skoleår. Samtlige av informantene trakk frem 

at det i en situasjon der elever bidrar som ressurs i undervisningen vil være særlig viktig å 

være oppmerksom på at elevens holdninger eller tro ikke er det som skal vurderes, men 

hvorvidt formidlingen er reflektert. Heidi forteller at hun vet det forekommer at lærere setter 

karakter på muntlig aktivitet i timen, men at hun selv velger å la være, ettersom hun er mer 

opptatt av å sikre at elevene har forståelse for de faglige temaene. Hun sier at hun tror 

elevene vil være redde for å spørre, dersom de tror det er en del av en vurdering. Likevel sier 

hun: 

 

Heidi: det blir jo en pluss eller minus til slutt, avhengig av om man har deltatt aktivt. 

Men det betyr jo ikke nødvendigvis at du får noe høyere karakter 	

 

Heidi oppfatter altså aktiv deltakelse i timen som positivt med henblikk på summativ 

vurdering, men presiserer at det ikke vil ha noen avgjørende betydning for karakteren.  

 

Knut kan fortelle at dersom det elevene bidrar med i timen har overføringsverdi i en slik grad 

at de kan benytte seg av det i en vurderingssituasjon, så vil det bidra positivt. Han vektlegger 

også at elevene hele tiden gis muligheter til å vise hva de kan, og at dette på en måte kan sies 

å påvirke helhetsinntrykket en lærer får av elevens kompetanse. Likevel vil heller ikke Knut 

si at elevers innspill og kommentarer i klasserommet, eller situasjoner der de bidrar som 

ressurs, direkte påvirker vurderingen av eleven. Han presenterer muntlighet i timen og bidrag 

som ressurs i undervisningen som situasjoner der han som lærer kan skaffe seg en forståelse 

av hva elevene trenger å fokusere mer på, og at de gangene han har forsøkt å vurdere muntlig 

aktivitet i timene så har dette skapt det han beskriver som en «utrygg atmosfære». Han sier at 

ettersom elevene har sine styrker på ulike områder, så ville det for mange være det han 

beskriver som «et urimelig krav» å skulle delta muntlig aktivt hver time.  

 

Knut: Elevene skal vite når de blir vurdert, og det skal være tydelig hva de blir vurdert 

på. Så for de som har sin styrke i det umiddelbare, spontane og muntlige, så kan de få 
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lov å vise noe kunnskap der. Men de blir jo nødt til å følge det opp da, i disse formelle 

vurderingene.  

 

Knut viser til at elevene får mulighet til å vise hva de kan på ulike måter, avhengig av hvor 

elevene føler de har sin styrke. Han poengterer likevel viktigheten av at elevene også bringer 

kunnskapen sin inn i de formelle vurderingssituasjonene. Marit fremhever også at elevene vil 

vise sine styrker på ulike områder, og at det derfor vanskelig lar seg forsvare å vurdere dem 

basert på muntlige bidrag i undervisningen. Marit forteller likevel at hun lar elevenes bidrag i 

undervisningen i form av kommentarer, innspill, eller egne erfaringer påvirke vurderingen 

eleven mottar. Hun presiserer at det ikke blir direkte vurdert med karakter der og da, men at 

det bidrar til et helhetlig inntrykk av elevens kompetanse.  

 

Marit: God og fornuftig deltakelse vil alltid komme elevene til gode. Men det vil ikke 

være negativt å ikke delta, fordi jeg vet at noen elever er sjenerte. All deltakelse vil 

være positivt i sluttvurderingen, men jeg vil ikke kunne argumentere for at en elev 

ikke skal få fem, fordi de ikke har deltatt i timen.  

 

Marit presenterer de samme synspunktene som Heidi, og forteller at det alltid vil være 

positivt med aktiv deltakelse i timen, så lenge innholdet også er det hun beskriver som 

fornuftig. Hun presiserer, i likhet med Heidi, at det likevel ikke vil være avgjørende for den 

summative vurderingen i faget.  

 

Vurdering av elevenes kompetanse  

Jeg vil gjerne tydeliggjøre og utdype de synspunktene som ble referert i det foregående. Alle 

informantene er tydelige på at det å skulle vurdere en elevs bidrag som ressurs i 

undervisningen er komplisert, og de legger noe ulik vekt på hvorvidt det vil påvirke en 

endelig karakter i faget. De enes om at en reflektert formidling vil kunne påvirke 

helhetsinntrykket av elevenes kompetanse i en positiv retning, mens formeningene om 

hvorvidt det vil påvirke negativt er noe delt. Heidi er tydelig på at hun ikke vil la mangel på 

evne til refleksjon eller en ukritisk fremstilling påvirke negativt, men hun sier at «det vil ikke 

trekke opp», med henblikk på karakteren i faget. Knut presenterer det som at det ikke vil 

«telle negativt» for eleven, men sier at han likevel ikke kan utelukke at han lar sitt 

helhetsinntrykk av elevens kompetanse bli påvirket av en elevs bidrag som ressurs i 

undervisningen. Han forteller at dette antakelig vil gjelde både dersom eleven viser kunnskap 
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og refleksjonsevne som går utover kompetansemålene, og dersom elevens bidrag skulle være 

mangelfullt eller ukritisk subjektivt. Marit er tydeligere i sine refleksjoner rundt hvorvidt det 

vil ha en innvirkning på karakteren. Hun forteller at hennes endelige vurdering av eleven 

avhenger av de formelle vurderingssituasjonene, men at den kompetansen de har vist i timene 

også kan påvirke den endelige karakteren elevene får i faget. Marit forklarer at dette vil 

gjelde både når eleven har vist god kompetanse, og når kompetansen har fremstått 

mangelfull. Likevel presiserer hun at hovedvekten ligger på de formelle 

vurderingssituasjonene, og at hun ikke vil kunne forsvare å gi en elev dårligere karakter på 

grunn av mangelfull deltakelse muntlig i timene, eller dersom det de har deltatt med viser 

mangelfull kompetanse. «Karakteren er ikke et regnestykke, men en helhetsvurdering», 

avslutter hun. Heidi og Knut presiserer også i sine refleksjoner rundt vurdering i forhold til 

elevens bidrag som ressurs i undervisningen, at karaktersetting handler om en 

helhetsvurdering av elevenes kompetanse, og at elevene blir gitt mulighet til å vise kunnskap 

på ulike områder.  

 

Knut presenterer hvordan enkelte av hans elever har oppfattet vurderingen de har mottatt i 

etterkant av eksempelvis en prøve som omhandler elevens egen religiøse tradisjon. Han viser 

til eksempler der elever har stilt spørsmål ved karakteren de har mottatt, og stilt seg 

uforstående til at den ikke har vært like høy som de forventet, ettersom de selv vurderer at de 

har god innsikt i egen religiøse tradisjon. Her, forteller Knut, er problemet ofte at de ikke har 

klart å reflektere nok, og at deres presentasjon eller bidrag i undervisningen ofte har vært 

ensidig og preget utelukkende av et innenfraperspektiv. 

 

Knut: Jeg har opplevd at, for en del elever blir det innenfraperspektiver så 

dominerende at de kan masse detaljer, ikke sant, men de forklares kun innenfra. Jeg 

har hatt elever som har blitt helt fortvila over at.. de kan jo alt, går i moskeen, og på 

koranskole, og sier: du kan ikke gi meg 5 på islamprøve, jeg kan alt!. Så prøver jeg 

liksom å vise dem at her handler det om en refleksjon som kreves av deg, for å forstå 

dette som trossystem, som del av en større virkelighet.  

 

Knut forklarer at det ofte er utfordrende for elevene å forstå at det ikke er tilstrekkelig med 

kunnskap om religionen, men at det kreves at de reflekterer, og viser at de også i noen grad 

kan diskutere kritisk ulike aspekter ved sitt tros- eller livssyn. Marit reflekterer over noe av 

det samme, da hun kommenterer at hun opplever at elever ikke helt forstår hvor avgjørende 
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det er at de evner å se temaene faget omhandler også i et kritisk perspektiv. Hun sier det er 

sentralt å få til en balanse mellom forståelsen for hvordan en religion er, og det å se at enkelte 

aspekter bør eller kan kritiseres. Hun forteller: «[Faget] skal jo både skape forståelse, men 

også evne til å se ‘ja! Dette må vi kritisere for å komme videre’, da.»  

 

4.3 Forutsetninger 

Under intervjuet ble informantene stilt spørsmål som rettet seg mot hvilke forutsetninger de 

mente burde foreligge dersom en elev skal bidra som ressurs. Informantene vektla elevens 

egne forutsetninger, lærers forutsetninger, men også fagets. Refleksjonene omhandlet blant 

annet fagets innholdsmessige elementer, og hvilke eventuelle føringer disse la for elevers 

bidrag som ressurs.  

 

Elevens forutsetninger  

Et moment informantene reflekterte over var hvilke forutsetninger elever burde ha for å bidra 

som ressurs i undervisningen. Informantenes refleksjoner viser at de mener alle elever i 

utgangspunktet kan bidra, og at de eneste forutsetningene som må foreligge er at elevene har 

en mening eller en erfaring. Det følger likevel presiseringer hos alle informantene på flere 

aspekter som bør foreligge, og særlig tre momenter vektlegges. Eleven bør ha en viss 

kompetanse i faget, eleven bør ha selvforståelse og vurderingsevne nok til at de er trygge i 

situasjonen, og eleven må ønske å bidra. Sistnevnte punkt presiserte samtlige av 

informantene gjentatte ganger i løpet av intervjuet.  

 

Informantene begrunnet behovet for kompetanse hos elever som bidrar som ressurs i 

religions- og etikkundervisningen med at faget har et lavt timeantall. Derfor anser de det som 

fordelaktig dersom elevene har god kunnskap om det de velger å bidra med. Knut presiserer 

at det er begrenset hva man kan forvente at elevene vet, og at han ikke forventer at de skal 

være eksperter på det de bidrar med. Likevel sier han at det er tidsbesparende dersom han i så 

stor grad som mulig ikke behøver å korrigere informasjonen elevene bidrar med. Heidi 

forteller at hun ikke har erfaring med elever som uttaler seg om temaer de ikke har god 

kunnskap om, men presenterer det som en mulig utfordring ved bruk av elever som ressurs. 

Marit er også enig i at et visst kunnskapsnivå er greit å ha, men vektlegger at elevene kan 

bidra så lenge de har en mening – noe hun sier alle elever har.  
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Knut tar opp flere forutsetninger som vil være fordelaktig for en elev som skal bidra som 

ressurs. Han mener det personlige er vel så sentralt som det faglige, og at det er sentralt at 

eleven har god selvforståelse. Han sier dette handler om at elevene bør være sosialt dyktige, 

og vite hva de selv tenker og mener – samtidig som de bør ha en viss formening om hvordan 

det de sier vil bli mottatt av medelevene. Knut forklarer at dette handler om hvor trygg han 

som lærer er på å la elevene bidra, og at han i noen grad føler et ansvar for å beskytte dem 

mot både seg selv og mot reaksjoner fra resten av klassen. Denne ansvarsoppgaven blir 

lettere dersom elevene selv har tenkt igjennom noen av de mulige utfallene, og dersom de er 

trygge på seg selv, forklarer han.  

 

Heidi beskriver at også hun føler ansvar for elevene i situasjoner der de bidrar som ressurs, 

men at det til syvende og sist er elevene selv som avgjør om de vil bidra. Hun forteller om en 

elev som ofte deler av egne erfaringer og synspunkter. Synspunktene blir ofte sett på som 

kontroversielle av klassen forøvrig, noe som i enkelte tilfeller har ført til at eleven blir møtt 

med reaksjoner som eksempelvis latter. Heidi kommenterer ikke hvorvidt hun mener dette 

direkte kan påvirke eleven i negativ forstand, men hun stiller spørsmål ved om elevens 

uttalelser kan bidra til å forsterke fordommene mot elevens religion. Hun nevner at hun i 

slike tilfeller føler et ansvar for å forklare resten av klassen at det ikke er alle tilhengere av 

den aktuelle religionen som tolker det slik eleven presenterer det, og at det finnes ulike 

synspunkter på uttalelsene eleven kommer med. Heidi beskriver også at det i hennes 

klasserom er lov å si det meste, men at hun nok vil prøve å begrense de mest ekstreme 

uttalelsene. «Men det skal litt til før jeg setter foten ned», sier hun. Hun beskriver, i likhet 

med Knut, at det er viktig med faglig presisjon, men legger til at dersom dette ikke er tilfelle, 

så må eleven være mottakelig for at lærer korrigerer informasjonen de kommer med. Dette 

aspektet knytter Heidi til ansvarsfølelsen hun har overfor elevene sine, og at en del av hennes 

oppgave som lærer er å sørge for at elevene har forstått. Hun trekker frem at det å skulle 

korrigere en elev kan være skummelt, fordi hun mener lærere i slike tilfeller står i fare for å 

stille foreldre eller medlemmer av eksempelvis menigheten til elevene i et dårlig lys. Knut 

trekker også frem at det kan være utfordrende å skulle korrigere en elevs bidrag i 

klasserommet, men hans fokus er på det sosiale aspektet for elevens del. Han trekker frem at 

det ofte kan være en sårbar situasjon for eleven, og at han helst vil unngå å korrigere 

informasjonen direkte. Han legger til at han også har ansvar for at klassen som helhet ikke 

sitter igjen med feil informasjon, og at det derfor i noen tilfeller er nødvendig å korrigere 

elevene direkte – noe han sier bidrar til at slike situasjoner er kompliserte.  
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Samtlige av informantene trekker altså frem at det kan være en utfordrende konsekvens for 

elevene som ønsker å bidra i klassen, at klassen for øvrig kommer med reaksjoner. Samtidig 

presenterer de dette som en utfordring som ikke forekommer ofte, men som er mulig. To av 

de tre informantene sier de har opplevd at det har kommet reaksjoner de har opplevd som 

problematiske eller utfordrende, uten å komme med noen konkrete eksempler. Samtlige av 

informantene forteller at i de situasjonene der elever deler av egne erfaringer eller 

synspunkter, så blir de i all hovedsak møtt med forståelse og interesse.  

 

Marit: Det er veldig mye smart ungdom, også her på skolen, og de er reflekterte. De 

forstår at det at man er religiøs, betyr ikke at man er dum og naiv, men i klasser der 

hvor religion settes i sammenheng med det å være mindre intelligent, for eksempel, 

der kan det være mer problematisk. Så i noen sammenhenger ser jeg jo at det ikke vil 

fungere.  

 

Marit viser til de erfaringene hun har med sine elever, og at hun nesten utelukkende har 

positive erfaringer med elever som forteller om eksempelvis sin egen religiøse tradisjon. Hun 

kan likevel se for seg at det vil kunne oppstå vanskelige situasjoner i klasserom som er 

mindre preget av aksept for ulikheter. 	

 

Lærerens forutsetninger  

Marit vektlegger lærers forutsetninger i større grad enn elevenes forutsetninger, når hun 

reflekterer over hvordan elever kan bidra som ressurs i religion og etikkundervisningen. Her 

mener hun særlig det er viktig som lærer å finne balansen mellom det å nysgjerrig stille 

spørsmål og vise en interesse for elevens bidrag, og det å stille spørsmål som eleven kan føle 

er for private å svare på. Hun forteller at hun selv synes det kan være utfordrende å finne 

denne balansen, men at hun ser det som svært viktig at en lærer forholder seg til den dersom 

det skal gjøres god bruk av elever som ressurs i undervisningen. Marit fremhever lærerens 

relasjonskompetanse som en avgjørende faktor for hvorvidt elever med fordel kan bidra som 

ressurs i undervisningen. Dette sier hun har sammenheng med hvordan læreren tilnærmer seg 

klassen, og blir kjent med elevgruppen. Marit trekker frem at hun synes det er enklere med en 

av klassene hun har nå enn noen gang før, og begrunner dette med at hun er kontaktlærer for 

dem, og dermed har bygget opp en relasjon til elevene over lengre tid. Hun har også et 

eksempel som kan vise til at klassemiljø nødvendigvis er en avgjørende faktor for alle elever, 

da hun forteller om en elev som ofte bidrar til undervisningen, i en klasse med forholdsvis 
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dårlig miljø. Marit mener denne eleven føler seg trygg på å bidra fordi han er faglig sterk og 

har tydelige standpunkt. I tillegg beskriver hun ham som «høyt ansett av flere av de andre 

elevene». Hun presiserer også gjentatte ganger at et trygt og godt klassemiljø med stor grad 

av tillitt både mellom læreren og elever og mellom elevene er en stor fordel for å kunne la 

elever bidra som ressurs på en hensiktsmessig måte.  

 

Heidi og Knut nevner også lærerens relasjon og tilnærming til elevene som svært sentralt for 

at elever skal kunne bidra som ressurser i undervisningen på en god måte. Heidi sier seg enig 

i at relasjonskompetanse er sentralt, men vil vektlegge klasseledelse, og sier at de 

utfordringene som følger med å skulle være klasseleder nok er deler av årsaken til at hun selv 

velger bort noen av de diskusjonene hun mener har potensiale til å bli voldsomme. I tillegg 

vektlegger Heidi et aspekt som de andre informantene ikke kommer inn på, nemlig 

klassestørrelse. Hun forteller at hun opplever det som mindre utfordrende for elever å være 

ærlige eller presentere personlige synspunkter på de ulike faglige temaene, i små klasser. 

Knut presenterer riktignok et noe liknende syn. Han fremhever at skolens elever alltid sitter i 

mindre grupper når det er ordinær undervisning, og sier at han oppfatter dette som en fordel 

for klassemiljøet. Knut vektlegger, i likhet med Marit, at læreren må vite hvem elevene er, og 

ha et bevisst forhold til om de er modne nok til å ta ulike diskusjoner som kan oppstå i 

etterkant av en elevs bidrag til undervisningen, dersom dette for eksempel skulle bli oppfattet 

som kontroversielt av resten av klassen. Knut reflekterer videre rundt diskusjoner som kan 

oppstå i klasserommet, og forteller at han også ofte oppfatter det som en utfordring med 

tanke på klasseledelse. Han mener det er viktig at diskusjoner og uenighet blir brukt 

konstruktivt, slik at det ikke utelukkende bidrar til å sementere skiller, og knytter dette til 

lærerens klasseledelse. Han forklarer at han gjerne vil at klasserommet skal være en 

øvingsarena for elevene, der de kan lære å kommunisere konstruktivt, i tillegg til å lære 

hvordan de skal møte synspunkter som skiller seg fra egne synspunkter. Knut trekker frem 

det han oppfatter som en sentral sammenheng mellom elevenes skolegang, og det som venter 

dem etter endt videregående utdanning, og sier: «Etter [videregående] er det jo bare verden 

der ute».  

 

Tematiske forutsetninger  

Det var bred enighet blant informantene når det gjaldt hvorvidt det var noen faglige temaer 

som burde unngås dersom elevene skulle bidra som ressurs, og om det var noen faglige 

temaer som åpnet opp for elevers bidrag som ressurs i undervisningen. De mente at elevene i 



	 46

utgangspunktet kan bidra innenfor alle de ulike temaene, men at det bør vises forsiktighet ved 

behandling av eksempelvis etiske temaer som abort, selvmord eller aktiv dødshjelp. Knut 

presiserte viktigheten av å vise hensyn generelt når undervisningen omfattet tematikk som 

var relatert til enkeltelevers liv i større grad. Han sier at alle temaer kan diskuteres og tas opp, 

men at han vil være forsiktig hvis han vet at en av elevene er eller har vært i eksempelvis en 

abortsituasjon når han behandler temaet i undervisningen. Han forklarer at han da vil sørge 

for at det er et tydelig sakfokus, og ikke nødvendigvis legge opp til helklassediskusjon rundt 

tematikken. Knut mener blant annet at det finnes gode argumenter for å utsette 

etikkundervisningen til slutten av skoleåret, da elevene er eldre og har fått utviklet seg enda 

litt. Han forklarer at han gjerne tar innføring i etiske modeller og liknende i begynnelsen av 

året, men at han venter med dilemmaer og refleksjon rundt etiske problemstillinger. Han 

begrunner dette med å si at han tror det er lurt å vente for å kunne være sikker på at elevene 

er klare for tematikken, men også fordi han på dette tidspunktet har blitt kjent med elevene og 

vet hvilke områder de kan utfordres på og ikke. Han avslutter denne refleksjonen ved å 

kommentere at han er glad for at religion og etikk er et fag i tredjeklasse på videregående, 

nettopp på grunn av elevenes alder og modenhet. Dette aspektet nevnes også av Heidi, der 

hun forteller at hun tror det er fordelaktig for både elever og lærere at faget tilhører elevenes 

siste år på videregående. Også Marit sier seg enig, men forteller at hun mener det kommer 

veldig an på elevgruppen. «Det er nok lettere jo eldre elevene blir, med mindre du har en 

veldig reflektert gjeng på 16 år da», sier hun.  

 

Etikkundervisning og religionsundervisning  

Informantene forteller at de i stor grad unngår å åpne opp for at elever bidrar som ressurs i 

etikkundervisningen, noe de delvis begrunner med at etikkundervisningen må forholde seg 

tematisk, og ikke gå inn i enkeltelevers etiske utfordringer eller problemstillinger. Både Knut 

og Marit trekker frem at grensen mellom det som oppleves som privat, og det som oppleves 

som personlig for eleven virker til å ligge mellom nettopp det å dele erfaringer rundt sin 

religions- eller livssynstradisjon, og det å skulle dele sine etiske refleksjoner. Marit beskriver 

at hun oppfatter at elevene ser på det som mindre privat å skulle dele etiske refleksjoner, 

samtidig som hun presiserer at hun ser mye sammenheng mellom etiske synspunkter og tros- 

eller livssyn. Marit trekker særlig frem forskjellen på at en elev skal begrunne ulike valg i et 

etisk dilemma, og det å skulle forklare hva det vil si å ha hatt en religiøs opplevelse, eller det 

å skulle forklare hvorfor man tror. Her fremhever hun begrunnelse for tro eller forklaring på 

hva en religiøs opplevelse er som så privat, at mange elever antakelig ikke ønsker å dele det. 
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Hun presiserer samtidig at etiske dilemmaer også kan være svært private for eleven, og 

trekker frem kontroversielle holdninger til abort som eksempel.  

 

Knut kommer med liknende refleksjoner, og forteller at han ser på det som mindre 

problematisk for elevene å begrunne et etisk standpunkt, enn det å skulle begrunne eller 

forklare valg eller holdninger knyttet til elevens tros- eller livssyn. Han knytter dette blant 

annet til aksepten for det å være tilknyttet en religiøs tradisjon, noe han oppfatter at ikke er 

like akseptert i alle klasserom. Dette aspektet beskriver også Heidi i sine refleksjoner rundt 

forskjellen på å dele etiske standpunkt, og det å skulle dele standpunkt knyttet til tros- eller 

livssyn. Hun beskriver kort hvordan de gjerne arbeider med etiske problemstillinger:  

 

Heidi: Det er nok der vi ubevisst har pakket det inn i litt rollespill og sånne ting. Ofte 

så hører det jo til en debatt der man er åpenhjertig, men hvis man går inn i en sak som 

er for privat så tror jeg det ville vært veldig vanskelig [for elevene]. 

 

Her forklarer hun at hun ved hjelp av arbeidsformen gir elevene selv mulighet til å styre hvor 

mye de ønsker å dele. Heidi presiserer også at det vil være opp til eleven om de ønsker å ta et 

fiktivt standpunkt, eller om de ønsker å presentere sine egne standpunkt.  

 

Representant for en gruppe, eller individuelle erfaringer?  

Knut forteller om det han ser på som en av fordelene ved det å skulle presentere en erfaring 

eller et synspunkt basert på religiøs tro, og sier at eleven dermed i noen grad kan støtte seg på 

å være representant for en gruppe. Dermed, trekker han frem, trenger ikke eleven å føle at de 

forsvarer sin egen identitet dersom det skulle komme kritiske spørsmål til det de presenterer. 

Marits synspunkt skiller seg fra det Knuts beskrivelse, da hun er nøye i sin presisering om at 

elever ikke skal føle at de er representanter for sine tros- eller livssyn i tilfeller der de bidrar 

som ressurs i undervisningen. Dette begrunner hun med at hun mener det vil være for mye 

ansvar for elevene, og at de ved å skulle være representant for sitt tros- eller livssyn risikerer 

å måtte svare for synspunkter eller holdninger elevene ikke identifiserer seg med. Marit 

fortsetter begrunnelsen, og forklarer at elevene er i en identitetsskapende fase av livet, og at 

identiteten derfor ofte er fragmentert. Her viser hun til at det derfor ikke kan forventes at de 

skal kunne forsvare alle aspektene av det tros- eller livssynet de identifiserer seg med, fordi 

de er i en utforskende fase av livet.  
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Identitetsskapende fase  

Aspektet med at elevene er i en fase av livet der de bygger identiteten sin, og blir kjent med 

seg selv, trekkes også frem av Heidi og Knut i andre deler av intervjuene. De trekker begge 

frem at dette bidrar til at det er både utfordrende, og svært viktig, å diskutere vanskelige 

temaer. Både Heidi og Knut trekker også frem at det er viktig for elevene å bli utfordret, ved 

å utsette dem for holdninger og synspunkter som skiller seg fra elevenes egne.  

 

Knut: De kan føle seg verdensvante, men egentlig kommer de stort sett fra sin lille 

boble. De er liksom i starten av å se at denne bobla kanskje kan være litt større. Så det 

trenger ikke å være så store standpunkt, som kan gjøre at noen blir helt sånn: oi! Jeg 

trodde jeg kjente denne personen.  

 

Knut reflekterer videre over hvilke utfordringer dette har for undervisning som tar for seg 

tematikk der elevene ofte har ulike synspunkter, eksempelvis abortlovgivning, ettersom de 

sosiale relasjonene ofte er skjøre. Heidi forteller at hun tror det er vanskelig for elevene å 

bidra som ressurs i undervisningen dersom deres synspunkt er utenfor det hun beskriver som 

«det allment aksepterte» i klasserommet. Hun trekker frem at hun oppfatter det som mindre 

akseptert å være religiøs nå enn det var da hun begynte i læreryrket, og at dette etter hennes 

oppfatning kan føre til at religiøse elever i dag lar ytringer i klasserommet som de i 

utgangspunktet er i uenige i, stå uimotsagt – i frykt for å bryte med det allment aksepterte. 

Heidi trekker frem at hun tror denne utviklingen hun mener foregår er negativ for 

undervisningen, og at den hindrer meningsutveksling som ellers kunne bidratt til å skape 

gode klasseromsdiskusjoner. Hun beskriver at flertallet av elevene hun underviser, ikke 

virker til å identifisere seg med en klart definert tro, eller et klart definert livssyn.   

 

4.4 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg presentert resultatene av analysen. Jeg har vist hvordan intervjuene 

belyser de tre hovedtemaene i forskningsspørsmålene, nemlig lærerens erfaringer med elever 

som ressurs, hvordan de forholder seg til vurdering av elevers bidrag og hvilke forutsetninger 

de mener bør foreligge når elever bidrar som ressurs. Hovedfunnene fra analysen vil bli 

oppsummert i delkapittel 5.1 i det følgende drøftingskapittelet.  

 



	49	

5 Drøfting  
I dette kapittelet vil jeg presentere funnene fra analysen (kapittel 4), i lys av litteraturen som 

ble presentert i kapittel 2. Dette drøftingskapittelet vil være organisert med utgangspunkt i de 

tre forskningsspørsmålene som ble presentert i avhandlingens introduksjon, nemlig:  

 

1) Hvilke erfaringer har lærere med elever som bidrar som ressurs i 

religionsundervisningen?  

2) Hvilke forutsetninger mener lærere bør foreligge dersom elever skal bidra som ressurs 

i religionsundervisningen? 

3) Hvilke tanker gjør lærere seg om vurdering i forhold til elevers bidrag som ressurs i 

religionsundervisningen?  

 

Deretter vil jeg drøfte funnene fra analysen i lys av Robert Jacksons religionsdidaktiske 

perspektiv, interpretive approach. Som nevnt i kapittel 2, er dette oversatt med fortolkende 

tilnærming. Avslutningsvis vil jeg komme med noen oppsummerende bemerkninger, samt 

presentere ulike spørsmål jeg mener reises i forlengelsen av denne masteravhandlingen.     

 

5.1 Analysens hovedfunn 

Funnene fra min analyse av datamaterialet bidrar til å skape en oversikt over utvalgte læreres 

refleksjoner omkring elever som ressurs i religionsundervisningen. Det fremkommer at 

samtlige av informantene har erfaring med elever som bidrar som ressurs, og at dette ifølge 

informantene er et positivt bidrag til undervisningen. Dette begrunner de blant annet med at 

det gir et unikt innblikk i innenfraperspektivet på den aktuelle tros- eller livssynstradisjonen, 

og at det i mange tilfeller bidrar til å skape mer engasjement i undervisningen.  

 

Samtidig bidrar informantene med perspektiver som viser at elevers bidrag som ressurs i 

religionsundervisningen ikke er uproblematisk. Her fremheves særlig muligheten for 

uenighet i elevgruppen, og at dette kan bidra til å skape problematiske situasjoner for eleven 

også sosialt. I denne sammenhengen viser analysen at informantene oppfatter det som mer 

utfordrende å bruke elever som ressurs i heterogene klasserom. I tillegg trekkes mangel på 

faglig presisjon frem som en mulig problematisk faktor, noe informantene begrunner blant 
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annet med religion og etikkfagets timeantall, og med utfordringer knyttet til rollen som 

klasseleder når elevers utsagn inneholder informasjon som ikke er korrekt.  

 

Informantene fremhever ulike forutsetninger som bør foreligge dersom det skal være 

fordelaktig at en elev bidrar som ressurs, i sammenheng med de mulige, negative 

konsekvensene. Viktige momenter i denne sammenhengen er et godt klassemiljø, preget av 

trygghet og tillitt, samt en tydelig klasseleder med god relasjonskompetanse. I tillegg trekkes 

god faglig og sosial selvforståelse hos elevene frem som en foretrukken forutsetning. 

Analysen viser at to av informantene vektlegger elevens forutsetninger i lik grad som lærers 

forutsetninger. Den tredje informanten beskriver det hun anser som viktige forutsetninger for 

eleven kun i korte trekk, og fremhever i større grad lærers ansvar overfor, og relasjon til, 

elevene som sentralt dersom elever skal brukes som ressurs på en konstruktiv måte.  

 

Vurderingspraksis er en sentral del av læreryrket, og et aspekt informantene gir uttrykk for at 

er utfordrende i et fag de forøvrig anser for å være bygget på muntlige uttrykk. I denne 

sammenhengen fremkommer det av analysen at informantene ønsker å tilrettelegge for at 

elevene skal få vise sin kompetanse i de situasjonene elevene føler de mestrer. Likevel 

vektlegges det at elevenes kompetanse må tydeliggjøres i de formelle vurderingssituasjonene, 

og at det er i forbindelse med disse vurderingene at den summative vurderingen i faget 

gjøres. Aktiv deltakelse i undervisningen anses som positivt, men ikke avgjørende for den 

summative vurderingen.  

 

5.2 Læreres erfaringer med elever som ressurs 

Lærernes refleksjoner omkring sine erfaringer med bruk av elever som ressurs bidrar med 

perspektiver på hva som vektlegges, og hva som sees på som utfordringer med elevers bidrag 

som ressurs i religions- og etikkundervisningen. Dette delkapittelet tar for seg disse 

refleksjonene i lys av relevant litteratur. Særlig legger materialet fra analysen vekt på hvem 

som tar initiativ til elevers bidrag som ressurs, konteksten for elevens bidrag som ressurs og 

lærernes begrunnelse for å benytte seg av elever som ressurs. Sistnevnte er knyttet særlig til 

nyansering av faget, som delkapittelets siste del vil ta for seg.  
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Elever som ressurs på lærers oppfordring  

Lærerne som deltok i min undersøkelse reflekterte over hvorvidt de ville oppfordret en elev 

til å bidra som ressurs i religionsundervisningen. Undersøkelsen viser at samtlige åpnet opp 

for dette som en mulighet, og det kunne også vises til et tilfelle der det forekom som et krav 

for at elevene skulle få fri fra ordinær undervisning i forbindelse med en pilegrimsreise. 

Elevenes eget ønske om å bidra som ressurs trekkes likevel frem som helt nødvendig (et 

aspekt jeg vil ta for meg i del 5.4.1), og det fremkommer at direkte oppfordringer til å bidra i 

all hovedsak foregår i forkant av undervisningen. Refleksjonene lærerne bidrar med virker til 

å vise at det er kun unntaksvis at de oppfordrer elevene, og at det normalt sett er elevene selv 

som fremmer ønske om å bidra som ressurs. Samtidig utelukkes det ikke at en elev kan 

oppfordres til å bidra som ressurs. En av informantene formidler at alle elevene får en 

forespørsel ved begynnelsen av skoleåret, og at det videre er en blanding av elever som ytrer 

ønske om å bidra, og bidrag på lærers oppfordring. Det fremkommer også eksempler der 

elevers bidrag som ressurs foreligger som en betingelse for et lengre fravær fra skolen i 

forbindelse med eksempelvis pilegrimsferd. Tidligere forskning viser noen av de samme 

tendensene, fra et elevperspektiv. Generelt presenteres forholdet mellom lærers oppfordring 

til og elevers ønske om å bidra som noe mer ensidig. Elevene selv oppfatter at elever bidrar 

som ressurs i størst grad etter en oppfordring fra læreren, og at det er kun unntaksvis at elever 

bidrar som ressurs på bakgrunn av eget ønske (Moulin, 2011; Lidh, 2016). Altså virker 

elevene og lærernes oppfatning av hvem som initierer elevers bidrag som ressurs i 

religionsundervisningen til å være noe ulik. Det må likevel presiseres at den tidligere 

forskningen har benyttet seg av begreper som «representant» fremfor begrepet ressurs, noe 

som kan gi et annet grunnlag for assosiasjon hos informantene i de ulike undersøkelsene.  

 

Lærernes kunnskapsforståelse 

Datamaterialet viser lærere med en kunnskapsforståelse som vektlegger mer enn bare 

faktakunnskaper. De reflekterer åpent rundt behovet for et innenfraperspektiv, med de 

individuelle variasjoner dette måtte medføre, i tillegg til et utenfraperspektiv i religions- og 

etikkundervisningen. Lærerne viser med andre ord til fleksible representasjoner av religioner, 

slik Jackson (2004) anbefaler i sin fortolkende tilnærming. Samtidig påpeker lærerne behovet 

for at elevene som bidrar som ressurs innehar et visst faglig nivå, for å unngå for mange 

misforståelser og feil som må oppklares av lærer i etterkant. Tidligere forskning basert på 

elevintervjuer, viser at elevene oppfatter at representasjonen av de ulike religionene er for lite 

fleksibel, og gir for lite rom for individuelle forskjeller (Moulin, 2011; Lidh, 2016). Det blir 
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beskrevet som at lærerne er for opptatt av fakta, og at forståelsen for religionene i for stor 

grad er basert på lærebøkene (Lidh, 2016), som tidligere forskning viser til at kan bidra med 

stereotype representasjoner av de ulike religionene (f. eks. Vestøl et. al., 2014). Dette kan 

peke på et behov for en klargjøring av faktabegrepet i relasjon til religions- og 

etikkundervisningen, der elevene blir bevisstgjort en fleksibel forståelse av begrepet religion. 

En slik forståelse for religion vil, som poengtert av Robert Jackson (2004), åpne opp for 

individperspektivet, og kanskje også føre til at det elevene oppfatter som faktaorientert 

religionsundervisning heller oppfattes som reflekterende (se kap. 5.5 nedenfor).  

 

Representant eller ressurs? 

I resultatene fra særlig ett av de gjennomførte intervjuene synliggjøres det en kompleks 

forståelse av forskjellen på elever som representant for sin tros- eller livssynstradisjon, og 

elever som ressurs i religionsundervisningen. Dette er basert på forholdet mellom elevens 

behov for å forsvare sin tradisjon, og elevens behov for å forsvare seg selv. Resultatene viser 

til at dette spenningsfeltet anses som utfordrende. Dette aspektet berøres også av Lidhs 

(2016) forskning. Lidhs forskning presenterer elevutsagn som viser at elevene oppfatter det 

som ukomfortabelt å skulle forsvare ulike aspekter av egen trostradisjon, som de ikke 

nødvendigvis identifiserer seg med. Dette relateres særlig til kontroversiell tematikk, eller 

ekstreme holdninger. Denne spenningen mellom elevenes ønske om å forsvare sin egen 

trostradisjon, og elevens ønske om å forsvare seg selv mot ubehagelige situasjoner oppfattes 

dermed som utfordrende både av elever og lærere. I slike situasjoner blir de asymmetriske 

maktforholdene i klasserommet fremtredende. Dersom individnivået i Jacksons tredelte 

modell skal inkluderes i klasserommet gjennom elevenes egne erfaringer og synspunkter på 

egne religiøse tradisjoner, vil blant annet dette asymmetriske maktforholdet være et sentralt 

aspekt som må diskuteres. Hvordan kan individnivået operasjonaliseres i klasserommet? 

Denne diskusjonen vil jeg ta for meg under (5.5).  

 

5.2.1 Homogene versus heterogene klasserom  

Geir Skeie (2002) argumenterer for at religionsundervisningen foregår i en pluralistisk 

kontekst, og at pluralitet derfor fremstår som svært sentralt i religionsundervisningen. Dette 

synliggjøres også i opplæringslova, der det blir beskrevet at religionsundervisningen skal 

gjennomføres objektivt, kritisk og pluralistisk (Opplæringslova, §2-4). Skeie presenterer, som 

nevnt i kapittel 2, tre ulike mål for religionsundervisning gjennomført i en pluralistisk 
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kontekst. Her peker han på utfordringer relatert til å gjennomføre de tre målene samtidig, 

dersom klasserommet opplever konflikter med grunnlag i sosio-kulturell ulikhet.  

 

Materialet denne avhandlingen er basert på, samsvarer i noen grad med Skeie, da det viser at 

det anses som mer utfordrende å åpne opp for elevers bidrag som ressurs i klasserom med en 

heterogen elevgruppe. Dette knyttes til at det i slike klasserom er større risiko for opphetede 

diskusjoner, som byr på utfordringer knyttet til lærers klasseledelse. Materialet viser til at 

lærerne gjerne unngår undervisningsopplegg som inneholder aspekter av diskusjon dersom de 

anser det for å være sannsynlig at det oppstår opphetede diskusjoner blant elevene, da de i 

noen grad er usikre på om egen klasseledelse vil strekke til.  

 

Skeie (2002) beskriver at det i klasserom der det ofte er konflikt mellom elever, så vil det 

være vanskelig å oppnå både det han beskriver som «mutual understanding and respect» og 

«knowledge and understanding of religions», i henholdsvis mål 1 og mål 2 (som nevnt i 

avhandlingens del 2.2.3), samtidig. Materialet mitt viser, i samsvar med Skeies synspunkt, at 

lærerne oppfatter undervisningssituasjon preget av opphetede diskusjoner som lite 

læringsfremmende. Samtidig viser mitt materiale at lærerne anser situasjoner med opphetede 

diskusjoner som utfordrende med tanke på elevenes rolle blant sine medelever, særlig i 

tilfeller der en elev bidrar som ressurs. Altså legges det til et trivselsperspektiv, som også 

influerer valgene læreren gjør i klasserommet. Dette trivselsperspektivet kommer i tillegg til 

vurderingene Skeie (2002) beskriver at en lærer gjør i disse situasjonene, som baserer seg på 

det faglige, holdninger og det personlige.  

 

En lærers prioritering basert på å holde ro i klasserommet for å sikre læring kan det nok 

anføres mange gode grunner for. Likevel kan det argumenteres for at undervisningen, ved å 

bevisst unngå situasjoner der opphetede diskusjoner kan oppstå, mister viktige aspekter for 

elevenes læring. Materialet mitt viser at lærerne mener det er i de heterogene elevgruppene at 

de mest interessante diskusjonene oppstår. Årsakene kan være at elevene i slike tilfeller får 

muligheten til å øve på å møte motstand, et aspekt som presenteres som en sentral del av 

religionsundervisningen i mitt materiale. Det gir også mulighet til å øve på muntlighet, slik 

Lied & Lied (2010) presenterer som sentralt.   

 

Perspektivet med at fokus på faglighet kan være vanskelig å opprettholde i et slikt miljø, 

fremstår likevel som relevant. Skeie (2002) argumenterer for at lærerne bør få sitte med 
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makten til å bestemme hva som skal prioriteres, og hvordan. Dette, mener han, vil bidra til å 

løse mye av problematikken knyttet til særlig å ta for seg de ulike aspektene knyttet til 

pluralitet i religionsundervisningen. Skeie peker på at dette vil bidra til å øke læreres følelse 

av trygghet i valgene de tar. Dette kan også sees i sammenheng med behovet for 

klasseledelse som poengteres av flere av informantene. Dersom informantenes oppfatning av 

klasseledelse som sentralt er riktig, vil en trygghet i egen klasseledelse trolig føre til at 

lærerne lar elevene bidra som ressurs også i de heterogene klassene. Dersom en slik 

tilnærming skal anvendes, reiser det noen utfordringer. Slik informantene fokuserer på, vil 

det blant annet kunne være utfordrende for eleven også i etterkant av undervisningen, hvis 

klassemiljøet er preget av uenighet i hva som er rett og galt i de ulike tradisjonene. Dette 

reiser spørsmål om hva slags oppfølging som kreves i etterkant, med henblikk på reaksjoner 

fra medelever, for å sikre at det ikke får negative konsekvenser for eleven utenfor 

klasserommet. Det vil også fordre at den rådende religionsdefinisjonen i klasserommet er en 

fleksibel en, som gir rom for individuell ulikhet. Dette aspektet vil jeg komme tilbake til i 

relasjon til elever som ressurs sett i lys av Robert Jacksons fortolkende tilnærming (se 

delkapittel 5.5 nedenfor).  

 

5.2.2 Nyanser i faget  

Materialet viser lærere som ønsker å åpne opp for elevers bidrag som ressurs i 

undervisningen. Den mest fremtredende begrunnelsen for dette ønsket, er at det bidrar til en 

viktig nyansering i faget. Særlig fokuserer materialet på behovet for at elevene skal føle 

tilknytning til faget, og at de til en viss grad skal evne å sette seg inn i de ulike 

innenfraperspektivene som formidles. Nicolaisens (2013) forskning viser til at 

gjenkjennelsesfaktoren er viktig å faget. Det vises til at undervisningen virket bekreftende for 

de elevene som kjente seg igjen i undervisningen, når lærer samtidig åpent inkluderte barnas 

oppfatninger og erfaringer. Materialet mitt viser at lærerne oppfatter de aspektene 

Nicolaisens forskning viser til her, som sentrale, og at de anser bruk av elever som ressurs 

som et verktøy for å skape gjenkjennelsesfaktor i religions- og etikkundervisningen. Tidligere 

forskning viser at elever etterspør nyansering av religionsfaget (Moulin, 2011; Lidh, 2016; 

Vestøl et. al. 2014). Generelt fremstilles representasjonene av religion i faget som stereotype, 

og lite gjenkjennelige for elever som tilhører de ulike trostradisjonene. Moulins (2011) 

forskning viser spesifikt til elevenes ønske om å inkludere nyanseringen i form av fokus på 

de individuelle variasjonene i de ulike tradisjonene. Dette er i tråd med mitt materiale, der 
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lærere vektlegger at elevers individuelle perspektiv kan benyttes for å bringe frem nettopp 

flere nyanser. 

 

5.3 Vurdering av elevers bidrag som ressurs  

I det følgende vil jeg ta for meg resultatene fra undersøkelsen som viser lærernes refleksjoner 

rundt vurdering i relasjon til elevenes bidrag som ressurs i undervisningen. Resultatene viser 

at lærerne ser på vurdering i faget religion og etikk som en utfordring. Særlig fremtredende er 

de utfordringene som omhandler hvorvidt elevenes aktivitet i timen skal påvirke den 

summative vurderingen, samt vurdering i relasjon til holdninger og innenfraperspektiv. 

Derfor vil jeg i det følgende diskutere muligheter og utfordringer knyttet til vurdering av 

elevenes aktivitet i timen, samt vurdering av holdninger og innenfraperspektiv, basert på 

resultatene fra analysen og relevant teori. For klarhets skyld vil jeg nok en gang presisere at 

summativ vurdering er forstått som standpunktkarakteren elevene mottar ved endt skoleår, 

samt at lærerne i undersøkelsen opererte med fire formelle vurderingssituasjoner i løpet av et 

skoleår. To av disse formelle vurderingssituasjonene er muntlige.  

 

5.3.1 Aktivitet i timene  

Resultatene fra analysen viser til religions- og etikkfaget som et muntlig fag, et aspekt som 

ifølge informantene bidrar til at vurdering i faget er utfordrende. Gjennomgående refereres 

det til religions- og etikkfagets etterspørsel etter refleksjonsevne, og de føringene dette legger 

for aktivitetene som gjennomføres i undervisningen. Resultatene tydeliggjør et fokus på å gi 

rom i vurderingssammenheng, slik at elevene skal få vise sin kompetanse der kompetansen 

best kommer til uttrykk. Dette fremheves særlig av en informant, da han presenterer 

muligheten for at elever som har sin styrke i spontane ytringer skal få oppleve at også dette 

bidrar til helhetsoppfatningen av elevens kompetanse. Resultatene viser at lærerne 

gjennomgående anser muntlig aktivitet i undervisningen som positivt. Likevel presiseres det 

at summativ vurdering må gjøres basert på elevens kompetanse i sin helhet, og at elevene 

derfor må vise sin kompetanse også gjennom formelle vurderingssituasjoner. I tillegg viser 

resultatene en gjennomgående holdning til muntlig aktivitet i undervisningen som ikke-

avgjørende. Dette eksemplifiseres blant annet gjennom refleksjoner rundt elever som ikke 

deltar aktivt i undervisningen, men som likevel vil ha muligheten til å oppnå toppkarakter 

gjennom gode resultater på de formelle vurderingene.  
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Dette er i tråd med Lied & Lieds (2010) beskrivelse av vurdering i RLE, der de trekker frem 

at det er utfordrende å avgjøre hva som er god kompetanse innenfor egenskaper som 

eksempelvis refleksjonsevne. Lied & Lied presenterer at kvalitet er viktigere enn kvantitet i 

relasjon til elevers muntlige aktivitet i timene. Dette aspektet belyses også av mitt materiale, 

der det fremkommer at det ofte er vanskelig å prioritere kvalitet, selv om dette er ønskelig fra 

lærernes side. Materialet presenterer særlig en fremtredende årsak til at denne prioriteringen 

er vanskelig. Lærerne beskriver at det ofte er vanskelig å motivere elevene til å være muntlig 

aktive, og at fokuset derfor er rettet mot å motivere til slik aktivitet fremfor å kontrollere 

kvaliteten. I lys av Lied & Lieds beskrivelser, kan lærernes prioritering av kvantitet i relasjon 

til muntlig aktivitet sees på som forsøk på å skape muligheter for å øve på muntlig aktivitet. 

Slike muligheter for å øve på muntlig aktivitet beskriver Lied & Lied (2010) som 

mangelvare.  

 

Det vises tendenser til at vurdering i religions- og etikkfaget er utfordrende. Som nevnt i 

introduksjonen (kap. 1), beskrives religion og etikkfaget som muntlig. Dette kan peke på at 

fagets eksamensform er muntlig, og at det er mye fokus på muntlighet i undervisningen. Det 

bør riktignok nevnes at denne beskrivelsen av faget ikke betyr at eksempelvis skriftlige 

vurderingsformer ikke benyttes. I relasjon til muntlighet, etterspør kompetansemålene for 

faget blant annet at elevene skal tolke, reflektere og føre dialog. Dette bidrar til at elevens 

kompetanse ikke kommer til uttrykk på en slik måte at den uten videre kan måles og telles. 

Det krever tolking av læreplanens begreper fra lærers side, samt at elevene gis tilstrekkelige 

muligheter til å vise kompetanse innenfor de læreplanbestemte områdene. Materialet viser at 

lærerne bruker elevinnspill og kommentarer, også i tilfeller der elever bidrar som ressurs i 

undervisningen, i sin summative vurdering av eleven. Dette er ikke ansett for å være 

tilstrekkelig vurderingsgrunnlag alene, men det fremkommer som del av en helhetlig 

vurdering av elevens kompetanse. I tråd med Lied & Lieds foreslåtte anledning til større 

fokus på å øve muntlig aktivitet i klasserommet, viser materialet at lærerne ønsker at 

klasserommet skal være nettopp en øvingsarena for elevene. Det vises til at det bør øves på å 

møte motstand i diskusjoner, og at synspunkter og holdninger bør utfordres innenfor trygge 

rammer i klasserommet, før elevene senere vil få bruk for kunnskapen etter endt 

videregående utdanning. På kort sikt vil klasserommet som øvingsarena for slike ferdigheter 

kunne bidra til økt kompetanse innenfor de læreplanbestemte målene som omhandlet blant 

annet refleksjon og dialog, samt kompetanse innenfor den grunnleggende ferdigheten å kunne 

uttrykke seg muntlig (Utdanningsdirektoratet, 2006). 
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5.3.2 Vurdering av et innenfraperspektiv 

Materialet peker på utfordringer også i relasjon til religion og etikk som holdningsdannende, 

slik fagets formålsdel beskriver (Utdanningsdirektoratet, 2006). Generelt fremtrer elevenes 

holdninger og subjektive synspunkter på ulik faglig tematikk som noe lærerne oppfatter som 

utfordrende å inkludere i en summativ vurdering. Elevens tro trekkes frem som et aspekt som 

er helt uegnet i vurderingssammenheng. Lied & Lied (2010) foreslår i sin artikkel at 

holdningskompetansen utelates fra summativ vurdering, og heller skal ha en sentral posisjon i 

den formative vurderingen gjennom skoleåret. Resultatene fra analysen viser at lærerne 

mener at elevenes holdninger bør vektlegges nettopp i formative vurderingssituasjoner.  

 

Materialet viser at lærerne mener det er problematisk i de tilfeller der elevene ikke viser evne 

til kritisk refleksjon rundt egen tros- eller livssynstradisjon. Det fremstår som utfordrende 

med bakgrunn i blant annet lærernes holdninger til at elevens tro ikke skal vurderes, samtidig 

som denne i enkelte tilfeller viser seg å gjøre det vanskelig for eleven å reflektere. Materialet 

viser til tilfeller der elever har stilt spørsmål ved sin oppnådde karakter i vurderinger knyttet 

til egen trostradisjon. Dette viser til problemstillinger rundt vurdering av egne fortellinger, 

slik Lidh (2016) trekker frem. Kan slike vurderes, og i så tilfelle hvordan? Dersom religions- 

og etikkundervisningen skal følge den tredelte modellen Jackson presenterer (1997), der 

individet har en sentral posisjon, hvordan skal dette aspektet inkluderes i vurderingspraksisen 

religionsfaget følger?  

 

Det finnes forskere som argumenterer for en inkludering av de individuelle perspektivene i 

vurderingen i religionsundervisningen, der i blant Thanissaro (2012), som fremhever at 

vurderingsmodellen i faget bør revurderes med henblikk på å inkludere særlig elevenes 

perspektiver og bakgrunner. Dersom elevenes innenfraperspektiv skal inkluderes i 

vurderingssituasjoner, vil det være fordelaktig med en fagliggjøring av innenfraperspektivet. 

Her kan eksempelvis Vestøls (2016a) forskning om det som er unspeakable i religions- og 

etikkundervisningen bidra med redskaper som kan tydeliggjøre de ulike diskursene faget 

forholder seg til. Dersom innenfraperspektivet fagliggjøres ved hjelp av begreper fra 

eksempelvis musikk og filosofi, slik Vestøl foreslår, vil dette kunne bidra til å klargjøre 

innenfraperspektivet. En slik klargjøring vil kunne gi elevene verktøy til å i større grad forstå 

andres innenfraperspektiv, ved eksempelvis å benytte seg av analogier som musikk, slik 



	 58

Vestøl (2016a) foreslår. I tillegg vil det kunne gi lærere tydeligere rammer for hvordan et 

innenfraperspektiv kan inkluderes i vurderingssituasjoner.  

 

5.4 Forutsetninger for elever som ressurs   

I det følgende vil jeg drøfte de ulike forutsetningene som ble presentert som fordelaktige når 

elever bidrar som ressurs. Dette inkluderer aspekter ved elevenes, lærerens og klasserommets 

forutsetninger, samt tematiske forutsetninger.  

 

5.4.1 Elevens forutsetninger  

Materialet viser at ifølge informantene kan alle elever i utgangspunktet kan bidra som 

ressurs. Det fremkommer noen forutsetninger som bør foreligge, basert på refleksjonene 

lærerne bidro med. Disse forutsetningene baserer seg i stor grad på tre hovedområder, der 

elevens ønske om å bidra står igjen som mest sentralt. Videre er god kompetanse i faget, og 

høy grad av selvforståelse, faktorer som tydelig er foretrukne forutsetninger for å bidra som 

ressurs i religionsundervisningen.  

 

Aspektet med at elevene selv må ønske å bidra, er gjennomgående i materialet. Dette blir gitt 

stor betydning, og det fremkommer også i ulike deler av materialet. Dette kan tyde på at 

lærerne vurderer det som en helt grunnleggende forutsetning for at elevene skal bidra som 

ressurs. Det kan dermed antas at lærerne ikke vil gi en elev rollen som ressurs uten at eleven 

selv ønsker denne rollen. Dette bør sees i sammenheng med diskusjonen i kapittelets del om 

lærernes erfaringer med elever som bidrar som ressurs (se kap. 5.2.1), der det tydeliggjøres at 

lærerne kan komme med oppfordringer, ettersom denne sammenhengen viser et skille 

mellom oppfordring av elev, og det å tildele en elev en rolle som ressurs uten at eleven 

ønsker dette. I kapittel 5.2.1 vises det også til tidligere forskning, der blant annet Nicolaisen 

(2013) fremhever viktigheten av at elevene kan kjenne seg igjen i representasjonene av sin 

religiøse tradisjon i undervisningen. Nicolaisens forskning viser samtidig til at 

undervisningen kan være andregjørende og eksotiserende (Nicolaisen, 2013, s. 264). Mitt 

materiale viser at lærerne i noen grad ønsker å motarbeide at representasjonene av de 

religiøse tradisjonene skal være andregjørende eller eksotiserende, men Nicolaisen fremstiller 

ikke disse aspektene ved religions- og etikkundervisningen som utelukkende negative. Hun 

beskriver at hennes forskning viser at det heller kan føre til egengjøring, og at elevene i 
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hennes forskning viste stolthet over egen tradisjon i møte med eksotiserende representasjoner 

av religionene.  

 

God faglig kompetanse ble trukket frem som en foretrukken forutsetning for elever som skal 

bidra som ressurs i religions- og etikkundervisningen. Særlig to begrunnelser fremstod som 

sentrale. Gjennomgående i materialet fremheves fagets lave timeantall som en begrensning 

på hvilke undervisningsmetoder og oppgaver som kan gjennomføres. Dette gjaldt særlig bruk 

av elever som ressurs, der det ble poengtert at lærerne foretrakk god, faglig kompetanse, slik 

at de ikke behøvde å bruke tid på å korrigere feilinformasjon. Samtidig vektla lærerne at de 

helst vil unngå å korrigere elevene direkte i undervisningen, da dette skaper en ubehagelig 

situasjon for den enkelte eleven. Dette bidrar til å aktualisere asymmetriske maktforhold i 

klasserommet, et aspekt jeg vil diskutere i kapittel 5.5.  

 

Elevenes egen selvforståelse fremheves også som en sentral forutsetning, noe som begrunnes 

med at det forenkler prosessen dersom elevene i noen grad er i stand til å selv vurdere 

konsekvensene av et bidrag som ressurs i undervisningen. Materialet viser til vektlegging av 

sosiale relasjoner i denne sammenhengen. Både den faglige kompetansen og elevenes 

selvforståelse peker på at lærerne vektlegger aspekter som skal bidra til å beskytte både 

eleven og øvrige deler av klassen. Refleksjonene omkring hvilke forutsetninger som bør 

foreligge hos en elev som skal bidra som ressurs, bidrar til et inntrykk av at eleven som bidrar 

skal beskyttes fra resten av klassens mulig negative reaksjoner på bidraget, og klassen som 

helhet skal være sikret faglig kvalitet i undervisningen. Her fremstår det som interessant å 

diskutere elevenes individuelle behov for å dele sine erfaringer og opplevelser fra egen tros- 

eller livssynstradisjon. Lidhs (2016) forskning viser til elever som oppfatter sin religiøse tro 

som så nært knyttet til egen identitet at det oppstod et behov for å få bidra med egne tanker i 

undervisningen. Dette aspektet ved elevens identitetsdannelse fremkom ikke i mitt materiale. 

Det kan argumenteres for at faget religion og etikk, med et årlig timeantall på 84 klokketimer, 

ikke gir særlig rom for å fokusere på elevenes individuelle preferanser relatert til egen 

identitetsdannelse. Samtidig viser Lidhs forskning til et aspekt som lærere mulig ikke er klar 

over, og som kanskje kan tas høyde for i større grad i religion og etikkundervisningen. Dette 

kan eksempelvis sees i sammenheng med læreplanens anmodning om at faget religion og 

etikk skal «gi rom for refleksjon over egen identitet og egne livsvalg» 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). Denne formuleringen fra formålsdelen til faget religion og 

etikk kan indikere at det fortsatt er rom for å arbeide med elevenes identitet som et aspekt i 
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religion og etikkundervisningen, selv om formuleringen ikke sier noe direkte om bruk av 

elever som ressurs. 

 

Deler av elevenes forutsetning kan sees som betinget av lærers valg og forutsetninger. Et 

eksempel på dette kan være undervisning om de deler av et innenfraperspektiv som er 

vanskelig å beskrive med ord, slik som eksempelvis hvordan en religiøs opplevelse fortoner 

seg for den som har den. Dette aspektet er i mitt materiale presentert som svært personlig for 

elevene, og mulig vanskelig for å redegjøre for. Informanten som bidro med dette 

perspektivet, poengterte at hun aldri ville foreslå at en elev bidro med fortellinger om 

religiøse opplevelser, da hun mente det kunne bli for utfordrende og personlig for eleven. 

Vestøl bidrar med perspektiver som kan gi verktøy som likevel muliggjør slike fortellinger 

som en del av undervisningen. Vestøl (2016a) foreslår bruk av analogier som verktøy, slik 

som eksempelvis opplevelsen av musikk. En slik analogi kan brukes blant annet ved å la 

elevene høre på musikk de selv setter pris på, og be dem om å beskrive hvordan dette 

oppleves. Elevene kan deretter bes om å reflektere rundt forholdet mellom selve opplevelsen 

av musikken, og den verbale forklaringen av opplevelsen. En slik øvelse vil, ifølge Vestøl 

(2016a), bedre forberede elevene på møtet med aspektene ved religion som er vanskelig å 

forklare verbalt, slik som eksempelvis en religiøs opplevelse. Vestøl (2016a) trekker frem at 

noen klasserom vil ha bedre forutsetninger for å diskutere slike de ulike verbalt 

kommunikative begrensningene religioner kan ha enn andre, og at det i noen klasserom vil 

være behov for å benytte seg av empiribaserte fremstillinger i lærebøker. Dette kan blant 

annet bidra til å peke på den nære tilknytningen klassemiljø har med læringen i 

klasserommet.  

 

5.4.2 Lærerens forutsetninger  

Lærers forutsetninger fremkommer som svært sentrale, dersom elever skal kunne bidra som 

ressurs i religionsundervisningen. Særlig sentralt fremstår aspekter knyttet til 

relasjonskompetanse og klasseledelse.  

 

Relasjonskompetanse  

Lærers relasjon til elevene vektlegges i materialet, da det anses som en sentral forutsetning 

for et trygt klassemiljø. Det fremheves at klasserom der elever skal bidra som ressurs, er 

avhengig av et miljø preget av trygghet og tillit mellom lærer og elever. Lærers relasjon til 
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den enkelte eleven preger også materialet, og en gjennomgående faktor er lærers ansvar 

overfor eleven som skal bidra som ressurs. Dette ansvaret innebærer blant annet lærers 

vurderingsevne i forhold til om eleven er moden nok til å bidra som ressurs på den måten og 

innenfor den tematikken eleven ønsker. Materialet viser til at relasjonen bør være god nok til 

at lærer vet når det er riktig å formidle til eleven at det kan oppstå komplikasjoner, eller at det 

kan forekomme negative følger. Moulins (2011) forskning viser at elevene vektlegger lærers 

faglige kompetanse, og et fokus på relasjonskompetanse fremkommer ikke i Moulins 

forskning. Det vises til at elevene oppfatter at lærers eget tros- eller livssyn er en avgjørende 

faktor for kvaliteten på religionsundervisningen, og elevene presenterer at lærere med et uttalt 

ateistisk livssyn sjelden bidrar til aksept for ulike tros- og livssynstradisjoner i klasserommet. 

Dette vektlegges i sammenheng med at elevene må føle seg trygge før de velger å åpne opp 

om sin tros- eller livssynstradisjon i klasserommet (Moulin, 2011). Moulins forskning 

fremhever likevel lærers rolle som helt sentral. Mitt materiale samsvarer med dette, da 

lærerens metoder i møte med elever som ressurs blir presentert som en avgjørende faktor for 

elevenes opplevelse av det å skulle bidra som ressurs. Materialet viser at lærers forståelse for 

elevenes tros- og livssyn er sentral, og at lærer bør utvise forsiktighet i møte med elevenes 

verdenssyn. Kunnskap om de ulike identitetene i klasserommet presenteres som sentralt for å 

oppnå dette. Et liknende aspekt finnes i Jacksons (2004) fortolkende tilnærming, der han 

vektlegger viktigheten av lærers forståelse for, og kunnskap om de ulike tros- og livssynene 

som eksisterer blant klasserommets elever. Dette fremheves i sammenheng med hans 

fortolkende tilnærming, som jeg vil diskutere i dette kapittelets del 5.5. Europarådets 

anbefalinger for religions- og livssynsundervisningen (Signposts, 2014) viser også til lærers 

sensitivitet som sentralt. 

 

Klasseledelse 

God kompetanse i klasseledelse er en forutsetning som gjennomgående synliggjøres i 

materialet. Materialet viser til både muligheter og begrensninger i relasjon til klasseledelse. 

Det vises til klasseledelse som en helt grunnleggende forutsetning for 

religionsundervisningen generelt, og særlig i relasjon til elever som ressurs. Begrunnelsen for 

dette er bygget på muligheten for at det kan oppstå diskusjoner og uenighet i klasserommet, 

der eleven som bidrar som ressurs risikerer å stå i en sårbar posisjon. I slike tilfeller vil det 

være helt sentralt at lærer utviser god klasseledelse, og dermed kan minimere de negative 

konsekvensene. Motsatt vil det også kunne beskytte øvrige deler av klassen, mot eksempelvis 
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det Lidh (2016) beskriver som misbruk av ytringsfriheten, i form av eksempelvis hatefulle 

ytringer eller feilaktige fremstillinger av andre religiøse tradisjoner.  

 

Materialet viser til god klasseledelse som nøkkelen til å gjennomføre gode diskusjoner i 

klasserommet. Det fremstår som sentralt særlig i relasjon til at lærer skal kunne gjøre nytte av 

diskusjoner som oppstår på en konstruktiv måte. God klasseledelse under og i etterkant av 

diskusjon kan dermed bidra til at elevene bygger sin dialogkompetanse, fremfor at 

diskusjoner bidrar til å sementere skiller i klasserommet. Samtidig fremstår klasseledelse som 

en hindring, der det tydeliggjøres at mangel på trygghet i relasjon til egen klasseledelse i 

noen tilfeller hindrer lærerne i å gjennomføre undervisningsopplegg basert på diskusjon og 

samtale innenfor tematikk de anser som sensitiv. Materialet viser at undervisning som 

omhandler kontroversiell tematikk da gjerne gjennomføres ved hjelp av skriveoppgaver eller 

rollespill, da lærerne er usikre på om de vil takle en eventuell opphetet diskusjon. Denne 

utryggheten i forhold til rollen som klasseleder peker på en mulig utfordring i praksisfeltet. 

Europarådets anbefalinger for religions- og livssynsundervisningen (Signposts, 2014) viser til 

behovet for lærere som kan lede elevene i diskusjon for å bekjempe eksempelvis fordommer 

og intoleranse. I den sammenhengen fremstår trygghet i rollen som klasseleder sentralt.  

 

Lærers fagkompetanse 

Det vektlegges flere aspekter i materialet, der i blant faglig kompetanse. Materialet viser til 

lærers fagkunnskaper som sentrale, men vektlegger ikke dette i like stor grad som tidligere 

forskning viser at elevene gjøre (se f. eks. Moulin, 2011). En lærers fagkunnskap fremstår 

som en selvfølgelig forutsetning i mitt materiale, der det presenteres som sentralt, men ikke 

reflekteres videre over. Dette kan tyde på at lærerne anser gode fagkunnskaper som så 

grunnleggende at de velger å fokusere på andre sentrale aspekter. Det kan også vise til en 

oppfatning av at god klasseledelse, relasjonelle ferdigheter og god didaktisk kompetanse er 

mer sentralt enn gode fagkunnskaper hos lærer. Dette peker i så tilfelle på et tydelig skille 

mellom læreres og elevers vektlegging av de ulike ferdighetene og kompetansene som er 

sentrale for at klasserommet skal fremstå som trygt nok til at elevene kan dele erfaringer 

knyttet til sine tros- eller livssynstradisjoner.  
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5.4.3 Tematiske forutsetninger  

Lærerne uttrykker at det i utgangspunktet ikke foreligger noen tematiske begrensninger når 

elever skal bidra som ressurs. I all hovedsak presenteres temaer innenfor etikk-delen av faget 

som den delen der det er minst bruk av elever som ressurs. Et tilfelle viser en lærer som 

bevisst unngår bruk av elever i etikkundervisningen, men det følger en presisering om at 

dersom en elev ytret ønske om å bidra så ville det muligens åpnes opp for dette. Bakgrunnen 

for lite bruk av elever som ressurs i etikkundervisningen, virker til å være en kombinasjon av 

et ønske om å ikke inkludere fokus på enkeltelever i diskusjoner om sensitiv tematikk1, og 

utrygghet knyttet til klasseledelse i de samme situasjonene.  

 

Et aspekt som blir trukket frem som særlig relevant i relasjon til elever som ressurs innenfor 

de ulike faglige temaene, er elevenes alder og modenhet. Materialet viser til bred enighet om 

at faget religion og etikk bør undervises i den videregående opplæringens avsluttende år. 

Informantene mente helt andre vurderinger hadde vært nødvendig, dersom faget ble undervist 

for yngre elever. Materialet viser at lærerne gjerne utsetter refleksjon rundt etiske spørsmål, 

og det de anser som sensitiv tematikk til slutten av skoleåret nettopp på grunn av elevenes 

alder og modenhet. Et liknende aspekt fremkommer i Lidhs (2016) forskning, som viser at 

elevene også vektlegger sine medelevers alder og modenhet, i tillegg til interesse for og 

generelle holdninger til religion før de avgjør om de vil bidra med sine perspektiver i 

religionsundervisningen.  

 

Hvor nøytralt skal faget religion og etikk være?  

Materialet viser at lærerne er tydelige på at elevene må vise god kompetanse både i å 

reflektere rundt innenfraperspektiver i de ulike tradisjonene, og i utenfraperspektivet. I tillegg 

forventes det at eleven skal kunne se på de ulike perspektivene med et kritisk blikk. 

Innenfraperspektivet har dermed en sentral plass i lærernes undervisning, delvis gjennom at 

elever benyttes som ressurs. Premissene for religions- og etikkfaget bygger blant annet på at 

faget ikke skal være forkynnende. Dette aspektet trekkes særlig frem i en del av materialet, 

der informanten uttrykker at hun oppfatter det som utfordrende å la elever slippe til i 

undervisningen med sine perspektiver, nettopp med bakgrunn i at faget skal være ikke-

konfesjonelt. Informantens refleksjoner omkring faget som ikke-konfesjonelt fremkom i 

etterkant av at hun fortalte om en elev som hadde representert sin trostradisjon i 
																																																								
1	Eksempler	på	tematikk	som	blir	beskrevet	som	sensitiv	av	informantene,	er	abort	og	aktiv	dødshjelp.	
Det	fremkommer	ikke	konkrete	eksempler	på	sensitiv	tematikk	innenfor	religions‐	og	livssynstradisjoner.		
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undervisningen. Det viser til en usikkerhet i om de øvrige elevene oppfatter forskjellen på 

innsikt i et innenfraperspektiv, og forkynning av en religion. Elevenes perspektiv på en ikke-

konfesjonell religionsundervisning representeres i Lidhs (2016) forskning. Her vises det til 

elever som er usikre på om de kan bidra med sine erfaringer på en måte som er i tråd med den 

ikke-konfesjonelle religionsundervisningen. Lidh (2016) bemerker at de føringene som ligger 

for gjennomføringen av et ikke-konfesjonelt religionsfag kan bidra til å begrense mulighetene 

i faget. Samtidig viser REDCo-prosjektet til at elevene foretrekker at religionsundervisningen 

er ikke-konfesjonell (Weisse, 2010), noe som kan peke på at løsningen ikke vil være å 

frigjøre faget religion og etikk fra denne føringen. Materialet denne avhandlingen er basert på 

viser, slik Lidh (2016) trekker frem, at lærere til en viss grad kan la seg begrense av at faget 

skal være ikke-konfesjonelt. I tillegg peker materialet i retning av en usikkerhet fra lærernes 

side i forbindelse med hvor nøytralt faget skal være. Dette viser muligens et behov for større 

bevissthet rundt nøytralitetsbegrepets innhold og betydning i relasjon til faget religion og 

etikk, fremfor en direkte endring. Kanskje er det relevant å vurdere Skeies (2002) poeng, om 

større grad av lærerautonomi som fordelaktig for religions- og etikkundervisningen. Det 

reises flere interessante spørsmål i denne sammenhengen, eksempelvis hvor autonome lærere 

skal være i et fag som skal være holdningsdannende, slik formålsparagrafen viser til. 

Diskusjonen omkring fagets formål og føringer går i stor grad utover denne oppgavens 

rammer, men fremstår som interessante og relevante, all den tid de ulike aspektene av 

religion og etikkfaget er uløselig forbundet med hverandre.  

 

5.4.4 Klasserommets forutsetninger 

Materialet viste til forutsetninger også i relasjon til klasserommet. Materialet viser at 

informantene anser det som fordelaktig med et lavere antall elever per klasse, ettersom de 

anser det for å være enklere å oppnå gode relasjoner i små grupper. Her vektla en informant 

at strukturen i klasserommene hans var å dele elevene i grupper på fire. Han mente dette var 

fordelaktig for diskusjonene, fordi de stort sett diskuterte innad i gruppene og disse hadde 

god anledning til å bli kjent med hverandre. Her kan det også pekes på at det er begrenset 

hvor mange ulike meninger som kan fremkomme i en gruppe på fire elever, i kontrast med en 

helklassediskusjon med 30 ulike synspunkter. Mest sentralt i materialet fremstod klassemiljø, 

som ble beskrevet som helt avgjørende for hvorvidt elever kunne bidra som ressurs. Dette 

samsvarer med vektleggingen av et trygt læringsmiljø, som fremkommer i «Signposts» 

(2014). Særlig relateres dette behovet til elevenes mulighet til dialog. 
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Skeie (2002) presenterer klasserom med sosio-kulturell ulikhet som potensielt utfordrende for 

gjennomføring av målene religion og etikkundervisningen tar for seg. I mitt materiale 

fremkom klasserom med sosio-kulturell ulikhet, eller heterogene klasserom som de ble 

omtalt som i materialet, som utfordrende særlig med tanke på elevers bidrag som ressurs. 

Dette bunnet i at lærerne oppfattet diskusjonene som kunne oppstå i etterkant som mer 

utfordrende i de tilfeller der elevgruppen var sammensatt av ulike sosio-kulturelle 

bakgrunner. Samtidig ble det trukket frem at disse elevgruppene ofte bidro med de mest 

interessante diskusjonene, som nevnt tidligere, ettersom forskjellene i oppfatninger og 

synspunkt var så store. Her ble det trukket inn klasseledelse som et sentralt aspekt for å 

nyttegjøre seg de diskusjonene som kunne bli voldsomme, samtidig som det ble presisert at et 

aspekt ved klasseledelse var å kunne stoppe en diskusjon før den gikk for langt. Skeies 

(2002) vektlegging av utfordringene som følger med slike klasserom kan tyde på at det vil 

være utfordrende å holde et faglig fokus, selv når lærers klasseledelse tilpasses klassemiljøet. 

Dette kan bidra til å understreke hvor komplekse utfordringene knytte til å gjennomføre 

religion og etikkundervisning ved hjelp av elever som ressurs er.  

 

Lidhs (2016) forskning beskriver elevers usikkerhet i forhold til klassemiljøet. Usikkerheten 

bidro til at elevene ikke var sikre på om de kunne uttrykke sin tilknytning til en trostradisjon. 

Enkelte av elevene i Lidhs forskning uttrykte at de med stor sikkerhet kunne si at deres 

trostilknytning ikke ville bli akseptert av medelever, og at de derfor anså det som uaktuelt å 

dele denne. Dette aspektet berøres også i mitt materiale, der det vises at lærerne reflekterer 

over hvordan elevene som bidrar som ressurs, blir mottatt i etterkant av undervisningen. I 

mitt materiale fremstår muligheten for at negative reaksjoner fra medelever som avgjørende 

for hvorvidt lærer åpner opp for at elever kan bidra som ressurs eller ikke. Elevenes 

eventuelle behov for å dele sin tilknytning til en tros- eller livssynstradisjon fremkommer 

som nevnt ikke i mitt materiale, slik det gjør i Lidhs (2016). Dette kan tyde på ulikheter i 

læreres og elevers oppfatning av omstendighetene rundt det å skulle bidra som ressurs i 

undervisningen. Materialet presenterer klassemiljø som en avgjørende faktor. Klassemiljø 

sees også i sammenheng med øvrige, sentrale faktorer, som eksempelvis klasseledelse, 

relasjonskompetanse, faglig nivå og klassestørrelse. God relasjonskompetanse og god 

klasseledelse fremheves som sentralt for at lærer skal kunne legge til rette for et godt 

klassemiljø. Klassestørrelse sees også på som sentralt i denne sammenhengen, da det fremgår 

av lærernes erfaringer at bruk av elever som ressurs ofte har fungert best i små klasser, der 

elevene er tett knyttet til hverandre. Det faglige nivået er gjennomgående en sentral faktor i 
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materialet, da det fremheves både som en forutsetning for elevenes del, og som en 

bidragsyter til et godt og læringsfremmende klassemiljø.  

 

Det er interessant å merke seg at det også fremkommer et eksempel der klassemiljø ikke 

virker til å være av avgjørende karakter for om elever ønsker å bidra som ressurs. Dette 

eksempelet viser til en elev som ønsker å bidra, og selv tar initiativ til dette, på tross av dårlig 

klassemiljø. Materialet viser til ulike mulige begrunnelser for dette, der fagkompetanse og 

sosial status er mest fremtredende. I sammenheng med dette eksempelet, viser informanten til 

at den aktuelle eleven hadde slik selvinnsikt, at det ikke var nødvendig å forsøke å beskytte 

eleven. Det fremkom ikke informasjon om hvordan øvrige deler av klassen forholdt seg til 

det å ha en medelev som så tydelig bidro som ressurs, og om det negative klassemiljøet 

påvirket dem i forbindelse med at den aktuelle eleven bidro som ressurs.  

 

5.5 Elever som ressurs i en fortolkende tilnærming 

I det følgende vil jeg diskutere hvordan elever som ressurs passer inn i en fortolkende 

tilnærming til religionsundervisningen, og hvilke implikasjoner de vil ha for hverandre. 

Utgangspunktet for Jacksons fortolkende tilnærming er at individperspektivet kan presenteres 

via fortellinger i lærebøkene. Denne avhandlingen har som utgangspunkt å finne ut hvilke 

refleksjoner lærere har omkring elever som ressurs i religion og etikkundervisningen 

Materialet viser at bakgrunnen for lærernes tilbøyelighet til å åpne opp for bruk av elever som 

ressurs er et ønske om å inkludere individperspektivet – så hvordan kan elevers bidrag som 

ressurs gi innsikt i individperspektivet i religion og etikkundervisningen som benytter en 

fortolkende tilnærming?  

 

Jacksons (2004) fremstilling ser de tre ulike nivåene i representasjon av religioner (individ, 

gruppe, tradisjon) i sammenheng. Et viktig aspekt ved Jacksons fortolkende tilnærming er 

elevenes konstruktive kritikk i møte med det «religiøse materialet» (religious material), og 

dette skal utøves i alle de tre nivåene av religionsrepresentasjonen. Hva skjer da når 

individperspektivet presenteres av en elev som er tilstede i klasserommet, og ikke gjennom 

en fortelling i en lærebok? Her fremstår blant annet lærers makt og ansvar, som diskutert av 

Henriksen & Vetlesen (2006), som sentral. I tillegg vil dette få implikasjoner for selve 

fortolkningsprosessen, der det vil være en rekke ulike fortolkningsprosesser knyttet til en 

elevs presentasjon av individperspektivet.  
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Jackson argumenterer for at individperspektivet, i tillegg til gruppe- og 

tradisjonsperspektivet, bør inkluderes i representasjon av religion i undervisningen. I 

utgangspunktet var det fortellinger som skulle stå for dette individperspektivet, og elevene 

skulle møte individperspektivet gjennom fortolkende prosesser i lesningen av 

representasjonene av individperspektivet i lærebøkene. Dersom elever skal bidra som ressurs 

for å inkludere individperspektivet i undervisningen, oppstår det ulike utfordringer, blant 

annet med henblikk på selve fortolkningsprosessen. Gjennom elevens møte med tekst som 

viser et individperspektiv, vil eleven selv fortolke og stille spørsmål til teksten. Videre kan 

lærer eksempelvis stille kritiske spørsmål til individperspektivet som er presentert, og slik sett 

bidra til elevenes fortolkning av teksten. I møte med en elev som ressurs, som eksempelvis 

presenterer deler av sin trostradisjon, vil ikke muligheten til å stille de samme kritiske 

spørsmålene være tilstede, dersom de hensyn som nevnes i mitt materiale skal tas høyde for. 

Materialet viser blant annet at lærere helst vil unngå å korrigere elever direkte i 

klasserommet, enten det er negative holdninger eller ukorrekt informasjon som blir 

presentert. Dette begrunnes med den sårbare posisjonen eleven står i som ressurs. Dette kan 

bety at muligheten for å utøve konstruktiv kritikk i møte med det «religiøse materiale» 

(«religious material»), slik Jackson (2004) fremhever at er sentralt (s.88), vil være 

utfordrende dersom det «religiøse materiale» presenteres av en enkelt elev. Muligheten for 

kritisk refleksjon vil bli mindre dersom individperspektivet fremkommer gjennom en elevs 

bidrag som ressurs.   

 

Det oppstår altså et asymmetrisk maktforhold, der eleven som ressurs vil kunne oppleve å stå 

som den svakeste parten i møtet med øvrige deler av klassen. Som nevnt i kapittel 2.3.2 vil 

profesjonsetiske spørsmål om makt aktualiseres i sammenhenger der elever eksponeres i 

undervisningen. Dersom en elev bidrar som ressurs, vil eleven alltid i noen grad være 

eksponert, gjennom at mer eller mindre personlige erfaringer og synspunkter presenteres for 

øvrige deler av klassen. Som Henriksen & Vetlesen (2006) poengterer, så er ikke makt-

begrepet nødvendigvis utelukkende negativt. Det kan også sees på som noe som naturlig er et 

spørsmål i møtet mellom to mennesker, der begge har makt og ansvar overfor hverandre, i 

kraft av gjensidig påvirkning (Henriksen og Vetlesen, 2006). De asymmetriske 

maktforholdene som oppstår ved elevers bidrag som ressurs er av særlig relevans for denne 

avhandlingen. Med bakgrunn i materialets vektlegging av lærers ansvar overfor eleven som 

bidrar som ressurs, samt lærers ansvar overfor øvrige deler av klassen i møte med en elev 

som bidrar som ressurs, fremstår det som relevant å diskutere hvilke implikasjoner de 
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profesjonsetiske perspektivene på asymmetriske maktforhold kan ha på bruk av elever som 

ressurs i undervisning som gjennomføres med utgangspunkt i en fortolkende tilnærming.   

 

Med utgangspunkt i Henriksen & Vetlesen (2006), vil ansvarsfølelsen lærerne beskriver, 

relateres til at lærerne er den sterkeste parten i forholdet mellom lærer og elev. Dette 

innebærer at eleven er den som behøver støtte, for å i større grad oppnå autonomi (Henriksen 

& Vetlesen, 2006). Lærer vil altså, som den sterkeste part i et asymmetrisk maktforhold, være 

den som i størst grad har det som i de profesjonsetiske perspektivene beskrives som ansvar og 

makt, overfor eleven, den svakeste part. I dette forholdet bør altså lærer ta sikte på å gi riktig 

støtte, slik at den eleven som bidrar som ressurs får rom til å utvikle seg i retning av å være 

uavhengig av støtten. Dette er ikke særskilt for forholdet mellom lærer og elev som bidrar 

som ressurs. Det er relevant for lærer-elevrelasjonen i alle tilfeller. Likevel eksponeres eleven 

i større grad ved å bidra som ressurs enn som del av en hel klasse, noe som bidrar til å 

aktualisere de profesjonsetiske spørsmålene om makt.  

 

Materialet trekker frem lærernes ansvarsfølelse overfor øvrige deler av klassen i møte med en 

elev som bidrar som ressurs. Særlig anså lærerne det som sentralt at fagets mandat om å 

forholde seg ikke-konfesjonelt, og i noen grad nøytralt, var viktig i denne sammenhengen. 

Her fremkom blant annet muligheten for forkynning fra elever, og at lærer i slike tilfeller 

burde være trygg nok i sin klasseledelse, og ha en god nok relasjon til elevene, til at 

situasjonen kunne takles på en måte som var fordelaktig for samtlige av elevene. Materialet 

viste at lærerne ikke ønsket å stille verken den enkelte eleven eller klassen som helhet i en 

ubehagelig situasjon ved å korrigere det direkte i undervisningen. Det kan dermed oppstå en 

kunnskapsmessig asymmetri, der eleven som ressurs har makt til å avgjøre hvilke aspekter 

som vektlegges, og hvilke som unnlates helt fra fremstillingen av en tros- eller 

livssynstradisjon. Her vil lærers ansvar og makt overfor klassen som helhet bli sentral i 

forhold til å sikre representasjonen av det aktuelle tros- eller livssynet, fremfor de sosiale 

aspektene som nevnt ovenfor. De kritiske perspektivene på de ulike tros- eller livssynene vil 

stå i fare for å forsvinne i sammenhenger der tros- eller livssynstradisjonene presenteres 

utelukkende fra et innenfraperspektiv. Dette aktualiserer igjen spørsmål om ansvar og makt. 

Lærer blir stående i en posisjon der ansvaret og makten over klassens kunnskap om de ulike 

tros- og livssynstradisjonene må sikres, samtidig som ansvaret og makten overfor eleven som 

ressurs må innebære nok støtte til at de negative konsekvensene for enkelteleven minimeres. 

Som nevnt ovenfor, vil dette være en utfordring i religion og etikkundervisning som benytter 
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en fortolkende tilnærming. Årsaken er at elevens kritiske refleksjoner står sentralt i en 

fortolkende tilnærming, også i møtet med individperspektivet. Å legge til rette for at elevene 

kan kritisk reflektere rundt en enkeltelevs bidrag som ressurs i undervisningen vil kreve 

komplekse vurderinger fra lærers side.  

 

Samtidig vil de ulike fortolkningsprosessene skille seg fra de Jackson beskriver. Her vil det 

ikke bare være fortolkningen eleven foretar i møte med tekst, og i møte med lærers eventuelle 

kommentarer, men det vil foregå ulike fortolkningsprosesser mellom alle de ulike elevene i 

klasserommet og ressursens utsagn, samt at eleven som bidrar som ressurs vil fortolke 

reaksjoner og innspill fra sine medelever. I tillegg vil lærerens fortolkningsperspektiv i møte 

med eleven som ressurs, og øvrige deler av klassens respons og reaksjon spille inn. Disse 

ulike formene for fortolkning vil ha ulike implikasjoner for videre forståelse av 

individperspektivet. De ulike fortolkningene vil ta utgangspunkt i elevenes ulike 

forforståelser, som Jackson (2004) argumenterer for at bør få en plass i undervisningen. 

Spørsmålet vil da dreie seg om på hvilke områder det blir annerledes, dersom 

individperspektivet representeres av en elev. Elevene vil ha ulike utenfraperspektiv på 

eksempelvis den religiøse tradisjonen eleven som ressurs presenterer, og det vil også kunne 

være elever som bidrar med et avvikende innenfraperspektiv på samme religiøse tradisjon. 

Disse aspektene kan også ha påvirkning på en klasses møte med representasjoner av 

religioner igjennom tekst, men det reiser likevel noen andre utfordringer dersom eleven som 

representerer er tilstede i klasserommet – for hvem skal i slike situasjoner besvare spørsmål 

om hva som er korrekt? Dette peker i retning av at bruk av elever som ressurs, kan være 

betinget av en fleksibel religionsforståelse, som ikke forholder seg til de ulike religiøse 

tradisjonene som klart definerte størrelser. Det er dette Jacksons fortolkende tilnærming har 

som utgangspunkt for sin definisjon av religioner, der individperspektivet skal bidra til å 

gjøre religionsbegrepet mer fleksibelt. Slik «Signposts» (2014) presenterer, vil det også 

kunne være fordelaktig om de ulike representasjonene av religion elevene møter diskuteres i 

undervisningen. Elever som ressurs i undervisningen kan sees på som bidragsytere til dette 

individperspektivet, men det er også sentralt å bemerke at de også i sine representasjoner av 

religion vil kunne komme til å bringe meg seg aspekter av gruppeperspektiv og 

tradisjonsperspektiv. Her er det sentralt at det foreligger en bevissthet i klasserommet rundt 

de ulike perspektivene, for å sikre at elevene ikke må stå til ansvar for aspekter ved sin 

trostradisjon som de ikke identifiserer seg med, slik Lidhs (2016) forskning og mitt materiale 

viser at blir ansett som en utfordring ved bruk av elever som ressurs i undervisningen.  
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5.6 Konklusjon og forslag til videre forskning  

Denne masteravhandlingen har hatt som mål å kartlegge tre læreres refleksjoner omkring 

bruk av elever som ressurs i religion og etikkundervisningen. Spesifikt har avhandlingen tatt 

for seg tre hovedområder: lærernes erfaringer med elever som ressurs, lærernes refleksjoner 

omkring vurdering i forhold til bruk av elever som ressurs og hvilke forutsetninger lærerne 

anser som sentrale ved bruk av elever som ressurs. Avhandlingen viser at lærerne hadde 

erfaring med bruk av elever som ressurs, og at de i varierende grad hadde reflektert over 

forutsetninger og konsekvenser i forbindelse med elevers bidrag som ressurs i lærernes egne 

klasserom.  

 

Funnene fra denne avhandlingen viser at lærerne anser bruk av elever som ressurs som 

formålstjenlig for inkludering av innenfraperspektivet i undervisningen. Viktigheten av 

klasserommets forutsetninger trekkes frem. Her vektlegges blant annet elevgruppens 

sammensetning, der de heterogene klasserommene muligens kan by på utfordringer i 

sammenheng med sosio-kulturell pluralitet slik Skeie (2002) påpeker. Samtidig presenteres 

heterogene miljøer som et godt utgangspunkt for spennende diskusjoner. God klasseledelse 

trekkes frem som en sentral forutsetning for å kunne benytte seg av dette mangfoldet i 

elevgruppen på en fruktbar måte. Elevene bør ha en viss faglig kompetanse, men først og 

fremst et ønske om å bidra, ifølge lærernes refleksjoner omkring forutsetninger for eleven 

som ressurs. Funnene viser at lærerne mener elevenes alder og modenhet er faktorer som må 

regnes med når elever ønsker å bidra som ressurs. Det ble vektlagt at en sentral forutsetning 

for bruk av elever som ressurs var at faget ble undervist i løpet av det avsluttende året på 

videregående skole. Om dette betyr at lærerne ikke ville benyttet seg av elever som ressurs i 

grunnskolen kommer ikke tydelig frem, og en mulig utvidelse av denne masteravhandlingen 

kunne derfor vært å undersøke nettopp elever som ressurs i grunnskolen. Et klassemiljø 

preget av trygghet og tillit presenteres som sentralt i forbindelse med forutsetninger for 

elevers bidrag som ressurs. Det kan legges til rette for et trygt og godt klassemiljø ved god 

klasseledelse fra lærerens side, der mine funn særlig vektlegger relasjonskompetanse. I 

sammenheng med Lidh (2016) fremstår lærers fagkunnskaper også som sentrale, i tillegg til 

en forståelse for de ulike elevenes identitet slik Jackson (2004) fremhever.  
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Det fremstår som at elever kan bidra som ressurs innenfor de fleste faglige temaer. De 

begrensningene som trekkes frem, er tilknyttet etikkdelen av faget først og fremst, og da 

særlig i relasjon til enkeltelevers personlige, etiske dilemmaer. Innenfor fagets øvrige temaer, 

fremstår vurderinger knyttet til nøytralitet som sentrale. Dersom religionsfaget skal være 

nøytralt, vil det muligens være utfordrende å la elever beskrive sine personlige erfaringer 

med eget tros- eller livssyn. Ved bruk av en fleksibel religionsforståelse, som gir rom for 

individets ulike sannhetsoppfatninger, kan elever likevel brukes som ressurs uten at dette 

oppfattes som et brudd på religion og etikkfagets ikke-konfesjonelle formål. Elevenes møte 

med perspektiver som skiller seg fra sine egne blir i mitt materiale presentert som fordelaktig 

for elevenes identitetsdanning, som religion og etikkfaget skal bidra til.  

 

I en fortolkende tilnærming er elevenes utøvelse av konstruktiv kritikk i møte med det 

religiøse materiale sentral (Jackson, 2004). Dersom individperspektivet fremkommer 

gjennom elevers bidrag som ressurs, vil det oppstå utfordringer i tilknytning til muligheten 

for å utøve konstruktiv kritikk. I denne sammenhengen vil lærerens profesjonsetiske 

vurderinger bli sentrale for å avgjøre i hvilken grad denne konstruktive kritikken kan utøves 

uten at eleven som bidrar som ressurs opplever dette negativt. Den tidligere forskningen viser 

at elever i noen grad unngår å dele sine erfaringer med eget tros- eller livssyn fordi de er 

usikre på hvordan dette vil bli mottatt av medelever (Lidh, 2016; Moulin, 2011). Funnene 

mine viser til en utfordring knyttet til å skulle kritisere individperspektivet når dette er nært 

knyttet til elevens identitet, og eleven er tilstede. Samtidig er det viktig å kritisere, slik 

Jacksons (2004) fortolkende tilnærming trekker frem.  

 

Denne masteravhandlingen har tatt for seg vurdering, og i hvilken grad lærerne inkluderer 

innenfraperspektivet i den summative vurderingen av elevene. Materialet mitt presenterer 

vurdering i religion og etikk som en utfordring, særlig med hensyn til hvilke aspekter som 

inkluderes og hvilke som utelates. Vestøls (2016a) forslag om en fagliggjøring av 

innenfraperspektivet er brukt for å se hvordan innenfraperspektivet muligens kan inkluderes i 

vurderinger. Vurdering i faget religion og etikk fremstår som et aktuelt tema for videre 

forskning. Det vil også være mulig å gå tettere inn på situasjoner der elever bidrar som 

ressurs, og observere dynamikken mellom lærer, eleven som ressurs og elevgruppen. Her 

ville muligens aspekter knyttet til maktforhold komme tydeligere frem, og lærerens og 

elevenes oppfatning av de ulike aspektene ved en elevs bidrag som ressurs ville kanskje 

tydeliggjøres i større grad. Slike perspektiver vil kunne bidra til å skape større forståelse for 
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hvordan elever kan bidra som ressurs i religion og etikkundervisningen på en konstruktiv 

måte.  
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Vedlegg 1 – Intervjuguide 
Bakgrunn:  

1. Kan du fortelle om din utdanningsbakgrunn?   

2. Hvor mange år har du jobbet i videregående skole?   

3. Hvordan vil du selv beskrive religionsklassene du har i dag? (faglig nivå, mangfold, 

klassemiljø)  

4. Tilkjennegir du for klassen ditt livssynsmessige eller verdimessige ståsted? 

 

Erfaring: 

5. Har du opplevd at en elev selv har ønsket å dele erfaringer om egen tro eller eget 

livssyn? 

6. Har du selv oppfordret en elev til å dele erfaringer om egen tro eller eget livssyn?  

7. Etter din vurdering, er det noen arbeidsmåter eller faglige tema som åpner opp for at 

eleven selv deler av sine erfaringer, eventuelt som åpner opp for at lærer kan invitere 

til at elevene deler av egne erfaringer?  

8. Oppfatter du det som fordelaktig for de øvrige elevene at en elev vil dele erfaringer 

om egen tro eller eget livssyn?  

9. Hvis erfaring: Oppfatter du det som fordelaktig for eleven som vil dele?  

10. Vil klassens mangfoldsmessige oppbygging, etter din vurdering, ha en innvirkning på 

om det er fordelaktig eller ikke for elevene?   

11. Er det etter din vurdering forskjell på dele trosmessige erfaringer og det å dele 

livssynsmessige erfaringer i klasserommet?   

12. Er det etter din vurdering forskjell på å dele tro/livssynsmessige erfaringer og det å 

dele etiske standpunkt?   

 

Vurdering:  

13. Vil du la kunnskaper og refleksjonsevne som går utover vanlig pensum, evt. utover 

kompetansemålene i faget, telle positivt på elevens summative vurdering dersom de 

fremkommer gjennom en reflektert formidling av egne erfaringer, holdninger eller 

meninger? 

14. Vil du la mangel på faglig innsikt eller en ukritisk subjektivitet i formidling av egne 

erfaringer, holdninger eller meninger telle negativt på elevens summative vurdering? 



	77	

15. Hvordan vil du vektlegge de ulike kildene til kunnskap i elevenes 

vurderingssituasjoner?  

16. Med ulike typer kunnskap mener jeg de ulike kildene til kunnskap, altså elevens egne 

erfaringer, det eleven har lest i læreboken og det læreren vektlegger i undervisningen

  

17. Hvilke innholdsmessige elementer av elevens aktivitet i klasserommet vil være 

aktuelt å bruke i vurdering? (innspill, kommentarer, nyanseringer, erfaringer) 

18. Hvilke innholdsmessige elementer av elevens aktivitet i klasserommet vil ikke være 

aktuelt å bruke i vurdering? (innspill, kommentarer, nyanseringer, erfaringer)  

 

Forutsetninger: 

19. Hvilke forutsetninger bør eleven, i følge deg som religionslærer, ha for å kunne dele 

av sine erfaringer eller oppfatninger?   

20. Hvilke aspekter ved det å skulle brukes som en ressurs i undervisningen kan være 

utfordrende eller vanskelige for eleven det gjelder?   

21. Er det etter din vurdering noen temaer eller aspekter som bør unngås, dersom elever 

skal brukes som ressurs?   

22. Er det etter din vurdering behov for noen særskilt kompetanse hos lærer for å kunne 

bruke elever som ressurs i undervisningen?  

23. Hvilke forutsetninger bør være tilstede i klasserommet for at elever skal kunne brukes 

som ressurs?  

 

 

 

 


