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Forord 

 

Artiklene i dette nummeret handler alle om lærebøker i Kristendomskunnskap 

med religions-  og livssynsorientering (Nå: kristendoms-, religions- og 

livssynskunnskap). De første tre artiklene har utgangspunkt i prosjektet ”Den 

narrative dimensjonen i KRL-fagets lærebøker.” Den siste er hentet fra 

prosjektet ”Valg og vurdering av kunstbilder i KRL”. Begge er delprosjekter 

innenfor det tre-årige prosjektet ”Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av 

lærebøker og andre læremidler” ved Høgskolen i Vestfold. Fullstendige 

rapporter fra de to delprosjektene og en samlerapport fra hele prosjektet vil 

foreligge i løpet av våren 2003. 

 I de tre første artiklene settes fokus på læreverkenes håndtering av parallelle 

og rivaliserende fortellinger hos jøder, kristne og muslimer, etnisitet i 

religionenes fortellinger og kjønnsperspektiver i religionenes fortelinger. 

Artiklene inneholder en teoretisk drøfting, redegjørelse for metode og 

analyseresultater. Den siste artikkelen kartlegger bruken av religiøs kunst i de 

lærebøkene som brukes for KRL-faget både på barnetrinnet og ungdomstrinnet.  

I de tilfellene der det er sammenfall av metode eller teori i de ulike artiklene, blir 

det foretatt krysshenvisninger mellom disse.   

Fram til høsten 2002 er det KRL-planen  i L97 som har vært styrende for 

undervisningen og lærebøkene i KRL. Det er denne planen lærebokforfatterne 

har forholdt seg til, og det er denne planen  som har vært referanseramme i 

analysen av både fortellingsstoffet og bildene  i lærebøkene. Artikkelforfatterne 

har likevel hatt et sideblikk til den reviderte KRL-planen 2002 med tanke på 

utvikling av framtidige læremidler.  
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 Halldis Breidlid og  Tove Nicolaisen 

 

FELLES SKIKKELSER, MEN ULIKE 

FORTELLINGER 
 

En analyse av hvordan parallelle og rivaliserende fortellinger tas opp i 

KRL-læreverkene 

 

Jødedom, kristendom og islam har fortellinger om felles skikkelser og hendelser. 

Disse fortellingene kan være parallelle eller rivaliserende. Det betyr at jøder, 

kristne og muslimer har eierforhold til ulike fortellingsversjoner. Mange av 

fortellingene er sentrale innenfor tradisjonene og er med å skape tilhørighet og 

identitet. I denne artikkelen ser vi på hvordan dette problemområdet reflekteres i 

læreverkene for KRL i grunnskolen.  

 

Parallelle og rivaliserende fortellinger i jødedom, kristendom og islam1  

Med begrepet parallelle fortellinger mener vi fortellinger som dreier seg om 

samme personer eller hendelser, men der framstillingen er ulik i de ulike 

religioner. Selv om vi finner parallelle fortellinger i flere religioner, forholder vi 

oss i denne analysen til de tre religionene jødedom, kristendom og islam. 

Eksempler på felles skikkelser i disse tre tradisjonene er Abraham, Jakob, Josef, 

Moses, David, Maria og Jesus. Så lenge fortellingene om disse skikkelsene ikke 

skiller seg vesentlig fra hverandre i hovedbudskap, men bare ved at 

framstillingen representerer ulik tilnærming eller vektlegging, kan man kalle 

dette for parallelle fortellinger. Josef-fortellingen i Sure 12 i Koranen og den 

bibelske fortellingen om Josef  i 1. Mosebok er eksempel på parallelle 

                                                           
1 For en mer utfyllende framstilling om dette temaet, se Breidlid/Nicolaisen : "I begynnelsen var fortellingen" 
2000 
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fortellinger. Men noen ganger formidler fortellingene i de ulike religionene 

motstridende verdier og virkelighetsoppfatninger, og fortellingene i den ene 

religionen tillegger personene gjøremål, hendelser og motiver som ikke er 

beskrevet i de andre religionenes fortellinger. Slike fortellinger kan derfor skape 

konflikt, og vi kaller dem for rivaliserende fortellinger.   

     Bakgrunnen for at vi finner parallelle og rivaliserende fortellinger i jødedom, 

kristendom og islam, er at tradisjonene har felles opphav i Midt-Østen. Fra et 

religionshistorisk ståsted kan vi si at kristendommen springer ut av jødedommen 

og at islam har noe av sin bakgrunn i den jødisk-kristne tradisjonen. Jøder og 

kristne har et felles hellig skrift; det jødene kaller Tanak og de kristne kaller Det 

gamle testamente. Innenfor kristendommen blir Det gamle testamente (GT) lest 

og tolket ut fra Det nye testamente og fortellingen om Jesus. Jødene på sin side 

har en rik tolkningstradisjon som de leser Tanak ut fra; Talmud, ulike midrasjer 

og senere legender. Derfor får fortellingene fra Tanak / GT til dels ulik mening 

og tolkning innenfor den jødiske og den kristne kontekst. Dette innebærer også 

at det er feil å kalle jødenes hellige skrift for Det gamle testamente. Begrepene 

Det gamle og Det nye testamente er en kristen konstruksjon. Islams hellige skrift 

er Koranen, og også innenfor islam finner vi en rik tolkningstradisjon, blant 

annet i Hadith-samlingene. Koranens beretninger om de skikkelsene som er 

felles med jødedom og kristendom, er imidlertid ulik den bibelske beretningen 

på mange punkter. Tradisjonelt har man i den jødiske og den kristne tradisjon 

sett Koranens beretninger som mindre korrekte, fordi de kom til senere. 

Muslimer ser imidlertid annerledes på det. Det som står i Koranen er det 

korrekte, nettopp fordi Koranen kom til slutt og er Guds endegyldige 

åpenbaring. Det som står i den jødiske og i den kristne Bibel er mindre korrekt, 

fordi jødene og de kristne har forandret på og byttet ut elementer i skriftene. 

Muslimer vil altså si at den yngste versjonen er sann, mens jøder og kristne vil 

ha et annet syn på dette. 
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Et grunnleggende prinsipp i KRL er at alle tradisjoner skal få en likeverdig og 

rettferdig behandling. De samme pedagogiske prinsippene skal legges til grunn 

for undervisningen om de ulike religioner og livssyn. Barn fra alle tradisjoner 

skal oppleve at deres bakgrunn tas på alvor. At dette er viktig, blir veldig tydelig 

i forbindelse med parallelle og rivaliserende fortellinger. Hvis bare ”de andres” 

og ikke ”min” versjon av fortellingen presenteres, skjer det noe med min 

selvfølelse og opplevelse av å bli tatt på alvor. I forlengelsen, som et 

underliggende premiss, finner vi problemområdet konkurrerende sannhetskrav. 

Hvilken fortellingsversjon er sann? Er det din eller min versjon som er sann? Er 

det den eldste eller den yngste versjonen som er sann? Det er noen av disse 

problemstillingene vi skal belyse ved å studere KRL-fagets lærebøker.  

 

Metode 

Teorigrunnlag og ståsted  

Når det gjelder vårt teoretiske ståsted, viser vi til avsnittet Teorigrunnlag og 

ståsted i artikkelen "Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff - en utfordring for 

læreverk og undervisning" (s. 41).  

 

Analyse av læreverk   

Vi har for det første sett på om læreverkene presenterer de ulike parallelle og 

rivaliserende fortellingsversjonene.  

Vi har også sett på måten versjonene presenteres på. Blir de parallelle og 

rivaliserende fortellingsversjonene presentert på en likeverdig måte? Vi mener at 

et viktig og avgjørende spørsmål er hvilke genre som brukes i presentasjonen. 

Blir både kristendommens og islams versjoner av en fortelling presentert som 

helhetlig fortelling med litterære kvaliteter? Eller blir kristendommens versjon 

presentert helhetlig, mens islams versjon kommer som resymefortelling eller 

kanskje kun som en kort faktaopplysning? I noen sammenhenger bruker vi også 

begrepet faktafortelling. Det er ikke et skarpt skille mellom resymefortelling og 
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faktafortelling. En god narrativ virker mye sterkere enn et kort resyme eller 

faktaopplysninger. Det er den gode og helhetlige fortellingen som går inn og 

preger tilhøreren, og det er derfor - av hensyn til den enkelte elev - viktig med 

likeverd i presentasjonsmåten.   

     Videre har vi sett på i hvilken sammenheng parallelle og rivaliserende 

versjoner av en fortelling presenteres. Presenteres de ”ved siden av hverandre” i 

elevboka, slik at leseren straks kan forholde seg til de ulike versjonene, eller 

presenteres de i ulike kontekster? Vi har dessuten sett på om det trekkes linjer 

mellom fortellingene fra de ulike tradisjonene, slik at leseren blir gjort 

oppmerksom på at det er ulike versjoner. Altså: forteller elevboka og 

lærerveiledningen at andre tradisjoner har andre versjoner av den fortellingen 

som presenteres?  

     Dessuten har vi sett på ordbruken. Dette er spesielt viktig i forbindelse med 

presentasjonen av fortellinger som jødedom og kristendom har felles. Det er 

viktig at man er nøye med å bruke begrepet Tanak når det er snakk om 

jødedommens fortellinger, mens Det gamle testamente er den korrekte 

betegnelsen når det er snakk om kristendommens fortellinger, jfr det som sies 

ovenfor.  

     Til slutt har vi vurdert om lærerveiledningene gir nødvendig bakgrunnsstoff, 

slik at lærerne har et solid faglig fundament for å arbeide med denne type 

fortellinger.   

Fokusgruppeintervjuer  

I forbindelse med lærebokvurderingsprosjektet gjennomførte vi vinteren 2001-

2002 to fokusgruppeintervjuer med lærere, ett i en kommune i Buskerud med 

seks lærere og et i Oslo med fem lærere2. Intervjuene ble gjennomført i 

samarbeid med Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold (se side 101). Han arbeider 

med et prosjekt som er beslektet med vårt: Valg og vurdering av kunstbilder i 

                                                           
2 En lærer møtte ikke opp til intervjuet 
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KRL. Hvert av intervjuene varte i tre timer. Lærergruppen i Buskerud var 

sammensatt av lærere fra ulike skoler, men med det felles at alle skolene var 

relativt homogene. Lærergruppen i Oslo var derimot sammensatt av lærere fra to 

flerkulturelle skoler - en skole fra indre Oslo øst og en drabantbyskole. Data fra 

disse fokusgruppeintervjuene er med på å belyse problematikken i denne 

artikkelen, samt i artikkelen ”Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff - en 

utfordring for læreverk og undervisning”. 

     Et fokusgruppeintervju er en styrt samtale, der deltakerne i gruppen sammen 

utdyper utvalgte temaer, med utgangspunkt i egne tanker og erfaringer. Det er 

tre kjennetegn ved fokusgruppeintervjuer3: 1) det er en forskningsmetode for 

innsamling av kvalitative data 2) intervjuene er fokusert 3) intervjuene består av 

gruppediskusjoner. En fordel med metoden er at man får samlet inn mye 

konsentrert data på kort tid. Dessuten er ideen at dynamikken i samtalen vil føre 

til at deltagerne ”tvinges” til å forholde seg til nye problemstillinger og 

formulere hva de selv mener. Vi valgte å gjennomføre intervjuene med lærere 

fra skoler der elevsammensetningen var forskjellig, fordi vi antok at vi dermed 

ville få fram ulike synspunkter. I fokusgruppeintervjuer er det synspunkter og 

problemstillinger som  er i fokus. Gruppediskusjoner generer data, men det er 

begrenset hva en får vite om hver enkelt deltager. 

     To fokusgruppeintervjuer gir ikke noe representativt bilde av hva norske 

lærere mener. Vi kan derfor ikke si noe generelt om norske læreres kunnskaper, 

holdninger eller meninger. Det vi kan si noe om, er hvilke problemstillinger som 

var aktuelle for de lærerne vi intervjuet. Fokusgruppeintervjuene har derfor 

karakter av å være kartleggende studier som utdyper våre problemstillinger og 

reiser nye. Dermed kan det som kommer fram i et fokusgruppeintervju,  ”sette 

oss på sporet”.  Utgangspunktet for samtalene var de problemstillinger vi 

fokuserte på, men det var også mulig for deltagerne å komme med andre 

                                                           
3 "The Focus Group Guidebook", s. 33 
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innspill. I denne artikkelen bruker vi data fra fokusgruppeintervjuene til å belyse 

og utdype temaer fra analysen av læreverkene.   

 

Parallelle og rivaliserende fortellinger i L97 og i revidert KRL-plan 

I KRL-planen i Læreplanverket fra 1997 er parallelle og rivaliserende 

fortellinger ikke noe eget tema. På enkelte trinn er imidlertid fortellinger om 

felles skikkelser ført opp under ulike tradisjoner. I 5. klasse finner vi for 

eksempel ”Abrahams og Isaks historie” under ”Bibelhistorie” og ”fortellinger 

om Ibrahim (Abraham) og Ismail” under "Islam". Det meste av jødedommens 

fortellinger er ført opp under "Bibelsk fortellingsstoff"/ "Bibelhistorie". Det ser 

ut til at de som lagde planen, må ha tenkt at den kristne fortellingstradisjonen 

med basis i GT og den jødiske fortellingstradisjonen med basis i Tanak er 

identiske.  

     I 2002 er KRL-planen blitt revidert. Et av målene med revisjonen var å 

redusere antall temaer i planen. Også i den revidert KRL-planen er de bibelske 

fortellingene som har sitt opphav i jødedommen (Tanak-fortellingene), så å si 

utelukkende oppført under ”Kristendommen”. Her ser det ut til at  

kontekstprinsippet - som understrekes i innledningen til planen - ikke gjelder. 

Om bruk av fortelling på småskoletrinnet leser vi der: ”Det må komme tydelig 

fram hvilken tradisjon de ulike fortellingene er hentet fra”4 Dette er jo faktisk 

opprinnelig jødedommens fortellinger. Dersom man ikke kan plassere dem to 

steder, var det vel rimelig at de ble behandlet under ”Jødedommen”. Men hadde 

man gjort det på den måten, var nok dilemmaet at jødedommen ville fått for 

mange temaer sammenlignet med de andre religionene. 

     I læreplanveiledningen som er utgitt sammen med planen i KRL-boka,5 

finner vi et avsnitt om fortellinger. Her nevnes også parallelle fortellinger kort. 

Fortellingen om ofringen av Abrahams sønn er brukt som eksempel. Det 

                                                           
4 KRL-boka s.14 
5 Læringssenteret 2002 
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kommer et lite didaktisk innspill til slutt: ”Parallelle fortellinger egner seg 

oppover på trinnene til å finne forklaringer på hvorfor slike fortellinger er å 

finne i flere religioner med forskjellig innhold og budskap”6 - hva nå dette 

utsagnet betyr?  

 

Analyse av læreverk 

 

Parallelle og rivaliserende fortellinger i Universitetsforlagets læreverk  

Broene 2: Elevbok og ressursbok 

Vi skal først se på hvordan det bibelske fortellingsstoffet fra GT/Tanak 

presenteres i elevboka. Fortellingsstoffet blir presentert under overskriften 

"Bibelkunnskap - GT". Eksempler på fortellingsstoff: Eva og Adam, Kain og 

Abel, Noahs ark og Abraham, altså fortellinger om felles skikkelser. Ikke noe 

sted i elevboka kommer det imidlertid fram at dette er fortellinger om skikkelser 

som er felles for jødedom, kristendom og islam. Dette er en elevbok for 2. 

klasse, og fortellingene er derfor korte, men ikke så forkortet at det blir 

meningsløst.  

Ressursboka nevner så vidt at skapelsesfortellingen fra 1. Mosebok 1 er felles 

for jøder og kristne, uten å forklare noe mer. Den bibelske fortellingen om Noah 

blir utdypet ved at ressursboka gjengir en fortelling av den jødiske forfatteren 

Singer, ”Hvorfor Gud valgte duen”, altså en skjønnlitterær fortelling om samme 

tema som fungerer som en utdypningsfortelling. I dette tilfelle passer det svært 

godt med en slik utdypningsfortelling, siden den jødiske fortolkningstradisjonen 

for en stor del består av fortellinger som har til hensikt å utdype, utbrodere og 

forklare de bibelske fortellingene.7  

Abraham er en felles skikkelse for jødedom, kristendom og islam, og alle tre 

religioner har fortellingsstoff om ham. Dette fortellingsstoffet er til dels 

                                                           
6 KRL-boka, s.35 
7 Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap. 7 
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rivaliserende.8  Ressursboka tar kort opp Abraham som felles skikkelse, men 

foreslår ikke at man presenterer den islamske fortellingen i denne sammenheng.   

 

Broene 3: Elevbok og ressursbok 

Elevboka har med flere fortellinger enn de som angis i L97, for eksempel når det 

gjelder fortellinger om Josef. Ressursboka viser dessuten til at Josef er en 

skikkelse som er felles for jødedom, kristendom og islam. Dette siste aspektet 

vektlegges for så vidt også i elevboka i forbindelse med Mosesfortellingen. 

”Både Det gamle testamente og Koranen forteller …”9.  Ordbruken er imidlertid 

slurvete og tar ikke hensyn til hva som er korrekt når man omtaler jødedommen. 

Fortellingene om Jakob, Josef og Moses er plassert under headingen 

"Bibelkunnskap - GT". Alt dette er gode, helhetlige fortellinger. 

     Fortellinger om Abraham er imidlertid plassert under ”Jødedommen”, og 

ressursboka skriver om bibeltekst og tolkning i jødedommen. Når jødedommen 

er konteksten, brukes begrepet Toraen om jødenes hellige skrift. I denne bolken 

finner vi også fortellinger om utferden fra Egypt og påskemåltidet.10 

Fortellingen om Abraham er en kort resymefortelling, mens fortellingen om 

utferden er helhetlig.  

 

Broene 5: Elevbok og ressursbok  

Under hovedemnet "Bibelkunnskap – GT/Tanak" tas det opp fortellinger fra 

Israelsfolkets historie; Abraham og Isak, Jakob og Esau, Josef og brødrene hans. 

I forbindelse med Jakobsfortellingen foreslår ressursboka prosjektarbeidet ”Hva 

juks og bedrag kan føre til i vår tid”.11 Det tas imidlertid ikke her hensyn til at vi 

i jødisk og islamsk tradisjon finner andre versjoner av fortellingen om Jakob og 

Esau, versjoner som ikke deler ut de samme dårlige karaktertrekk til Jakob. I 

                                                           
8 Ibid kap. 10 
9 (Broene 3,s. 21) 
10 s. 67ff  
11 s. 19  
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islam blir han sett på som en profet, og dermed fjernt fra alt som har med ”juks 

og bedrageri” å gjøre. Innenfor jødedommen vil man fokusere på Jakobs gode 

egenskaper og at han var et redskap som skulle oppfylle Guds plan.12  

     De innledende fortellingene om Abraham og Isak i elevboka har karakter av 

faktafortellinger. Vi finner elementer av bibelfortellingen innimellom 

faktastoffet. De fleste fortellingene er kortfattete, men enkelte er mer utbrodert; 

som fortellingen om Sodoma og Gomorra13  og fortellingen om at Abrahams tro 

blir satt på prøve.14 Disse kan karakteriseres mer som helhetlige fortellinger enn 

som faktafortellinger. Bildet på s16 i elevboka korresponderer klart med 

fortellingen om Abraham som blir bedt om å ofre Isak. Isak framstilles som ung 

og uvitende. Det sies ingenting her om islams fortelling om Ismail. Dette 

kommer heller ikke fram under islamkapitlet i elevboka, men derimot i 

ressursboka i forbindelse med islam - se nedenfor. I forbindelse med Abraham 

og hans koner og sønner tas temaet ”Abraham i tre religioner” kort opp i form 

av noen ”saksopplysninger”. Men det sies ikke noe her om hvilken posisjon Isak 

og Ismael har i henholdsvis jødedom og islam, verken i elevbok eller 

ressursbok15.  

     Fortellingsstoffet om Esau og Jakob presenteres som faktafortelling. 

Ressursboka sier: ”….det er ingen tvil om at Israelsfolket i stor grad leste Jakob-

fortellingene som en slags selvportretter: Slik Jakob var, slik er vi. Desto mer 

påfallende er det hvor lite flatterende Jakob portretteres i disse fortellingene; på 

sett og vis er Esau mer sympatisk….” 16 Et interessant spørsmål i den 

forbindelse er hvorvidt dette er en kristen eller jødisk tilnærming til stoffet. Det 

kommer ikke fram av kommentarene i ressursboka.  

                                                           
12 Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 10 
13 s. 8  
14 s. 11 
15 Elevboka s.14 
16 s. 35 
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  I ressursbokas islamdel refereres og kommenteres det to fortellinger i 

forbindelse med Ibrahim.17 Nemlig fortellingen om da Ibrahim ble påbudt å ofre 

Ismail, og fortellingen om da Ibrahim og Ismail bygget Kabaen. Det sies i denne 

forbindelse: ”Islam-stoffet i læreplanen som er knyttet til Ibrahim, er fortellinger 

om Ibrahim og Ismail, Ibrahims førstefødte. Dette er tatt opp under "stoffområde 

1: Bibelkunnskap" og tolkes der i en jødisk/kristen referanseramme.” I hvilken 

grad disse fortellingene er rivaliserende og hvilke didaktiske konsekvenser og 

utfordringer som skal trekkes av dette, sies det ingenting om.   

 

Broene 6: Elevbok og ressursbok  

I 6. klasse er jødedommen den religionen som fokuseres utenom kristendommen. 

I ressursbokas generelle kommentar til bibelkunnskapsstoffet i elevboka 

kommer det fram at forfatterne har klart for seg at jøder og kristne leser de 

samme bibelfortellingene i lys av forskjellige tolkningstradisjoner.18 Forfatterne 

nevner også en tredje tolkningstradisjon, den moderne – historiske, som søker å 

rekonstruere den antatt ”virkelige” historien bak tekstene. På denne bakgrunn 

finner forfatterne det nødvendig å foreta et valg når det gjelder hvilket 

perspektiv som skal være det overordnede, og åpent gjøre rede for det. 

Siktemålet er å fortelle bibelkunnskapsstoffet mest mulig ”nakent”, uten 

tolkende tillegg fra de ulike tradisjonene. Fordi KRL-planen plasserer 

fortellinger både fra GT og NT under målområdet 

”bibelkunnskap/bibelhistorie”, har forfatterne funnet det naturlig å plassere de 

enkelte bibelfortellingene i den større fortellingen som også omfatter Det nye 

testamente. Og det sies eksplisitt: ”totalrammen for bibelfortellingene (blir) ikke 

religiøst nøytral, men klart kristen.”  

                                                           
17 s. 92  
18 s. 25 
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Ressursboka har ellers noen kommentarer til de enkelte fortellingsbrokkene som 

ivaretar de ulike perspektivene nevnt ovenfor. Denne tilnærmingsmåten mener 

forfatterne hindrer at det lages en ”syntese” av de ulike lesemåtene.  

 Hvordan gir dette seg utslag i elevboka? I elevboka presenteres de bibelske 

fortellingene om Moses og Israels konger, under overskriftene ”Fra 

Israelsfolkets historie – Moses” og ”Israelsfolket i det nye landet”, uten at det 

her sies noe om hvilken tradisjon(er) dette hører til. Indirekte skjønner (?) 

leseren (eleven) at det er den kristne bibel som er referanserammen, blant annet 

på grunn av bildet av Madonna med barnet, som troner ved siden av teksten. 

Ingen linjer trekkes til den jødiske fortellingstradisjonen. Under Jødedommen 

finner vi en presentasjon av jødedommen og hva det vil si å være jøde i dag, 

blant annet gjennom bruk av antropologiske faktafortellinger. Fortellinger fra 

Tanak er det sparsomt med. På s. 111 kan vi lese: ”Toraen er første del av 

jødenes bibel/Tanak. Tanak svarer til Det gamle testamente i bibelen til de 

kristne. De to andre delene av jødenes bibel heter Profetene og Skriftene.” 

Måten dette er formulert på, gjør det uklart for leseren hvorvidt Profetene og 

Skriftene også er ”felles” skrifter for jøder og kristne. Ellers er det jo tydelig 

hvilket perspektiv som anlegges, også i kapitlet om jødedommen. 

Referanserammen er hele tiden kristendommen. Tilsvarende linjer til 

jødedommen blir ikke trukket under kapittelet om Israelsfolkets historie. Og 

eventuelle rivaliserende aspekter er helt fraværende.  

 

Sammendrag  

Læreverket er bevisst på at jødedom, kristendom og islam har fortellinger om 

felles skikkelser. Dette synliggjøres imidlertid i liten grad i elevbøkene. Positivt 

er at på småskoletrinnet blir noe av det bibelske fortellingsstoffet fra GT/Tanak 

plassert både under overskriften ”Bibelkunnskap” og under overskriften 

”Jødedommen”. På dette trinnet gjengir dessuten læreverket fortellinger om 

Yusuf og Musa i islam. På mellomtrinnet er derimot temaet ”felles 
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fortellingsstoff” mindre synlig. I 5.klasse presenteres fortellingene om Abraham 

og Isak, slik de skisseres i Bibelen. Den islamske varianten er imidlertid ikke 

synlig verken i elevbokas kapittel om islam (bortsett fra at det så vidt nevnes at 

Abraham er far til Isak og Ismael, og at muslimene regner Ibrahim som sin 

stamfar gjennom Ismail), eller som kommentar til den bibelske framstillingen. 

Imidlertid presenterer ressursboka den islamske fortellingen om Ibrahim som ble 

bedt av Allah om å ofre Ismail. Det rivaliserende aspektet mellom de ulike 

versjonene tas imidlertid ikke opp som en didaktisk utfordring.19 Tilsvarende 

kan sies om bøkene til 6. klasse. Her sies det for øvrig i klartekst at det er det 

kristne perspektivet som gjennomsyrer fellesstoffet. Selv om dette læreverket 

(Broene) til dels har en fenomenologisk tilnærming til religionene (”Broen er en 

spennende møteplass som gir utsyn i mange retninger, på en bro kan en få 

overblikk og perspektiv”20), kommer altså ikke denne tilnærmingen til full 

utfoldelse når det gjelder parallelle og rivaliserende fortellinger.  

 

Parallelle og rivaliserende fortellinger i Gyldendals læreverk  

Under treet, 2. klasse: Elevbok og lærerveiledning 

I elevboka finner vi faktafortellingen ”Rebekka og Isak”21. Her kan vi lese 

følgende: ”Historien om Abrahams slekt, Israelsfolket står i Bibelen. Både for 

kristne, jøder og muslimer er Abraham viktig.” 

     Går vi til lærerveiledningen for samme trinn, finner vi en kort innføring om 

Bibelen, dvs om den kristne Bibel. Det gis ingen innføring om forskjellen på 

jødisk og kristen bibel. 

     Vi skal ta for oss avsnittet om ”Abraham og Sara” i lærerveiledningen.22 Et 

av målene som er satt opp for arbeidet med dette temaet er ”å gi kunnskap om 

Abraham som en viktig person i jødedom, kristendom og islam.” Hvilken hjelp 

                                                           
19 Om det rivaliserende aspektet i Abrahamfortellingene, se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap. 10 
20 Elevboka 4.klasse s.6 
21 s. 44 
22 s. 49-53 
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får lærerne til å formidle denne kunnskapen? I et kort avsnitt pekes det på hva 

som karakteriserer Abrahams posisjon i de tre tradisjonene: for jødene var (her 

brukes fortidsform) han "personen som inngikk pakt mellom Gud og 

mennesker",23 i kristen tro er han ”eksemplet på det troende mennesket”, for 

islam er han en av de store profetene. I fortsettelsen legges det vekt på Abraham 

som trosmenneske (altså i følge lærerveiledningen det som er det kristne 

fokuset). Vi får dessuten høre om Ismails fødsel og om pakten. Man har valgt å 

vente med fortellingen om ofringen av Isak til 5. klasse. Lærerne anbefales å 

gjenfortelle bibelteksten eller lese høyt fra en barnebibel. Alle de metodiske 

forslagene relaterer seg til bibelteksten. Det sies intet om hvordan læreren kan 

forholde seg til Abraham som fellesskikkelse. Det anbefales å dramatisere 

fortellingene, og det er med tips om hvordan dette kan gjøres. Det står intet om 

at dette er problematisk for mange muslimske barn.  

     I elevboka finner vi fire tekstsider om Maria med tilhørende bilder. Det 

starter med: ”Bibelen forteller om Maria”.24 Både elevbok og lærerveiledning er 

tydelig på at Maria har ulik posisjon i katolsk og protestantisk kristendom. 

Marias rolle i islam nevnes ikke. Det kan jo være greit å ha med seg at Koranen 

skriver mer om Maria enn det Bibelen gjør.  

 

Langs elven, 3. klasse: elevbok og lærerveiledning 

På dette trinnet er det Jakob, Josef og Moses som er aktuelle å ta for seg.  I 

elevboka finner vi faktafortellingen ”Esau og Jakob”25 under hovedoverskriften 

”Bibelen forteller om Jakob og Josef”. Midt i fortellingen står setningen: ”Jakob 

er viktig for jøder og kristne, og han er islamsk profet”. Elevboka gjengir den 

bibelske varianten av fortellingen. Etter fortellingen kommer et aktualiserende 

spørsmål: ”Snakk sammen om hva det betyr å lure og jukse. Har du lurt en 

                                                           
23 s. 50 
24 s. 46 
25 s. 40 
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annen noen gang? Har du selv blitt lurt?” Jfr. analysen av Broene ovenfor og det 

faktum at Jakob jo ikke framstilles som en luring i alle tradisjoner.  

     Om behandlingen av Moses-fortellingen, så finner vi under 

hovedoverskriften  ”Bibelen forteller om Moses” tolv sider fortellingsstoff, noe 

faktastoff og bilder. Mye av dette er gjengitt som gode, spennende fortellinger, 

for eksempel ”Moses i sivkurven”26. Siste setning i denne fortellingen er 

imidlertid en faktaopplysning: ”Moses er viktig for jøder og kristne, og han er 

profet i islam.” En annen fortelling som tas opp, er ”Ørkenvandringen”27. Her er 

siste avsnitt en redegjørelse for den jødiske løvhyttefesten. En egen fortelling er 

”Pakten på Sinai”. Deretter blir de ti bud gjengitt over to sider i kristen versjon, 

dvs uten billedforbudet. Så følger en side der det redegjøres for den jødiske 

påskefeiringen, før vi kommer over i temaet ”Jødedommen”.  

     Når vi ser på lærerveiledningen, er ordbruken det første vi merker oss. Under 

den innledende omtalen av jødedommen28 kan vi lese: ”I Det gamle testamente 

sies det at israelsfolket skulle bli tallrike og føre Guds folk videre fra slekt til 

slekt”. Tilsvarende leser vi under hovedtemaet ”Jødedommen”, avsnittet 

”Jødenes hellige skrifter”29, første setning: ”Det gamle testamente er den 

viktigste boka for jødene”. Begrepet Det gamle testamente brukes også i 

kapitlene om bibelsk fortellingsstoff som har som et hovedmål at elevene skal 

bli kjent med religiøse skikkelser fra jødedom, kristendom og islam30. Det sies 

dessuten eksplisitt at disse kapitlene skal danne grunnlag for temaet jødedom31. 

     Så til spørsmålet om lærerveiledningen gir det nødvendige bakgrunnsstoffet 

som lærerne trenger. Vi har allerede sett at veiledningen ikke skiller klart 

mellom den jødiske og den kristne bibel. Man er klar over temaet felles 

skikkelser: ”De gammeltestamentlige profetene er sentrale både i jødedom, 

                                                           
26 s. 52 
27 s. 58 
28 s. 21 
29 s. 90 
30 se for eksempel s. 54f 
31 s. 54 og 76 
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kristendom og islam. Dette bør gjenspeiles i undervisningen, noe avhengig av 

hvilken bakgrunn elevene i klassen har”.32 Når det gjelder forholdet mellom 

Esau og Jakob, pekes det på at i den islamske varianten er Jakob ingen luring, 

han er en profet og har ikke handlet galt. Man skiller imidlertid ikke mellom den 

kristne og den jødiske varianten. Koranversjonen av Josef-fortellingen (sure 12) 

nevnes ikke. Det ville jo vært en gylden anledning til å peke på fortellinger som 

hovedsakelig er parallelle. Det sies imidlertid at i Josef-fortellingen oppfattes 

budskapet / teologien likt i jødedom og kristendom. Går vi til fortellingene om 

Moses i lærerveiledningen, finner vi ikke mere stoff om parallelle og 

rivaliserende fortellinger der. På pluss-siden er et avsnitt om forskjellen på den 

jødiske og den kristne versjonen av de ti bud33.   

 

Over fjellet, 4. klasse: elevbok og lærerveiledning 

På dette trinnet skal vi nøye oss med å se på det som sies generelt om Bibelen. 

Elevboka bruker betegnelsen ”Det gamle testamente” om jødenes bibel34. Det er 

kristendommen som er referansepunktet. Lærerveiledningen har et avsnitt som 

heter ”Hva er Bibelen?”35. Her leser vi36: ”Jødenes Bibel kalles Tanakh og består 

av tre deler. Tora eller Loven er de fem Mosebøkene, Profetene eller Neviim er 

de historiske bøkene og profetene, og Skriftene eller Ketuvim, som er resten av 

skriftene i Det gamle testamente. Å snakke om ”gammelt testamente” er 

meningsløst for jødene.” Ståstedet er fremdeles kristendommen. Likevel får 

lærerne ”endelig” en forholdsvis saklig beskrivelse av fakta - selv om dette altså 

ikke har fått konsekvenser for ordbruken ellers  i læreverket; verken i elevbøker 

eller i lærerveiledninger. 

 

Reiser i tid og tro, 5. klasse: Elevbok og lærerveiledning  

                                                           
32 s. 54 
33 s. 78 
34 s. 36 og 42 
35 s. 45 
36 s. 46 
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Ifølge L97 skal blant annet fortellinger om patriarkene i Bibelen tas opp i 5. 

klasse. Dette er også hovedtrinnet for presentasjonen av islam. I 

lærerveiledningen for dette trinnet sies det innledningsvis at elevene skal møte 

autentiske mennesker som forteller om sin tro. Det understrekes at samtidig som 

elevene beveger seg i forskjellige tradisjoner, er det viktig til enhver tid å vite 

”hvor vi er”. Stoffet fra de ulike religioner er tilrettelagt i atskilte bolker, slik at 

det ikke skal skapes ”forvirring hos elevene ved, for eksempel, å blande sammen 

ulike religioner og tradisjoner”. Det sies eksplisitt at ”Elever på dette 

alderstrinnet har en begrenset evne til å mestre de store følelsesmessige og 

intellektuelle utfordringer som en mer sammenlignende stofframstilling ville 

invitere til. Det er svært viktig at de får lov til å oppholde seg over tid i en 

sammenheng og et miljø, og at det ikke hele tiden trekkes linjer og assosiasjoner 

over til andre.”37 Det vises videre til kristendommens og islams ulike måter å 

fortelle historien om Abraham og Isak (!) på. Det sies at elevene ikke må 

pådyttes problemer som de ikke selv har reist, men at læreren må forholde seg til 

dette dersom elevene selv tar det opp. I veiledningen til kap 1 ”Reisen til 

bøkenes bok” kan vi lese at ”muslimene er kjent med mange av fortellingene i 

Bibelen fordi flere av personene i Bibelen er viktige profeter i Koranen.”38 Dette 

er en nokså villedende kommentar: Det er jo personene i Bibelen muslimene og 

de muslimske barna kjenner, ikke nødvendigvis de bibelske fortellingene, selv 

om en god del er sammenfallende.   

     I elevboka står det i dette kapitlet om Bibelen og andre skrifter at ”kristne har 

Bibelen”, ”jødene har Toraen” og ”muslimene har Koranen”.39 Senere gjentas at 

de fem første bøkene i Det gamle testamente av jødene kalles Toraen.40 Det er jo 

rett nok, men det er litt påfallende at begrepet Tanak ikke nevnes i det hele tatt i 

denne konteksten, spesielt siden det vies en del plass i lærerveiledningen for 4. 

                                                           
37 s. 6 
38 s. 14 
39 s. 12 
40 s. 13  
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klasse. Tora er for øvrig et begrep som brukes på forskjellige måter - både om de 

fem mosebøkene og om hele den jødiske læren.  

     I veiledningen til kap 2 ”I patriarkenes tid” gis det en del bakgrunnsstoff om 

Kanaan og utviklingen av landet fram til vår tid. Lærerveiledningen sier i en 

kommentar til fortellingen om Hagar og Ismael at Ismael i islamsk tradisjon 

regnes som arabernes stamfar og at mange av ritualene under pilegrimsferden til 

Mekka er knyttet til fortellingene om Abraham, Hagar og Ismael. 

Lærerveiledningen understreker samtidig at ”læreren bør presisere at dette (dvs 

elevbokas fortelling) er den kristne beretningen.”41 Det sies ingenting om at 

dette også er jødedommens fortellinger. At det er den kristne – eller bibelske – 

beretningen som fortelles i elevboka, er tydelig for elevene også ut fra 

illustrasjonen på s. 26 av Abrahams slektstre. Her framstilles Hagar og Ismael 

som noen ungdommer nokså ”på siden av” slekten for øvrig. Det virker ikke 

som denne grenen av Abrahams slekt har fått noen etterkommere, noe den jo 

ifølge Bibelen fikk – endog mange av! Fortellingen om Abrahams to sønner og 

konflikten dem imellom fortelles. Det er imidlertid påfallende at Abraham 

framstilles som om han ikke har noen problemer med å sende Hagar og Ismael 

ut i ørkenen,42 noe han ifølge 1 Mos 21,11 hadde. Elevene får lett det inntrykk at 

Ismael ikke var så viktig for Abraham. Dette understrekes av at det i faktaruten43 

sies at Isak ble omskåret av Abraham, mens det ikke står noe om at Ismael også 

ble omskåret.44 Rett nok sies det at både jøder og muslimer omskjæres i dag, 

men det er ingen link til Ismael.  

     I lærerveiledningen til kap 10 ”islam” sies det at det er viktig å ikke sette 

tekster fra Koranen opp mot tekster fra Bibelen, men la dem få stå for seg selv.45 

Dette er begrunnet ut fra motivet at islams fortellinger skal ivaretas. I 

forbindelse med festen id al-adha, som avslutter pilegrimsreisen til Mekka, sies 

                                                           
41 s. 20 
42 s. 26 
43 s. 27 
44 1 Mos 17,23  
45 s. 58  
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det at ”festen er knyttet til Ibrahims ofring av Ismael.”46 Lærerveiledningen 

gjengir Sure 37, 97-107 fra Koranen, som beretter om Ibrahims ”nesten-ofring” 

av sønnen.47 I elevboka har elevene kommet til ørkenen utenfor Mekka, der de 

treffer moren til Shagufta, som er på pilegrimsreise. Hun forteller om Hagar som 

”løp opp og ned på høydene utenfor Mekka og lette etter vann til seg og 

gutten.”48 Og hun forteller om at pilegrimene ofrer en sau eller en kamel til 

minne om profeten Ibrahim, som ble spart for å ofre sin sønn Ismail.49  

     Når det gjelder elevbokas fortellinger, er det jevnt over slik at 

bibelfortellingene gjengis i en helhetlig og bearbeidet fortellingsform, med 

utgangspunkt i bibelteksten. Fortellingene er lette å lese, men inneholder noen 

tolkende formuleringer. Noen ganger kommer tolkningene i faktakort etterpå.50 

Det er positivt at faktaangivelsene kommer i et eget avsnitt før selve 

fortellingen, som dermed får et mer levende og dramatisk preg. Når det gjelder 

fortellingen om ofringen av Isak51, finner vi ingen henvisninger til jødisk og 

muslimsk versjon av denne fortellingen, der Isak/Ismail var voksen og vel 

vitende om det som skulle skje. Dette synes å være i tråd med 

lærerveiledningens fortellingsfilosofi når det gjelder parallelle og rivaliserende 

fortellinger i ulike tradisjoner. Heller ikke i forbindelse med fortellingen om 

Jakob og Esau er det henvisninger til jødisk og muslimsk framstilling av denne 

søskenkonflikten.52  

Presentasjonen av det islamske fortellingsstoffet er en del annerledes enn 

presentasjonen av det bibelske stoffet. Her er fortellingsstoffet innvevd i 

antropologiske presentasjoner av islam, det vil si presentasjon av religionen 

gjennom muslimske barn. Her er også mye faktastoff innvevd. Mye av 

fortellingsstoffet kan karakteriseres som antropologiske faktafortellinger. 

                                                           
46 s. 65  
47 s. 64 
48 s. 156  
49 s. 157 
50 s. 30  
51 s. 28  
52 s. 36  
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Tilnærmingen til islam blir dermed nokså forskjellig fra tilnærmingen til 

kristendommen, som skjer via helhetlige og fyldige fortellinger.  

 

Reiser i tid og tro, 6. klasse: Elevbok og lærerveiledning  

På dette trinnet skal ifølge L97 jødedommen fokuseres spesielt. Jødedommens 

tolkninger og versjoner av bibelfortellingene ser jo noe annerledes ut enn den 

kristne tolkningen av fortellingene, selv om jødenes Tanak og de kristnes Det 

gamle testamente dreier seg om de samme skriftene. Spørsmålet her er hvordan 

dette reflekteres i lærerveiledning og elevbok. I lærerveiledningen siteres 

innledningsvis L97s målsetting for 6. klasse: ”På dette trinnet er hovedvekten 

lagt på å presentere religioner og livssyn for seg. Det vil også være naturlig å 

trekke noen sammenligninger mellom ulike religioner og livssyn.” 

Lærerveiledningen gjentar det som ble sagt i 5. klasseveiledningen, at elevene 

hele tiden skal være bevisst hvilken religiøs eller livssynsmessig tradisjon de 

befinner seg i. Og lærerveiledningen for 6. klasse presiserer at 

sammenligningene stort sett går på forhold som har med leveregler og ytre 

kulturforskjeller å gjøre.53 Det legges med andre ord ikke opp til linjer og 

sammenligninger når det gjelder fortellingsstoffet. Det sies ellers om teksten i 

elevboka at ”hovedtekstene i boka er av fortellende art”, at ”fortellingene har 

forskjellig form” og at ”fortellerformen er valgt for å gjøre hovedtekstene 

varierte, og for å dra elevene med inn i stoffet.”54 Læreverket har med andre ord 

en bevisst målsetting med fortellingene. Da er det interessant å se hvordan 

fortellingene brukes i tilknytning til ulike religioner.  

     I et eget avsnitt i lærerveiledningen gjøres det eksplisitt rede for 

”Abraham/Ibrahim og Moses i jødedom, kristendom og islam”.55 Det legges 

vekt på at utvelgelsen av Abraham/Ibrahim er utgangspunkt eller utspring for 

alle de tre religionene. Det er bra å vektlegge Abrahams betydning i de tre 
                                                           
53 s. 6  
54 s. 7  
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religionene, men å si at kristendommen har ”sitt utspring i utvelgelsen av 

Abraham” er kanskje å gå litt for langt. I avsnittet ”Mosebøkene i Bibelen”56 

pekes det på at jødedom, kristendom og islam har flere grunnleggende trekk 

felles. Det understrekes at Toraen er identisk med de fem Mosebøkene i de 

kristnes Gamle testamente. Tanak nevnes ikke.  

     Lærerveiledningen til kap 1 ”Jakten på paktkisten” har en viktig kommentar 

til kapitteldelen om Moses, som illustrerer hvordan man forsøker å ivareta 

framstillingen av parallelle skikkelser i de tre religionene. ”Spesielt i en klasse 

med jøder eller muslimer kan faktateksten på side 21 virke oppklarende.”57 

Faktateksten er bra på den måten at den tar for seg Moses’ posisjon i alle de tre 

religionene, som dermed sidestilles. Linjene mellom de ulike religionene er i 

elevboka gjennomgående lagt til ”faktakort”. Elevboka har også et faktakort om 

Jerusalem i de tre religionene.58  

     I lærerveiledningens kommentarer til kap 8 ”Jødedommen” sies det litt om 

forholdet mellom jødedommen og kristendommen. Det presiseres at 

historiedelen til jødedommen på enkelte punkter er felles med kristendommen. 

Noen kilder er felles, men noen er ulike. Religionene har ellers forskjellig 

historie. Når det gjelder felles kilder, heter det: ”Det gamle testamente er kilder 

de har felles.”59 I elevboka er det en faktarute om Toraen.60 Det er greit nok, det 

som sies der, men fortsatt er ikke Tanak nevnt.  

Det presiseres flere ganger i lærerveiledningen at en del av stoffet under GT – 

det gjelder først og fremst Mosesfortellingene – kunne vært plassert under 

jødedommen. De fortellingene om Moses som står under henholdsvis Det gamle 

testamente og jødedommen i elevboka, er ment å utfylle hverandre. Det er greit. 

Det er likevel påfallende hvordan fortellingsformen endres når man kommer til 

jødedommen, også når felles fortellinger fra Mosebøkene skal fortelles. Mens 
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fortellingene i første delen av boka – under Det gamle testamente – var fyldige 

og helhetlige nyfortellinger av bibelfortellingene - i presens, noe som gjør stoffet 

ekstra nært for elevene, er fortellingene under jødedommen preget av å være 

antropologiske faktafortellinger, mer enn gjengivelse av selve fortellingsstoffet 

fra Bibelen. I forbindelse med Purim er for eksempel svært lite fortalt om det 

bibelske grunnlaget, bare litt om selve feiringen.61 I faktaruten står det: ”Man 

leser fra Esters bok i Det gamle testamentet. Det gamle testamentet på hebraisk 

er jødenes hellige bok" (!) Bibelfortellingene om Moses består av kortfattede 

resymefortellinger – i preteritum. Utover dette henvises man kort til de aktuelle 

bibelversene.  

Sammendrag  

I Gyldendals læreverk for småskoletrinnet trekkes det linjer til andre tradisjoner 

i elevbøkene. Dette skjer først og fremst på den måten at det i forbindelse med 

for eksempel presentasjonen av den bibelske fortellingen om Moses (2. klasse) 

sies at ”Moses er viktig for jøder og kristne, og han er profet i islam" og i 

forbindelse med presentasjonen av den bibelske fortellingen om Esau og Jakob 

(3. klasse) sies at ”Jakob er viktig for jøder og kristne, og han er islamsk profet.” 

Tilsvarende "formler" gjentas flere ganger i dette læreverket. Det kan se ut som 

tanken er at ”nå har vi tatt vare på dette aspektet. Nå har vi gjort vårt”.  

I lærerveiledningene for mellomtrinnet er man opptatt av at det ikke skal 

trekkes for mange linjer og at det ikke hele tiden skal fokuseres på 

sammenligning mellom de ulike tradisjonene. Fortellingene skal presenteres i en 

tydelig kontekst slik at elevene hele tiden vet hvor de befinner seg ”i tid og tro”. 

I praksis trekkes det i elevboka linjer via faktakortene.  

Men utover det som sies i lærerveiledningene om at fortellingene kan vektlegges 

i samsvar med elevsammensetningen i klassen, finner vi ingen drøfting av 
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hvordan læreren kan forholde seg til parallelle og rivaliserende fortellinger i 

klasserommet.  

 Som vi har sett, er det grunn til å være kritisk til en del av begrepsbruken i 

dette læreverket. Det gjelder først og fremst betegnelsen på de jødiske skriftene, 

som er gjennomgående upresis. Bruken av ”Det gamle testamente” som 

betegnelse for jødenes ”Tanak” gjentas flere ganger. På den måten hindres 

forståelsen av at jødene har skrifter som ”står på egne bein” – uavhengig av de 

kristne skriftene.  

 Mye av fortellingsstoffet i dette læreverket er presentert på en levende og 

engasjerende måte. Men når det gjelder parallelle og rivaliserende fortellinger 

fra jødedom, kristendom og islam, er det helst fortellingene fra ”Det gamle 

testamente” som blir ivaretatt på den måten. Når tilsvarende fortellingsstoff 

presenteres under ”jødedommen” får det en helt annen form, mer kortfattet og 

innbakt i antropologiske faktafortellinger. Tilsvarende kan sies om det islamske 

fortellingsstoffet generelt. Dette er tankevekkende i forhold til KRL-fagets 

premiss om samme tilnærmingsmåte til de ulike religioner.  

Parallelle og rivaliserende fortellinger i Aschehougs læreverk 

Fortell meg mer 1: Lærerens bok 

Til 1. klasse har læreverket plansjer - ingen elevbok. Imidlertid er det en fyldig 

lærerveiledning til 1. klasse. Leksjonsbeskrivelsene har en fyldig innledning 

med faglige kommentarer. Dette gjelder også for jødedom, kristendom og 

islam62. I den generelle innledningen63 finner vi et eget kapittel som tar for seg 

forholdet mellom disse tre tradisjonene og deres skrifter. I leksjonsbeskrivelsene 

finner vi fagstoff både om den kristne Bibel og om Koranen. Til leksjonen 

”Bibelens skapelsesberetning”64 finner vi faglige kommentarer både til 

kristendommen og til skapertroen i islam. Under leksjonen ”Advent” finner vi 
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temaet ”Juleevangeliet”65. Her er faglige kommentarer både til kristendommen 

og til islam. Her står det om Jesus og Maria i Koranen, og det siteres fra sure 19. 

Det understrekes at tanken om Jesu underfulle fødsel er felles for kristendom og 

islam, mens det kun er kristendommen som mener at Jesus er Guds sønn. 

Tilsvarende kommentarer finner vi under gjennomgangen av påsken.: 

”Langfredag og påskemorgen”66. Her diskuteres islams syn på Jesu død og 

påske. Vi finner også en faglig kommentar om jødedommens forhold til 

personen Jesus. I lærerveiledningen er det også skikkelige kommentarer til 

hellige hus i ulike tradisjoner67. Konklusjonen på gjennomgangen av denne 

lærerveiledningen er at her tas lærernes behov for bakgrunnnsstoff på alvor.  

 

Fortell meg mer 2: Elevbok og lærerens bok  

I elevboka for 2. klasse er alle fortellinger gjengitt i kortversjon eller resyme, 

ispedd noen bibelsitater og koransitater. Vi finner Bibelens versjon av 

Abrahamfortellingen i en forholdsvis fyldig versjon68. Ingen linjer trekkes til 

andre tradisjoner. Lenger ut i boka finner vi en antropologisk fortelling til islam, 

”Kiren forteller”69. Her nevner Kiren blant annet Ibrahim og ofringen av sønnen. 

Ingen linjer trekkes til andre tradisjoner. Dette var eksempler på to steder man 

kunne ha vist til andre tradisjoner, men elevboka gjør det faktisk aldri.  

Lærerveiledningen har samme type kommentarer som veiledningen for 1. 

klasse, for eksempel til Adam og Eva, Noa, Abraham og jomfru Maria.  

 

Fortell meg mer 3: Elevbok og lærerens bok  

I elevboka for 3. klasse har man valgt å presentere parallelle og rivaliserende 

fortellinger fra kristendom, jødedom og islam i tur og orden etter hverandre - 

uten å trekke linjer. Under hovedoverskriften ”Kristendom” kommer 
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bibelfortellinger om Esau og Jakob, om Josef og om Moses, samt den kristne 

versjonen av de ti bud70.  Under overskriften ”Islam” finner vi skapelsen, Josef-

fortellingen og Mosesfortellingen71. Og under overskriften ”Jødedom” får vi 

høre om utferden, Moses og pakten på Sinai72. Det er selvfølgelig svært positivt 

at alle versjonene presenteres. Men her kunne det vært en gylden anledning til å 

trekke linjer ”alle veier” mellom tradisjonene. Under overskriften ”Temaarbeid: 

Pilegrimsreiser i fem religioner”73 er et tema ”Jerusalem - en hellig by for 

mange”. Her får vi jødisk, kristent og muslimsk perspektiv i samme kapittel74. 

Også denne lærerveiledningen har gode og fyldige kommentarer. 

     Vi skal se nærmere på fortellingstypene i denne elevboka. Fortellingene om 

Moses i kristendomsdelen av boka går over ti sider med illustrasjoner og 

oppgaver. Fortellingene har med viktige innholdskomponenter og er spennende 

og velskrevet; med andre ord en god helhetlig fortelling. I islamdelen av boka 

har Mosesfortellingen fått to sider. Da er en av sidene bilde og oppgaver. Her er 

fortellingen en typisk resymefortelling eller faktafortelling, ispedd to 

Koransitater. I jødedomsdelen av boka er overskriften "Den første pesach". 

Dette temaet går over åtte sider med bilder og oppgaver. Her er fokuset noe 

annerledes enn i kristendomsdelen, så fortellingene i de to delene utfyller 

hverandre. Dessuten kommer den jødiske forståelsen av fortellingene fram, for 

eksempel i forbindelse med at Moses får Toraen på Sinaifjellet. I denne delen er 

det også gode fortellinger.  

     Josef-fortellingen er bare gjengitt i kristendoms- og islamdelen av boka. 

Begge steder er fortellingen forholdsvis kort. I kristendomsdelen fortelles om 

brødrenes sjalusi og Josefs drømmer. Dessuten fortelles det om drømmene han 

hadde i Egypt og gjensynet med brødrene. I islamdelen er fokus på episoden 

med Josef og den egyptiske stormannens kone.  
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Fortell meg mer 5: Elevbok og lærerveiledning  

Lærerveiledningen for 5. klasse har innledningsvis grundig bakgrunnstoff og 

faglige kommentarer om forholdet mellom tekster og fortellinger i jødedom, 

kristendom og islam under avsnittet  ”Flere religioner i ett fag.” Her sies det at 

man både i elevboka og lærerveiledningen har forsøkt ”i den grad det er mulig, å 

behandle forståelsen av tekstene parallelt for jødedom og kristendom, og 

markert de stedene der forståelsen er forskjellig.”75 Det signaliseres også at en 

systematisk behandling av jødedom og tolkningstradisjonene blir tatt opp i 6. 

klasse. Det gjøres videre rede for religionenes hellige skrifter og deres forhold til 

hverandre. Det sies at ”Jødedommens hellige skrifter blir av jødene kalt Tanakh” 

og at ”Disse skriftene kalles Det gamle testamente av de kristne”. Det gjøres 

også rede for islams syn på forholdet mellom de bibelske skrifter og Koranen. I 

elevboka gjøres det tilsvarende rede for de ulike skriftene, men på en forenklet 

måte.76 Lærerveiledningen argumenterer for en framstillingsform i elevboka der 

kildene er lett gjenkjennelige, i motsetning til en forkortet versjon som samtidig 

”tolker” teksten.77 I kommentarene til kap 1 ”Fra bibelhistorien – 

Fedrehistorien” skriver lærerveiledningen i innledende merknad: ”Det er viktig å 

være oppmerksom på at flere av fortellingene fra første Mosebok er felles stoff 

for kristne, jøder og muslimer.” ”Innen jødedom og kristendom er det forskjellig 

tolkning av disse fortellingene. Islam har tekster som forteller om noen av de 

samme personene, men tekstene er ikke de samme.”78 Lærerveiledningen gir 

fyldig faglig bakgrunnsstoff om fedrehistorien og om den historiske og 

kulturelle ramme for fortellingene. Ismail og Isak nevnes kort som stamfedre til 

store folkeslag. I elevboka presiseres det i forbindelse med Ismael at 

”etterkommerne etter Ismael ble også til et stort folk, slik Gud hadde lovet 
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Abraham.”79 Denne siste formuleringen knytter også Ismael tett til Abraham, 

noe som er viktig for muslimske elever.  

I lærerveiledningen pekes det i forbindelse med fortellingen om Jakob og Esau 

på at også her ”har jødene en annen tolkning”80 uten at det sies hvordan denne 

ser ut. I elevboka sies det ikke noe om en jødisk forståelse av fortellingen. 

Jakobs lureri blir framstilt som en helhetlig fortelling, som innehar litterære 

kvaliteter. Denne fokuseringen på ”lureriet” er i tråd med kristen tradisjon. 

Samtidig legges det i elevboka også vekt på en annen side ved fortellingen, 

nemlig at Esau brydde seg så lite om førstefødselsretten at han solgte den for en 

tallerken linsesuppe.81 Denne fokuseringen er mer i tråd med jødisk tradisjon, 

som gjerne framstiller Esau i et dårlig lys til fordel for Jakob.  

I lærerveiledningen til kap 5 ”Islam” gjøres det oppmerksom på at man har 

valgt å presentere fortellingene om Ibrahim og Ismail i tilknytning til den femte 

søylen, pilegrimsreisen, siden flere av pilegrimenes riter er knyttet til Ibrahim og 

hans familie.82 Elevboka tar opp Ibrahims ætt gjennom Ismail og forteller 

fortellingen om hvordan Ibrahim og Ismail gjenoppbygget Kabaen. Det fortelles 

også om den gangen Allah ba Ibrahim om å ofre sønnen sin. Fortellingen i Sure 

37 i Koranen siteres og det gjøres deretter klart at den ”sønnen” det er snakk om, 

etter islamsk tradisjon er Ismail. Denne hendelsen minnes muslimene ved 

ofringen av et dyr i forbindelse med offerfesten id al-adha. 83  Lærerveiledningen 

presiserer at til fortellingen om Ibrahim og Ismail må læreren være forberedt på 

spørsmål om forholdet til ofringen av Isak i 1. Mos 22. Det sies samtidig at det 

er viktig at ”islams fortelling her får stå på egne bein og at hovedmomentene i 

fortellingen og i offerfesten kommer fram: menneskenes lydighet, ved at ikke 

noe holdes tilbake, og Allahs barmhjertighet, ved at sønnen ikke blir ofret.”84 På 
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denne måten settes denne fortellingen inn i en genuin islamsk kontekst, samtidig 

som man ser parallellene med den bibelske fortellingen.  

Når det gjelder presentasjonen av fortellingene, så tar som sagt læreverket mål 

av seg til å ligge så nær kildeteksten som mulig. Derfor finner vi også mye 

direkte sitater fra Bibelen eller Koranen. Fortellingene blir en blanding av 

kildefortellinger og tilrettelagte fortellinger, som skal gjøre fortellingene enklere 

å tilegne seg. Deler av fortellingsstoffet kan derfor få karakter av fyldige og 

helhetlige fortellinger. Men noen ganger er faktaopplysninger vevd inn i 

fortellingene eller i starten av fortellingene uten at det angis når selve 

fortellingen starter. Dette forstyrrer det dramatiske preget og en del av 

fortellingene grenser opp mot faktafortellinger. Denne blandingen av fakta og 

fortelling er ikke minst tydelig i forbindelse med kapitlet om islam, for eksempel 

avsnittet om Ibrahim og Ismail.  

 

Fortell meg mer 6: Elevbok og lærerveiledning  

Som i lærerveiledningen for 5. klasse finner vi også i innledningen til denne 

lærerveiledningen et avsnitt kalt: ”Flere religioner i ett fag”.85 Dette året 

fokuseres det spesielt på tolkingstradisjoner, innen kristendom og spesielt innen 

jødedom, som har et ekstra fokus i 6. klasse. Det understrekes at det i tillegg til 

Tanak også finnes rike fortellings- og tolkingstradisjoner, som er viktige for den 

jødiske forståelsen av tekstene. Dette tas for øvrig spesielt opp i 

lærerveiledningen til kap 4, der jødedommen behandles. Ellers gjøres det 

oppmerksom på at selv om tekstene fra Det gamle testamente i L97 er plassert 

inn under kristendomsdelen i faget, hører de like mye hjemme i jødedomsdelen. 

Det understrekes at læreverket derfor har valgt å legge seg så nært opp til 

tekstene som mulig, uten å innføre nytestamentlig eller kristen tolkning av 

fortellingene. Videre er det jødiske fortellingsstoffet supplert med stoff fra 
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Talmud-tradisjonen der det er aktuelt. Forfatternes intensjoner er derfor klare. 

Hvordan følges dette opp i elevboka?  

Elevboka starter med Egypt-tiden og utvandringen fra Egypt til Kanaan.  

Lærerveiledningen betegner Moses som en av de største skikkelsene i 

verdenshistorien. Han regnes både som profet og som religionsstifter, 

israelittenes befrier og stammenes leder.86 Det er disse fortellingene elevene skal 

bli kjent med og se betydningen av i historisk og aktuell kontekst. 

Lærerveiledningen gir faglig bakgrunnsstoff til den historiske og kulturelle 

ramme – i dette tilfellet forholdene i Egypt. Elevboka har en interessant 

illustrasjon med kommentar om de svarte slavene i Amerika som måtte arbeide 

hardt og som sang negro spirituals som handlet om israelittenes slaveri i Egypt.87 

Dette er en i og for seg en fin vinkling, og i denne sammenheng også ganske 

interessant, fordi man i lærerveiledningen uttrykkelig har sagt at man vil holde 

seg så nært til teksten som mulig uten å gi en ”kristen” fortolkning av 

fortellingen. Nå er jo slavene i Amerika og deres ”kampsanger” en typisk kristen 

aktualisering av Exodusberetningen,88 som fokuserer på hvordan Gud hjelper de 

undertrykte til frihet. Det er fair nok å presentere en slik kristen aktualisering, 

men det burde kanskje gjøres oppmerksom på at dette er en kristen vinkling, 

enten i elevboka og i hvert fall i lærerveiledningen, slik det var signalisert 

innledningsvis. Ellers er det bra at lærerveiledningen – i tråd med sine 

intensjoner - supplerer fortellingsstoffet om Moses med jødisk tradisjonsstoff, 

slik at læreren i alle fall vet om dette stoffet, selv om det ikke sies eksplisitt i 

elevboka.89  

I lærerveiledningen til kap 4 ”Jødedommen” tas forholdet mellom 

jødedommens og kristendommens fortellingsstoff opp. Det sies at ”hvis 

bibelhistorien allerede er gjennomgått, vi elevene være kjent med flere av 
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personene og hendingene i kapitlet om jødedommen. Vi har imidlertid valgt å 

ikke slå sammen disse momentene, da den jødiske egenarten ville tapt på dette. 

De jødiske fortellingene er derimot profilert som jødiske ved bruk av jødiske 

kilder.”90 Det er de bibelfortellingene som har vært viktigst for jødefolket, som 

blir fortalt i dette kapitlet i elevboka. I lærerveiledningen gjøres det rede for 

Tanak og Talmud, som hovedkilder til jødedommen. Kapitlet her om 

jødedommen inneholder grundige faglige kommentarer, både om jødenes 

historie, jødisk tro og jødisk liv og praksis. De ulike temene er presentert ut fra 

en jødisk vinkling, herunder også jødiske legender. I elevboka presenteres 

jødiske fortellinger om blant annet Moses, David og Salomo. I fortellingen om 

David fokuseres det på ”den store kongen”.91 Her nevnes ikke fortellingen om 

David og Batseba, som ble nevnt under fortellinger fra Det gamle testamente, 

selv om dette er en viktig del av den jødiske fortellingstradisjon, som 

representerer en til dels rivaliserende versjon til den bibelske.92 At dette heller 

ikke er nevnt i lærerveiledningen, verken i kommentarene til det 

gammeltestamentlige fortellingsstoffet eller i kommentarene til de jødiske 

fortellingene, er et savn i en veiledning som ellers har såpass mye jødisk 

tradisjonsstoff. Men ellers er det generelt bra at man tar jødedommen på alvor 

ved å innføre fortellingsstoff utover det bibelske.  

Når det gjelder fortellingsformen, er fortellingene fra Det gamle testamente 

her, som i 5. klasse, preget av ønsket om kildenærhet. De tilrettelagte 

fortellingene er ispedd biter av bibelteksten, som angis i parentes. På den måten 

blir fortellingene på den ene side fyldige og autentiske, men på den annen side 

oppleves de usammenhengende. At faktaruter er plassert midt inne i 

fortellingene, bidrar til å stykke opp helheten i fortellingen. I kapitlet om 

jødedommen er fortellingsstoffet noe mer sammenhengende, siden det ikke så 

ofte brytes opp av bibelsitater. Det jødiske tradisjonsstoffet flettes inn i 
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fortellingene på en ”mykere” måte og gjør fortellingene til helhetlige 

fortellinger. Noen av fortellingene har derimot preg av å være resymé.  

 

Sammendrag  

Dette læreverket gir uttrykk for et bevisst forhold til problematikken knyttet til 

parallelle og rivaliserende fortellinger og prøver derfor også å gi faglig 

bakgrunnskunnskap til læreren for å kunne håndtere disse fortellingene på en 

forsvarlig måte. I lærerveiledningene på alle trinn finner vi fyldige faglige 

kommentarer til parallelle og rivaliserende fortellinger og skikkelser. 

Det gjøres grundig rede for religionenes hellige skrifter og deres selvforståelse 

så vel som deres forhold til de andre. En kritisk merknad vil vi likevel knytte til 

at det alltid synes å være kristendommen / den kristne bibel som er 

utgangspunktet og ståstedet. Det er i kapitlene om bibelfortellinger vi finner 

kommentarer som går på islam og jødedom. Det kommer aldri noen  kommentar 

om kristendommen i avsnittene om islam.  

 

Sammenfatning av læreverkanalysen 

Det er til dels stor forskjell på hvordan disse tre læreverkene forholder seg til 

parallelle og rivaliserende fortellinger, både i lærerveiledningene og i 

elevbøkene. Universitetsforlagets læreveiledninger viser at verket er bevisst på 

at jødedom, kristendom og islam har fortellinger om felles skikkelser, men dette 

synliggjøres likevel i svært liten grad i elevbøkene – spesielt på mellomtrinnet. I 

Gyldendals læreverk trekkes det på småskoletrinnet linjer til andre tradisjoner 

ved små formelaktige utsagn, mens på mellomtrinnet skjer denne linjetrekkingen 

via faktakortene. I lærerveiledningene på mellomtrinnet er Gyldendals læreverk 

opptatt av at det ikke hele tiden skal fokuseres på sammenligning mellom de 

ulike tradisjonene. Det framheves som viktig at elevene hele tiden vet hvor de 

befinner seg ”i tid og tro”. Aschehougs verk er det av læreverkene som tar 

spørsmålet om parallelle og rivaliserende fortellinger mest på alvor. I 
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lærerveiledningen gis det fyldige kommentarer. Her finner vi også et bevisst 

forhold til problematikken som er knyttet til parallelle og rivaliserende 

fortellinger og skikkelser. Bakgrunnsstoffet er gitt for at læreren skal kunne 

håndtere fortellingene på en god måte. Tilsvarende hjelp finner læreren ikke i de 

andre læreverkene. Verken Universitetsforlagets læreverk eller Gyldendals 

læreverk tar opp til skikkelig drøfting hvordan læreren kan forholde seg til 

parallelle og rivaliserende fortellinger i klasserommet.  

Aschehougs læreverk merker seg også positivt ut når det gjelder en 

sakssvarende presentasjon av hellige skrifter og deres betegnelser innenfor de 

ulike tradisjonene. Dette er en  viktig basiskunnskap med tanke på dialog.   

Når det gjelder fortellingsformen, er det en generell tendens til å presentere 

bibelfortellingene som en mer ”helhetlig” fortelling enn tilfellet er med de andre 

religionenes fortellinger, som ofte blir presentert som resymefortellinger eller 

faktafortellinger, gjerne antropologiske. Spesielt tydelig er dette i Gyldendals 

læreverk, som for øvrig har en veldig spennende innfallsvinkel til de bibelske 

fortellingene. I Aschehougs læreverk  trekkes jødisk utenombibelsk 

tradisjonsstoff inn i presentasjonen av jødedommens fortellinger, noe som gjøres 

på en slik måte at disse fortellingene framstår som gode og helhetlige 

fortellinger. Likevel synes det å være kristendommen og den kristne bibel som 

er utgangspunkt og ståsted (se ovenfor). Universitetsforlagets læreverk lar en del 

av islams parallelle fortellingsstoff om for eksempel Ibrahim, legges til 

lærerveiledningen, istedenfor å synliggjøre det i elevboka, hvor det bare antydes 

et rivaliserende moment. Da er det opp til læreren å bruke lærerveiledningen 

aktivt.   

Alle læreverkene har utfordringer å arbeide med, men totalt sett kommer 

Aschehougs læreverk best ut i forhold til parallelle og rivaliserende fortellinger.  
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Fokusgruppeintervjuer: Hva mener / gjør lærerne? 

Dette avsnittet bygger på fokusgruppeintervjuene vi gjorde med lærere i 

Buskerud og Oslo. Ut fra våre innspill diskuterte gruppa parallelle og 

rivaliserende fortellinger i læreverkene.  

I vårt materiale, basert på intervjuer med to ulike lærergrupper, var det slik at 

lærerne med bakgrunn i flerkulturelle skoler syntes å ha mer innsikt i 

problematikken enn de lærerne som kom fra mer homogene skoler. Vi så altså 

en tendens, nemlig at lærerne fra flerkulturelle skoler visste mer om 

problematikken knyttet til parallelle og rivaliserende fortellinger enn det lærerne 

fra mer homogene skoler gjorde. Om dette gjelder for lærere generelt, vet vi 

selvsagt ikke. Det er ikke usannsynlig at det kan være sånn, men her kan 

selvsagt også mange andre faktorer spille inn. Begge grupper var imidlertid 

opptatt av temaet. Lærerne fra Buskerudskolene var mer spørrende, mens 

lærerne fra Oslo hadde funnet flere svar. Synet på læreverkene stemte med det vi 

har funnet ut. Dette gjelder begge grupper. Parallelle og rivaliserende 

fortellinger ble et sentralt tema i begge fokusgruppeintervjuene. 

     Lærerne fra Buskerud tok selv opp temaet da vi spurte hvem som eier 

tradisjonenes fortellinger. Men de ga uttrykk for at de manglet kunnskaper om 

temaet og stilte en del spørsmål. Synspunkter som kom fram var at det er viktig 

å få fram både likheter og forskjeller. Ett synspunkt var at undervisningen 

kanskje ble mer nøytral hvis man gjengir to ulike versjoner av en fortelling. 

Lærerveiledningen til ”Fortell meg mer” fikk ros, mens lærerveiledningen til 

”Broene” ble karakterisert som dårlig på dette området. 

     I Oslo-intervjuet introduserte vi parallelle og rivaliserende fortellinger. I dette 

intervjuet stod sannhetsspørsmålet sentralt:  

”Dette går på ”sant” og ”ikke sant”. Det er ulike tilnærmingsmåter å fortelle om 

samme person. Det er viktig å se på likhetene. Si at det som er sant for en, 

trenger ikke være sant for en annen.”   

     Og i forbindelse med fortellingen om Abraham som skal ofre sønnen:  
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”Det er uenighet om sønnen. Egentlig er det uvesentlig hvem det er.”  

”Foreldrene er opptatt av at det er forskjellig. Jeg sier at denne fortellingen 

finnes både i Bibelen og Koranen, men det står litt forskjellig. Så sier jeg 

hvilken versjon jeg forteller. Det er vanskelig å si hva som er sant og usant. Sant 

for den, men ikke sant for en annen. Jeg sier at man er uenige.”  

”Jeg hadde sagt at jeg vet ikke hva som er sant, men jeg ville sagt at slik står det 

i Bibelen, og slik står det i Koranen. Det er uviktig hvem det er. Det viktigste er 

budskapet (dele til andre)- det var en grunnleggende hendelse før jødedom og 

islam kom.”   

     På spørsmål om det hender at elever påpeker at det finnes andre versjoner 

enn den som blir presentert, blir det svart bekreftende. Problemstillingen 

parallelle og rivaliserende fortellinger blir aktualisert av elevsammensetningen i 

klassen.  

     Et tema var om det er best å presentere tradisjonene hver for seg eller 

”samtidig”, og om betydningen av å trekke linjer: Noen tar fortellingene i 

tydelig atskilte bolker: ”Jeg tar det jo opp når det kommer opp, selv om jeg 

legger opp til en ”adskilt tilnærming” i utgangspunktet. Islam er i flertall – 

derfor går sammenligningen mot det. Kristendom og islam er representert i 

klassen. Derfor er disse religionene i fokus.” Andre er opptatt av viktigheten av 

å trekke linjer: ”Viktig å gjøre det hele vegen mens man jobber med religionene 

(trekke linjer). Noen av elevene er veldig bevisst og en må hele tiden være 

beredt på å si hva muslimene for eksempel sier om Jesus. Dette er viktig å si 

hele tiden.”  

     Vi forteller om en lærer som underviste om Abrahams offer og laget en ny 

fortelling hvor hun ”harmoniserte” fortellingene. Vi ber om synspunkter på 

denne måten å gjøre det på. Ingen av deltakerne i intervjuet synes dette er en 

farbar vei:  

”Jeg ville holdt dem adskilt, men pekt på likhetene.”  

”Da ville ingen kjent seg igjen. Da ville det ikke bli sant for noen.”  
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”Enig i det. Veldig feil å gjøre.”  

”Hva var hennes begrunnelse? Jeg er ikke positiv til dette.”  

     Også i dette intervjuet får lærerveiledningen til ”Fortell meg mer” ros. Det 

understrekes at det er viktig at lærerveiledningene gir skikkelig informasjon. 

 

Konklusjon  

Når parallelle og rivaliserende fortellinger presenteres i læreverkene, må det 

være tydelig hvilken versjon det dreier seg om og hvem som opplever et spesielt 

eierforhold til den. Samtidig bør det pekes på at det finnes andre versjoner som 

andre opplever et eierforhold til. Dette bør komme fram både i elevboka og i 

lærerveiledningen. Det er også viktig at de ulike versjonene blir presentert slik 

de er. Vi er enige med Oslolærerne i at det ikke er fruktbart og riktig å 

harmonisere fortellingene ved å lage en ny ”synkretistisk” versjon som ikke 

hører hjemme noe sted.  

     Fokusgruppeintervjuene viste at de lærerne som deltok, var klar over 

utfordringene knyttet til parallelle og rivaliserende fortellinger, men manglet 

kunnskaper om temaet. De var usikre på hvordan de skulle gripe det an i 

undervisningen, og de mente at læreverkene hadde store mangler på dette 

området. Der var det liten eller ingen hjelp å finne. Dette samsvarer med hva vi 

fant i analysen av læreverkene. Kun Aschehougs læreverk gir i 

lærerveiledningen en faglig gjennomgang som holder mål. Dette læreverket 

merker seg positivt ut når det gjelder bakgrunnsstoff til parallelle og 

rivaliserende fortellinger i jødedom, kristendom og islam.  Læreverket har både 

på småskoletrinn og mellomtrinn gode faglige kommentarer og bakgrunnsstoff 

til forholdet mellom disse religionene og forholdet mellom fortellingsstoff 

derfra.  

     Vi mener som sagt at det er viktig at det trekkes linjer mellom de ulike 

versjonene, at det pekes på at andre tradisjoner har andre versjoner. Gyldendals 

læreverk for småskoletrinnet trekker linjer i teksten, mens det på mellomtrinnet 
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trekkes linjer i egne faktaruter. Dermed blir selve fortellingen mer flytende og 

helhetlig enn i de andre verkene.   

     Noen ganger plasserer læreverkene tilsvarende fortellinger i flere tradisjoners 

kontekster. Aschehougs verk for 3. klasse er et godt eksempel på dette. Det 

samme gjelder læreverket fra  Universitetsforlaget som på småskoletrinnet 

plasserer bibelske fortellinger både under "Jødedommen" og under 

"Bibelkunnskap". Men som vi ser, språkbruken i overskriftene er verken 

konsekvent eller likeverdig.    

     Det vi spesielt har sett på når det gjelder språkbruk, er hvordan betegnelser 

på hellige skrifter er brukt og gjort rede for. I hvilken grad er læreverket bevisst 

på å skille mellom Det gamle testamente (kristendommen) og Tanak 

(jødedommen)? Dette sier nemlig noe om hvilket perspektiv man anlegger på 

presentasjonen. Også her kommer Aschehoug godt ut. Begrepene Det gamle 

testamente, Tanak, Toraen (Loven), Nevvim (Profetene), Ketuvim (Skriftene) 

gjøres grundig rede for i lærerveiledningen. Likedan forholdet mellom Koranen 

og de bibelske skriftene. Og i forenklet versjon presenteres dette også i 

elevboka. Gyldendals læreverk, både på småskoletrinn og mellomtrinn, har et 

mer ureflektert språkbruk her. I flere tilfeller der det hadde vært riktig å skrive 

Tanak, brukes betegnelsen Det gamle testamente. Og der man bruker jødiske 

betegnelser på skriftene, er det alltid snakk om Toraen, ikke Tanak.  

     Et grunnleggende problem er at læreplanen ikke er tydelig på temaet 

parallelle og rivaliserende fortellinger. Her er konteksten skolens og fagets 

overordnede mål, der det understrekes at alle tradisjoner skal behandles 

likeverdig og at elevens tilhørighet skal tas på alvor. Derfor er det uheldig at 

disse fortellinger ikke er synlig i læreplanen. For eksempel er det særdeles viktig 

at læreplanen ikke usynliggjør jødedommens fortellinger. Det må komme klart 

fram at fortellingene fra Tanak / GT er både jødedommens fortellinger og 

kristendommens fortellinger og at islam har mange parallelle fortellinger. Vi kan 

ta fortellinger om Abraham som eksempel. En måte å gjøre det på er å nevne 
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Abraham / Ibrahim eksplisitt både under ”jødedommen”, ”kristendommen” og 

”islam” i planen. En annen mulig måte er å lage et fellestema om Midtøstens 

religioner i fagplanen og skissere ulike felles skikkelser og fortellinger der. 

Tilsvarende må undervisningen reflektere at Abraham hører til i alle disse tre 

tradisjonene, og - ikke mindre viktig - det må trekkes linjer mellom dem. 

Dessuten må det komme tydelig fram at fortellingsversjonene om Abraham / 

Ibrahim fra jødedom, kristendom og islam har både likheter og forskjeller. Barn 

må få slippe å føle seg overkjørt fordi læreren kun presenterer for eksempel en 

kristen versjon av fortellingen om Abraham - kanskje til og med som den 

”korrekte versjonen”. Godt presentert gir fortellingene om felles skikkelser 

enestående muligheter for dialog.  

     Mange lærere holder seg til læreverkene som sin ”fasit” på hvordan de skal 

undervise. Læreverkene på sin side har utgangspunkt i en plan som er særdeles 

uklar når det gjelder parallelle og rivaliserende fortellinger. Ønskemålet nå er 

derfor at forlagene gjør et skikkelig faglig løft for å oppdatere læreverkene på 

dette området.  
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 Halldis Breidlid og  Tove Nicolaisen 

 

ETNISITET I KRL-FAGETS 

FORTELLINGSSTOFF   

 - EN UTFORDRING FOR LÆREVERK 

OG UNDERVISNING  
 

”Vi” og "de andre" i fokus: Er Exodusfortellingen problematisk for KRL-

læreverkene?   

 

Exodusfortellingen er en av de store fortellingene i Bibelen. Den handler om 

Gud, som befrir israelittene fra slaveriet i Egypt, men som samtidig sender 

grusomme plager over hele det egyptiske folk – uskyldige barn, kvinner og 

menn – ikke bare over "skurken" farao. I fortellingen framstilles Guds handling 

som rettferdig og befriende, og tradisjonelt leses fortellingen med slike briller av 

jøder og kristne. Fortellingen har imidlertid et syn på andre folkeslag som vi i 

vår tid har problemer med å svelge: Fordi lederne i Egypt opptrer som 

undertrykkere overfor israelittene, kan Guds vrede uten problemer ramme det 

egyptiske folket som sådant. En nærliggende konklusjon er at så lenge 

israelittene, Guds folk, blir reddet, spiller det ingen rolle hva som skjer med 

andre folkeslag. Anno 2002 blir det problematisk å lese en fortelling om 

forholdet mellom folkegrupper på denne måten – ikke minst siden ca 80 % av 

dagens egyptere er muslimer.  
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Innledning 

Et viktig mål for grunnskolen generelt og KRL-faget spesielt er å fremme 

toleranse, dialog og fredelig sameksistens mellom mennesker og folkegrupper. 

Vi finner følgende formulering i Læreplanverkets generelle del: "Opplæringen 

må altså klarlegge og begrunne etiske prinsipper og regler. Disse kan 

anskueliggjøres med utgangspunkt i Bibelen, men også ved eksempler fra andre 

religioner, fra historie, fortellinger og biografier, fra sagn, lignelser, myter og 

fabler"1 Vi kan også lese: "Oppfostringen skal fremme likestilling mellom kjønn 

og solidaritet på tvers av grupper og grenser"2 og: "Oppfostringen skal motvirke 

fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom 

grupper med ulike levesett"3. Vi finner lignende formuleringer i KRL-planens 

innledning og mål. En rekke hovedmomenter fra årstrinnsplanene for KRL går 

på det samme. Vi kan ramse opp: utvikle evnen til respekt og toleranse (2. 

klasse), likeverd og likestilling (3. klasse), Menneskerettighetserklæringen, 

erklæringen om barns rettigheter (1-4. klasse), forholdet mellom ulike kulturer, 

etniske minoriteter i Norge, rasisme (5., 6. og 7. klasse), forholdet mellom 

kjønnene, krig og fred (6. klasse), likestilling, likeverd (8. klasse), 

folkeutryddelser i dag, motsetninger mellom raser og minoritetsgrupper i vår 

egen tid, rasisme i Norge (9. klasse). 

Hvis det er slik – som mange mener - at fortellinger gir mening og 

livstolkning, må vi stille spørsmålet om hvilke idealer og virkelighetstolkninger 

elevene møter i de ulike fortellingene. Hvilke bilder gir fortellingene av 

mennesket, av mann og kvinne, av barn og voksen, av ulike folkeslag? Fremmer 

fortellingene menneskeverdet? Vi finner at religionenes fortellinger ikke alltid 

gjenspeiler disse verdiene. Tvert i mot finner vi verdier som går i mot vår tids 

idealer både når det gjelder synet på forholdet mellom ulike etniske grupper og 

                                                           
1  s. 19 
2  s. 17f 
3  s. 20 
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synet på forholdet mellom kjønnene4. Mange av religionenes fortellinger 

representerer derfor en utfordring. 

I denne artikkelen setter vi etnisitet i fokus ved å rette oppmerksomheten mot 

synet på andre folkeslag i religionenes fortellinger. Dette vil  bli eksemplifisert 

gjennom den bibelske fortelling om Israelsfolkets utferd fra Egypt 

(Exodusfortellingen)5. I artikkelen ”Aktiv eller usynlig?” drøfter vi hvordan 

kvinner fokuseres i KRL-læreverkenes fortellingsstoff.  

 Når hellige tekster inneholder fortellingsstoff  som har et problematisk syn på 

"de andre", bør dette framkalle didaktisk refleksjon. Vi har analysert KRL-

læreverk og intervjuet lærere for å finne ut hvordan disse forholder seg til 

fortellinger som går på tvers av idealer om likeverd, toleranse og respekt - 

verdier og holdninger som skolen ellers ønsker å formidle. Kuttes fortellingene 

ut, omskrives de slik at de blir mer ”spiselige”, eller er det andre måter å 

håndtere problemet på?  

 I denne artikkelen redegjør vi først for vårt teoretiske ståsted og for de 

metoder vi har brukt. Deretter kommer en forholdsvis omfattende utdyping og 

drøfting av teorigrunnlaget. Så gjennomgår vi resultatene fra læreverksanalysen 

og data fra fokusgruppeintervjuene. Til slutt konkluderer vi og antyder hva vi 

mener må til for at fortellinger som har et problematisk syn på andre folkeslag 

skal få en god presentasjon i grunnskolen. 

 

Metode 

Teorigrunnlag og ståsted  

Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i prosjektet Den narrative 

dimensjon i KRL-fagets læreverk (2000-2002) og bygger på analyse av 

læreverkenes presentasjon av etnisitet, slik dette kommer til uttrykk i 

fortellingsstoffet. Teoretisk basis for denne lærebokanalysen er Helge Kvanvik: 
                                                           
4 Se artikkelen ”Aktiv eller usynlig? En analyse av hvordan kvinner fokuseres i KRL-læreverkenes 
fortellingsstoff”  
5 Se Bibelen: 2 Mos 1-15 
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”Historisk Bibel og bibelsk historie”, Kvanviks anvendelse av Paul Ricoeurs 

teorier om fortelling, samt artikkelforfatternes syn på fortelling, slik det kommer 

fram i  boka ”I begynnelsen var fortellingen. Fortelling i KRL”. I bokas 

prinsipielle del - "Fortelling som livstolkning" - tar vi bl.a. opp fortelling og 

identitet og fortellingers ulike dimensjoner. I andre deler av boka tar vi opp 

utfordrende fortellinger og fortelling som metode. Dessuten presenteres og 

kommenteres fortellingsstoff fra gresk mytologi, hinduisme, buddhisme, 

jødedom, kristendom og islam. De teoretiske grep vi gjør i boka, er en del av 

grunnlaget for analysen av etnisitet i fortellinger.  

Ordet fortelling kan brukes på to forskjellige måter - om fortellingen selv (den 

egentlige fortelling) og om det å fortelle (fortelling som metode). I denne 

artikkelen analyserer vi fortellingsstoffet i læreverkene. Det betyr at vi forholder 

oss til den egentlige fortelling. Vi ser også på hvordan fortellingene tenkes 

presentert. Da forholder vi oss til fortelling som metode. 

En fortelling kan presenteres i åpen eller i tolket form. Denne 

problemstillingen  er særlig aktuell når det gjelder religionenes fortellinger. Den 

enkelte religion har ofte en normativ tolkning av sine fortellinger, noe som 

kommer til uttrykk i ulike gjenfortellinger, utbroderinger, utdypende legender 

m.m. Mange kristne barnebibler representerer en slik tolkende gjenfortelling av 

bibelteksten. Også jødiske legender utdyper og utbroderer det bibelske 

fortellingsstoffet, ofte på en slik måte at vi får en ny ”egentlig fortelling”.  

Man kan altså skille mellom tolkede og åpne fortellinger.  

Den åpne fortelling vil ofte være utbytterik å arbeide med i skolen. Den åpne 

fortelling innebærer at opplevelsen og tolkningen av fortellingen blir til i møte 

mellom fortelling og tilhører. Den åpne fortellingen vil derfor ha et nesten 

ubegrenset antall potensielle tolkninger. En fortelling kan sammenlignes med et 

prisme. Slik lyset brytes på ulike måter i prismet, vil en fortelling ha ulike 

dimensjoner. Tilhørere vil oppleve ulike dimensjoner, avhengig av ståsted og 

hvilke linser man ser gjennom. Dimensjonene kan grovt sorteres i en allmenn 
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dimensjon, en religiøs dimensjon og en religionsspesifikk dimensjon.6  En åpen, 

utolket presentasjon av fortellingsstoffet vil gjøre det lettere for eleven å oppleve 

dimensjonene og bevisstgjøres på disse. Men det er ikke alltid en slik åpen 

presentasjon er mest sakssvarende. I boka argumenterer vi for at noen 

fortellinger er så problematiske at det – ut fra en didaktisk vurdering – vil være 

mest tjenlig å starte med å presentere fortellerens ståsted og synsvinkel, samt 

tradisjonenes tolkning av fortellingen.   

I forskning og litteratur om fortelling finner vi en kobling mellom fortelling 

og identitet. Fortellingens betydning for identitet og livstolkning er en årsak til 

at vi har interessert oss for de spesielt utfordrende fortellingene. Dette gjelder 

parallelle og rivaliserende fortellinger fra jødedom, kristendom og islam og 

fortellinger som er problematiske i forhold til etikk og menneskesyn, slik det 

blant annet aktualiseres i fortellinger der ulike etniske grupper er involvert.   

 

Analyse av læreverk 

Spørsmålet vi stiller i analysen av læreverket, er hvordan læreboka presenterer 

Exodusfortellingen, spesielt med tanke på de negative holdningene til egypterne 

som kommer fram i fortellingen.  

- Blir de problematiske delene kuttet ut, blir de nedtonet eller blir de referert 

med alle de  

grusomme detaljene?  

- Hva sier lærerveiledningen? Er det noen problematisering?  

 

Fokusgruppeintervjuer 

For å undersøke noen læreres syn på Exodusfortellingen i skolen har vi benyttet 

oss av fokusgruppeintervju. Fokusgruppeintervjuene står omtalt i artikkelen 

”Felles skikkelser, men ulike fortellinger”.  

 
                                                           
6 Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap.3 
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Utdyping av teorigrunnlaget 

Fortelling og historie  

For å tydeliggjøre hvorfor Exodusfortellingen kan være problematisk å forholde 

seg til anno 2002 er det nødvendig å si noe om forholdet mellom historie, 

fortelling og nåtid.  

Forholdet mellom fortelling og historie er komplisert. Helge Kvanvig har 

skrevet innsiktsfullt om dette temaet7, og i den forbindelse gjennomgår han 

Ricoeurs syn på fortelling8. Ifølge Ricoeur finner vi både likheter og forskjeller 

mellom fiksjonsfortellinger og historiske fortellinger. Den litterære likheten 

består i at begge typer fortellinger organiserer handlingen rundt et plot, dvs en 

hendelsesrekke som de involverte personers erfaringer blir sett i forhold til. 

Dessuten har begge typer fortellinger en forteller med tydelig fokus. Det er også 

en annen viktig likhet mellom de to typer fortellinger, nemlig at begge viser til 

en virkelighet utenfor fortellingen selv. Referansen til virkeligheten er imidlertid 

forskjellig. I begge typer fortellinger vises det til leserens og forfatterens 

virkelighet, mens den historiske fortelling i tillegg viser til hendelser som har 

skjedd. Mens historiske fortellinger forteller om noe som har hendt, forteller 

fiksjonsfortellinger om noe som kunne ha hendt.           

    Ricoeur snakker om fortelling som mimesis. Med mimesis menes en språklig 

gjenskapelse av livet. Ricoeur opererer med tre mimesis eller tre nivåer som 

både fiksjonsfortellinger og historiske fortellinger kan plasseres innenfor. 

Mimesis 1 (m1) (førfigurasjon) dreier seg om det stoffet fortellinger henter opp 

fra livet. Det er ikke livet selv som hentes opp, men en slags "før-narrativ" som 

innenfor fiksjonsfortellingen representerer en refleksjon over menneskelige 

handlinger, mens den historiske fortelling henter opp spor fra fortiden. På dette 

nivået skapes symboler som er uttrykk for kultur og moral. Mimesis 2 (m2) 

                                                           
7 Se Kvanvig 1999 
8 Se Kvanvig s. 152ff og 246ff og Ricoeur 1992: Från text til handling 
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(konfigurasjon) er den sammenhengende fortellingen eller plottet som 

konstrueres med basis i m1. Mimesis 3 (m3) (nyfigurasjon) handler om møtet 

mellom fortelling og leser/tilhører, om hvordan fortellingen møter og smeltes 

sammen med leserens livshistorie. Fordi fortellingen etterligner menneskenes 

liv, har den kraft til å forandre. Her kan vi bruke begreper fra Gadamer som 

horisontsammensmeltning og virkningshistorie. Mens fiksjonsfortellingen gjør 

krav på å representere en allmenn sannhet om livet, vil den historiske fortelling 

gjengi en rekke av handlinger vi står i gjeld til - sier Ricoeur. 

Når vi som moderne mennesker reagerer på verdier i gamle hellige 

fortellinger, kan det være hendelser i  m1 vi reagerer på, eller det kan være 

fortellingers plot og beskrivelsen av aktørene slik vi finner det i m 2. Reaksjonen 

vår skyldes at vår livskontekst møter m1 og/eller m2 i m3. Altså: som moderne 

mennesker med et reflektert syn på rettferdighet og forholdet mellom ulike 

folkeslag møter vi gamle fortellinger som er i konflikt med vårt moderne syn. Vi 

reagerer enten på handlingene som beskrives eller måten de beskrives på – eller 

på begge deler. 

Kvanvig drøfter hvordan Det gamle testamente (GT) i Bibelen kan plasseres i 

forhold til Ricoeurs kategorier. Han konkluderer med at GT verken kan 

karakteriseres som fiksjonsfortelling eller som historisk fortelling, men som noe 

midt i mellom. Innenfor m2 vil GT være en blandingstype. Årsaken er at GT har 

et annet historiesyn enn vårt moderne. I GT finner vi tekstinterne forfattere uten 

kritisk distanse til stoffet. GT's kontekst er en muntlig kultur der vi finner et 

dialektisk samspill mellom muntlig og skriftlig overlevering. Nedskrivingen 

fulgte de samme prinsipper som den muntlige tradisjon. Fortellingen var viktig i 

seg selv, fordi den kan kalles tradisjonslitteratur:”GT er tradisjonslitteratur, hvor 

overbevisningskraften ikke ligger i forfatterens troverdighet, men i fortellingens 

egen tyngde”…9:  

                                                           
9 Kvanvig 1999:255 
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I motsetning til historiens engangskarakter, lever GT-fortellingen av 

identifikasjon, av ”innfortelling” av livserfaring i fortellingens fiksjon. I 

motsetning til den litterære fiksjon med sitt oppdiktede persongalleri lever den 

gammeltestamentlige fortelling av historisk betinget erfaring. Det er mennesker 

av kjøtt og blod som har pumpet liv inn i fortellingene, m1. Denne livserfaring 

er kommet inn i fortellingene, ofte gjennom generasjoners gjenfortelling. De er 

hentet inn og lagret i m2, og utløses i lesernes liv, m3.  

Kvanvigs konklusjon er interessant med tanke på hellige fortellinger generelt. 

Den viser hvor innfløkt skillet mellom historie og fiksjon er i fortellingene, 

nettopp fordi religionenes fortellinger ofte er så innvevd med menneskelig 

erfaring. Derfor kan også det vi med et moderne vestlig skille kaller 

menneskelige og religiøse erfaringer, smelte sammen.  

 

Etikken i fortellingen 
Innledningsvis skisserte vi noen av målene i L97 og i KRL som dreide seg om at 

elevene skulle lære respekt, toleranse og evne til dialog med 

annerledestenkende. Fredelig sameksistens på tvers av ulikheter settes opp som 

en sentral målsetting. Bidrar religionenes fortellinger til dette? Hvordan fungerer 

en sentral fortelling som Exodus? Hvordan blir fortellingen forstått og fortolket i 

læreboka og i undervisningen?  

Den tradisjonelle kristne fortolkningen av fortellingen er å lese den som en 

fortelling om frigjøring fra undertrykkelse og om hvordan Gud redder sitt folk. 

På samme tid målbærer denne fortellingen en holdning til andre folkegrupper 

som er vanskelig å akseptere for et ”moderne” menneske. Kvanvig har et 

kapittel som heter ”Bibelfortellingens etiske side”10. Innledningsvis peker han på 

at det finnes fortellinger som er oppkonstruert etter et moralsk mønster. Disse 

fortellingene og personene i dem mangler troverdighet, fordi de ikke er en 

mimesis av livet. De bibelske fortellinger er ikke slik. Skildringen av 

                                                           
10 s. 265 ff 
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karakterene i disse fortellingene utfordrer til etisk refleksjon, fordi de som en 

mimesis av livet ikke er etisk nøytrale.  

Et spesielt problem oppstår når vi leser fortellingene i GT teologisk. Ofte er 

Gud hovedpersonen, og det oppstår dermed et spørsmål om Gud kan handle 

umoralsk. Kvanvig gjennomgår landnåmsfortellingene i Josvas bok ut fra dette 

perspektivet. Josvaboka handler om hvordan Israelsfolket, etter Exodus og 

vandringen i ørkenen, erobrer Kanaan. Ifølge Josvaboka blir andre folkeslag 

slått i bann (dvs drept) fordi det er Guds plan og vilje at dette skal skje. Et 

moderne menneske vil raskt spørre: ”Befalte Gud virkelig at israelittene skulle 

drepe kanaaneerne?”  

Kvanvig refererer til N.K. Gottwalds to hermeneutiske spiraler: Den ene 

spiralen går mellom teksten i Josvas bok og de ulike sosiopolitiske kontekster 

som er tatt opp i skriftet. Den andre spiralen går mellom oss som lesere av boken 

og de ulike sosiopolitiske kontekster vi er en del av og har som referanse når vi 

leser boka.11   

Kvanvig hevder at vårt problem som lesere av Josvas bok er at vi vurderer 

boken etisk og ikke kultisk. Derfor greier vi ikke å identifisere oss med Jahves 

og Israels store prosjekt. Vi viker tilbake for den tette sammenvevingen av 

religiøse, etniske og territoriale krav. Vi finner utryddelsen av kanaanerne etisk 

grunnløs. Vi holder med kanaanerne! Vi puster lettet ut når prosjektet i alle fall 

delvis ikke lykkes. 12 

Når det gjelder Exodusfortellingen, mener Kvanvig det er enklere: Siden 

israelittene er ofrene i Exodusfortellingens hovedplot, hviler vår sympati hos 

dem. Når det gjelder egypterne, sier han:”Vi registrerer riktignok Jahves 

planmessige destruksjon av Egypt, som går voldsomt ut over uskyldige egyptere 

(kvinner og barn) . Det vekker vår uro. Men vi leser forbi dette, fordi 

                                                           
11 s. 266 
12 s. 273 
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fortellingene identifiserer ett grunnleggende offer, slavefolket og deres vei til 

frihet.” 13 

En slik lesning som Kvanvig her refererer, har nok vært vanlig i kristen 

sammenheng. Og fortellingen slik vi finner den i m2 er kanskje så sterk og 

velskrevet at vi kun ser israelittene som ofre? Eller er det bare det at den kristne 

leser har så fokuserte briller?  

Hvis vi forestiller oss m1 og lar dette nivået møte oss i m 3 – vår moderne 

kontekst med tanker om likeverd, rasisme, Midt-Østenkonflikten etc, blir det da 

annerledes? Her holder vi nok med både de undertrykte israelittene og de 

uskyldig lidende egypterne. Dermed blir kanskje Exodusfortellingen – med sine 

to ofre - i realiteten mer innfløkt enn landnåmfortellingen?   

Kvanvig diskuterer concordance og discordance i fortellinger. Concordance 

er fortellingens/plottets sammenheng, det som gjør at vi kan lese en fortelling 

mellom to punkter. Fortellinger/plot inneholder også en discordance, noe som 

truer med å oppløse fortellingens logikk.14 I følge Ricoeur 15 bygger fortellinger 

på to grunnprinsipper. For det første er fortellingen en mimesis (etterligning) av 

livet, dvs en kreativ språklig billedgjøring av livet. For det andre lages denne 

etterligningen ved å skape livet om til et "plot", dvs at hendelsene organiseres i 

et system. Fortellingens concordance er det "indre samsvar" som skapes i plottet, 

bl.a. ved at hendelser gis en begynnelse, et midtpunkt og en slutt. Fortellingen 

har en episodisk karakter ved at en ting skjer etter en annen. Dessuten har plottet 

en innebygd logikk og dynamikk ved at noe skjer som en følge av noe annet 

(årsak og virkning).  

    Ricoeur problematiserer ved å innføre discordant concordance 

(usammenhengende sammenheng), dvs paradokset mellom sammenheng og 

manglende sammenheng16. En fortellings sammenheng er at vi kan lese 

                                                           
13 1999, s.274 
14 s. 270 
15 Se Kvanvig s. 209f og Ricoeur 1984-85: Time and Narrative 
16 Se Kvanvig s. 214ff og Ricoeur 1984-85 
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hendelsene mellom to punkter, mens manglende sammenheng truer med å 

oppløse plottet. Ricoeur sier at det ikke finnes noe plot uten at det bringes inn en 

manglende sammenheng i hendelsesrekken. Han bygger på Aristoteles som sier 

at alle plot har bygd inn i seg et omslag som går i mot hendelsenes nødvendige 

eller sannsynlige sammenheng. Det er slik at plottet ikke bare fanger opp det 

forutsigbare i livet, hvordan følge kommer etter handling, men også det som er 

totalt ubegripelig. Kunsten blir da å bringe dette inn i handlingsgangen uten at 

den går i oppløsning17.   

I Josvaboken blir ikke alle folkeslag beseiret, men dette blir 

underkommunisert og forsøkt forklart slik at ”det går opp”, og Guds plan blir 

fullført. Kvanvig sier18 at når det gjelder Josvafortellingen, leter vi etter 

fortellingens discordance og tar tilflukt til den. Gud maktet ikke å gjennomføre 

det grusomme. 

Tilsvarende finner vi discordancer i andre bibelfortellinger: Hvorfor valgte 

Gud Abels offer og ikke Kains? Hvordan kunne Gud be Abraham ofre den 

sønnen som skulle føre slekten videre? I Davidfortellingene er Davids ”onde 

gjerninger”- det dødbringende sviket mot Urias - discordancen som ikke 

stemmer med fortellingen om Guds utvalgte idealkonge. Og i fortellingen om 

Jakob og Esau, der Jakob på urettmessig vis får førstefødselsretten og farens 

velsignelse, oppleves Jakobs lureri som en discordans, en handling som neppe 

var en Guds patriark verdig. Hvordan kunne Jakob som lurte Esau, bli utvalgt? 

Ikke minst i jødisk tradisjon ser vi at disse fortellingene tolkes på en måte som 

søker å gjenopprette en concordance.  

Spørsmålet er: Finnes det noen tilsvarende discordance i Exodusfortellingen? 

Noe som gjør at vi bedre kan takle overgrepene mot uskyldige egyptere? Vi har 

ikke klart å finne noen  discordance i Exodusfortellingen, tilsvarende den vi fant 

                                                           
17 For eksempel er Jobs bok på alle plan bygd opp etter prinsippet discordant concordance.  
18 s. 277 
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i Josvafortellingen. Gud lykkes i sitt forsett. Selve fortellingen (m2) er vanntett; 

vi finner ingen forbehold eller noen diskusjon.  

Det er imidlertid interessant i denne sammenheng å se hvordan i hvert fall 

deler av den jødiske tradisjon har tilstrebet en slags discordance i fortellingen. 

Ifølge jødisk legendetradisjon druknet ikke farao i Rødehavet, men ble reddet 

fordi han i siste sekund erkjente at israelittenes Gud var den sanne, i motsetning 

til de egyptiske avgudene. Etter å ha fått sin straff blir han innsatt som konge av 

Ninive, der Jona møter ham mange århundrer seinere.19  

Kvanvig hevder at  det er en dobbelthet i GT.20: Vi finner både en 

undertrykkende og en frigjørende Gud. Dette reflekteres både i en lidenskap for 

ofrene og i et undertrykkende maktspråk. Det problematiske med 

Exodusfortellingen er nettopp det dobbelte budskapet. Israelsfolket blir frigjort, 

men samtidig ser man det som rett og rettferdig at egypterne plages. Eller man 

overser egypternes lidelser helt. Disse ser ikke ut til å spille noen rolle. Vi ser at 

det opereres bare med ett offer, nemlig israelittene.  

Det er nærliggende å trekke den konklusjon at ett folkeslag er mer verdt enn 

et annet. Hadde dette kun vært en fortelling om en konflikt mellom to etniske 

grupper der menneskenes ondskap fører til at mennesker lider, hadde det ikke 

vært så problematisk. Det problematiske i fortellingen ligger i dens karakter av å 

skildre en rettferdig hendelse. Og framfor alt i at det er Gud som styrer det slik.  

Nå ser vi at denne fortellingen er blitt brukt som et forbilde for og som 

tolkingsramme for undertrykte folk mange steder i verden. De svarte slavene i 

Amerika leste sin egen lidelseshistorie inn i denne fortellingen. Den har vært 

inspirasjon til kamp, og den har gitt håp om frigjøring for mange, så vel i Latin-

Amerika som i det sørlige Afrika. Den er med andre ord en av de bibelske 

fortellingene som har hatt en betydningsfull virkningshistorie. Som forbilledlig 

fortelling er den likevel problematisk fordi den gir rettferdighet til èn 

                                                           
19 Se for eksempel Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 10  
20 s. 277 
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folkegruppe, men viser forakt for en annen gruppes menneskeverd. På den 

annen side er det vel ikke forakten som er videreført i virkningshistorien, men 

snarere frigjøringsperspektivet. Dette gjør at virkningshistoriens fortelling kan 

bli en mønsterfortelling21: Gud er på de undertryktes side, imot undertrykkerne, 

uansett hvem disse  er. Men det er bare israelittene som har vært oppfattet som 

det undertrykte folket. Den tredje part er blitt glemt, nemlig egypterne. Dette 

henger selvsagt også sammen med at man tradisjonelt ikke har oppfattet 

egypterne som noen ”tredje part” – løsrevet fra farao. Tvert imot har 

”egypterne” vært sett på som et ”vedheng” til farao, undertrykkeren. Slik måtte 

det bli ut fra en tradisjonell kollektiv tankegang der konge og undersåtter var to 

sider samme sak. Mens israelittene var Jahves folk og ledet av ham, var 

egypterne faraos folk og hans ansvar. Tanken om en gud som har omsorg for 

alle mennesker, var ikke særlig velutviklet på den tiden fortellingen oppstod. En 

moderne lesning av Exodus, for eksempel en marxistisk, ville ha fokusert på at 

også det egyptiske folket trengte frigjøring. Disse led jo en enda verre skjebne 

enn israelittene. Først ble de undertrykket av farao, deretter ble de straffet av 

israelittenes gud.  

Det er da også denne siden av fortellingen animasjonsfilmen ”Prinsen av 

Egypt” visualiserte. I denne filmen er noen av hovedpersonene egyptere og 

kinogjengerne presenteres like mye for egypternes drama som for israelittenes 

drama. At man ble kjent med egypterne som enkeltindivider, var nok en stor del 

av grunnen til at mange av de unge kinogjengerne som så filmen uten å kjenne 

historien så godt på forhånd, tok parti for egypterne! ”Prinsen av Egypt” gikk for 

en tid tilbake på norske kinoer. Den ble enormt populær, men satte også i gang 

en debatt i aviser og i kristne hjem. Kristne foreldre opplevde at deres barn så 

noe som de kanskje selv aldri hadde sett; nemlig det grusomme og urettferdige 

som skjedde med uskyldige egyptere. 

 
                                                           
21 Virkningshistorie og mønsterfortelling. Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap. 1 
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I kinosalen sitter ungene med godteposene sine. På tegnefilmlerretet er 
Gud opptatt med å drukne egyptere, ramme dem med byllepest og 
hungersnød – og med å drepe den førstefødte i hver familie. På vei hjem 
etter å ha sett ”Prinsen av Egypt” har ungene tatt de stakkars egypternes 
parti. Og er det så rart?22 

 

At det tradisjonelt har vært så lett å akseptere råskapen som ble utvist mot 

egypterne, har å gjøre med at det alltid er lettere å akseptere en ond skjebne i 

forhold til dem man har tatt avstand fra, sammenlignet med dem man 

identifiserer seg med. Og den kristne og jødiske fortellerstemmen har gjort det 

naturlig å ta parti for israelittene og ta avstand fra egypterne – som en kollektiv 

og upersonlig størrelse.  

I andre tradisjoner finner vi tilsvarende fortellinger. I islamsk tradisjon er 

disse ikke først og fremst knyttet til etnisitet, men til spenningen mellom 

muslimer og ikke-muslimer.  Krigføring fra muslimsk side blir i islamsk 

tradisjon i noen sammenhenger oppfattet som en hellig strid, jihad, der Allah 

leder muslimene – som det utvalgte folk – til seier. Motstanderne er ikke-

muslimer, og er i de hellige tekster ofte omtalt i fiendtlige vendinger, samtidig 

som muslimene framstilles som storsinnete i behandlingen av sine fiender. Her 

finner vi en slags parallell til beretningen om Israelsfolket og egypterne. 23  

 

Exodusfortellingen i L97  

I 3. klasse under "Bibelsk fortellingsstoff" finner vi temaet Moses i sivkurven og 

Moses som mottar de ti bud på Sinai fjell, og i 6 klasse under "Bibelhistorie" 

finner vi  fortellingen om Moses' liv fra hans barndom til hans død før 

Israelsfolket når fram til det lovede land, inkludert noen av de mindre 

fortellingene i den store fortellingen. 

Under "Jødedommen", 1.-4. klasse finner vi temaene pakten på Sinai og 

fortellingen om pesach (påske) med utvandringen fra Egypt, ørkenvandringen, 

                                                           
22 Geir A.R. Ørslien i Vårt Land 29.01.00 
23 Se Breidlid/Nicolaisen, 2000a: kap 9 
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mens vi i 6. klasse finner temaet jødenes historie, fra de eldste tider til 

senmiddelalderen.   

På dette området er det ikke gjort nevneverdige forandringer i revidert KRL-

plan fra 2002. Spørsmålet vi stiller, er hvordan læreboka presenterer 

Exodusfortellingen, spesielt med tanke på de negative holdningene til egypterne 

som kommer fram i fortellingen. Blir de problematiske delene kuttet ut, blir de 

nedtonet eller blir de referert i alle de grusomme detaljene. Og hva sier 

lærerveiledningen? Finner vi noen problematisering her?  

 

Analyse av læreverk 

 

Exodusfortellingen i Aschehougs læreverk  

I elevboka for 3. klasse finner vi temaet Moses i sivkurven / De ti bud24. Her 

finner vi en sterk nedtoning av det problematiske og en underkommunisering av 

landeplagene og Sivsjøunderet. På s. 45 finner vi tre setninger som tar opp dette: 

"Da sendte Herren forferdelige ulykker over Egypt" og "Da angret farao og 

sendte soldatene sine etter dem. Men Herren gjorde et stort under og reddet 

israelsfolket."  

Under overskriften "Bibeltekst" utdyper lærerveiledningen25 det som står i 

elevboka, men det  sies likevel ikke stort mer. Det presiseres at egypterhæren 

druknet. Under "Faglig kommentar" forklares det at plagene skulle demonstrere 

at Israels Gud var virkelig og mektig i motsetning til de egyptiske gudenes 

avmakt. Det sies videre at de ni første plagene angikk direkte naturfenomener i 

Nildalen, mens den tiende (de førstefødtes død) er beskrevet som et overnaturlig 

fenomen. Under "Pedagogisk kommentar" sies det at fortellingene om Moses er 

fargerike og spennende og at det er en utfordring at de skal behandles både 

innenfor kristendom, islam og jødedom.   

                                                           
24 s. 43-51 
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I 6. klasse presenteres Exodusfortellingen under temaet Moses. Landeplagene 

gjenfortelles relativt utførlig i elevboka, og det refereres til faraos forherdelse 

som årsak til at plagene fortsatte. Den tiende og siste landeplagen gjengis 

spesielt grundig. På s.13 introduseres temaet slik: ”Farao ville ikke gi seg. 

Bibelen forteller at Gud gjorde det slik for at israelittene og egypterne skulle 

forstå at bare han var Gud. Derfor var den siste landeplagen hard. Alle 

førstefødte i Egypt skulle dø, både mennesker og dyr. Bare israelittene skulle 

spares.” Og litt nedenfor: ”Det ble midnatt. Gud gikk gjennom landet og slo i 

hjel alle de førstefødte. Døden var overalt, fra faraos slott og til det mørkeste 

fengsel, og overalt døde den førstefødte, enten det var et dyr eller et menneske.”  

 

I elevboka er det forslag til oppgaver. Oppgave 7 foreslår:  

 

”Klassearbeid: Landeplagene.  

Les fortellingen om landeplagene sammen. Del klassen i grupper. Hver gruppe 

arbeider med en eller flere av landeplagene. Gruppene skal  

a) lage en liten tekst til landeplagen/landeplagene.  

b) lage tegninger til. Bruk fettfarger og fargelegg. Mal rundt med vannfarger. 

Alle elevene tegner en tegning selv om det blir flere tegninger til samme 

landeplage. Monter til slutt tekster og tegninger sammen til et stort 

bilde.26   

 

Under temaet Jødedommen27 gjentas fortellingen i forkortet form. Heller ikke 

her er det noen kommentar til egypternes skjebne, tvert imot omtales egypterne 

som en samlet enhet som alle utnyttet israelittene. Det heter: ”Egypterne hadde 

ikke lyst til å gi slipp på folket.” Og videre: ”Den natten gikk dødsenglene 
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gjennom Egypt og drepte alle førstefødte hos egypterne. Da gikk egypterne med 

på at israelittene kunne reise ut av landet.”  

Selv om lærerveiledningen gir grundig og nyttig bibelsk bakgrunnskunnskap 

til lærerne, er det ingen refleksjon her heller omkring det etiske dilemmaet i 

fortellingen.  

 

Exodusfortellingen i Gyldendals læreverk 

Elevboka for 3.klasse presenterer under temaet Mosesfortellinger28 bl.a. 

fortellingen om "Flukten fra Egypt": "Bibelen forteller at Gud lot den ene plagen 

etter den andre komme over egypterne og folket. Men farao gav seg ikke. Da 

sendte Gud dødsengelen gjennom Egypt. Den eldste sønnen i hver egyptisk 

familie døde."29 Det står ingenting om Sivsjøunderet i elevboka.  

Lærerveiledningen har temaet "Bibelen forteller om Moses"30. Her tas bl.a. 

landeplagene opp. Det foreslås at man i denne omgang legger mindre vekt på 

landeplagene. Hele fortellingssekvensen skal få fram at det ikke er Moses som 

er den sentrale personen, men at det er Guds fortjeneste at det går bra. Det 

refereres til underet ved Sivsjøen og vektlegges at budskapet er at Gud grep inn 

og reddet sitt folk. Vi finner ingen problematisering. Vi finner følgende forslag 

til en kunst- og håndverksoppgave: Elevene kan tegne gresshopper, klippe dem 

ut og lime dem på stort ark med overskriften "La mitt folk dra!" I teksten31 

"Utgangen av Egypt" gjengis alle landeplagene og Sivsjøunderet.   

Elevboka for 6. klasse tar opp fortellingen om Moses under Jødedommen. Vi 

leser: ”Moses gikk til farao og sa at han skulle la folket fare. Men farao ville 

ikke dette. Da ble farao og Egypt rammet av sju forskjellige landeplager. I Egypt 

spiste israelsfolket sitt første påskemåltid og strøk noe av blodet fra lammet på 

dørstolpene. Samme natt gikk en engel gjennom Egypt og drepte mange, men 
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ingen der det var blod på dørstolpene. Da slapp folket fri.”32 Deretter henvises 

det til teksten i 1 Mos. Det står ikke mye her om plagene. Det er også verdt å 

merke seg at i fortellingen om Sivsjøunderet33 så står det at ”egypterne og farao 

forfulgte israelittene.” Videre står det fortalt at ”Da de kom til Sivsjøen, bad 

Gud Moses om å strekke ut hånden. Det blåste opp en vind som tok bort alt 

vannet. Israelittene kom tørrskodd over.” Det sies ingenting om egypterhæren. 

Man ”gasser” seg ikke i detaljene, men synliggjør heller ikke dramatikken rundt 

egypterne. I lærerveiledningen til dette trinnet er det heller ingen refleksjon over 

egypternes skjebne.  

 

Exodusfortellingen i Universitetsforlagets læreverk  

Elevboka for 3. klasse forteller om Moses.34 Under overskriften "Moses blir 

israelsfolkets leder" finner vi setningen "Egypterne ble rammet av store ulykker, 

og til slutt måtte farao la israelittene reise."35 Ellers står det ingenting under 

denne overskriften. I lærerveiledningen finner vi ingen problematisering. 

Elevboka tar også opp Mosesfortellingene under temaet Fortellinger fra 

jødedommen.36 Beretningen starter med Moses, gjengir  5 Mos 26,5-9 ”Min far 

var en omflakkende arameer….”, for så å fortelle om Sivsjøunderet. Her 

beskrives hvordan egypterhæren drukner. Så følger avsnittene ”Jødene blir et 

fritt folk” og ”Pesach – shavuot – sukkot”. En av arbeidsoppgavene som 

foreslås, er å lage et maleri eller skrive om underet ved Sivsjøen. 

Lærerveiledningen har en faglig kommentar til jødisk og kristen bibel og 

jødisk tolkningstradisjon37. Her vektlegges dessuten at fortellingen om utferden 

fra Egypt er jødedommens grunnfortelling. Bibelteksten om ”Froskeplagen” 

                                                           
32 s.140 
33 s.140 
34 s. 20-27 
35 s. 23 
36 s. 67-70 
37 s. 86-92 
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gjengis. Lærerveiledningen er god på fortellingenes betydning i jødedommen. 

Men det er ingen problematisering i forhold til vårt tema.  

I elevboka for 6. klasse tas Exodusfortellingen opp i to sammenhenger. Først 

under Bibelkunnskap – GT, der det berettes om utferden under overskriften ”Fri 

fra slaveriet i Egypt”.38 Her følger fortellingen temmelig nøye bibelteksten, og 

det fortelles både om faraos forherdelse, plagene, Sivsjøunderet og 

egypterhærens drukning, uten at noe av dette er spesielt fokusert. Oppgavene 

som følger i etterkant, fokuserer på Moses’ utvelgelse og kamp med seg selv, 

samt israelsfolkets redning. Ingen av oppgavene dveler ved plagene som ble 

sendt over egypterne. Den andre sammenhengen hvor fortellingen tas opp, er 

under Jødedommen (Pesach)39 Her forteller Miriam Cohen om bakgrunnen for 

denne feiringen: ”Vi feirer pesach til minne om at Gud befridde israelittene da 

folket vårt var slaver i Egypt.” Det fortelles om hva de ulike rettene under 

påskemåltidet skal symbolisere, og vekten legges på Gud som førte israelittene 

fra slaveri til frihet.  

Lærerveiledningen til 6. klasse skiller seg ut fra de øvrige læreverkenes 

veiledninger på den måten at det her understrekes at i den jødiske tradisjon så 

har man vært opptatt av de uskyldige egypternes skjebne. Det har vært tradisjon 

for å understreke at Gud var bedrøvet fordi han måtte la straffen komme over det 

egyptiske folket. Denne redegjørelsen og refleksjonen i lærerveiledningen har 

likevel ingen innvirkning på hvordan fortellingsstoffet presenteres i elevboka.40  

 

Sammenfatning av læreverkanalysen  
Vi ser at på småskoletrinnet så er Gyldendals læreverk tydeligere enn for 

eksempel Aschehougs læreverk på de ulike plagene som Gud sendte over 

egypterne. Aschehougs læreverk er igjen tydeligere enn Universitetsforlagets 

læreverk, der det i 3. klasseboka kun står slik: "Egypterne ble rammet av store 

                                                           
38 s. 9 ff 
39 s. 122f 
40 s. 29 
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ulykker, og til slutt måtte farao la israelittene reise."41 Ingen av 

lærerveiledningen problematiserer etikken i fortellingen om plagene.  

Når vi kommer til mellomtrinnet, står ikke elevboka i Aschehougs læreverk 

tilbake for Gyldendals når det gjelder utbrodering av plagene, som nærmest 

framstilles som noe man kan kose seg med i formingsaktiviteter. Noe liknende 

foreslås på 3. klassetrinn i Gyldendals læreverk, og i noe mer moderat grad i 

Universitetsforlagets læreverk for 3. klasse.  

Et trekk som går igjen i større eller mindre grad, er framstillingen av 

egypterne som et ”kollektiv”: Det er ikke snakk om farao som forherder seg og 

ikke vil høre på israelittenes Gud, men det framstilles som om hele det egyptiske 

folket var Guds motstandere – og dermed skyldige.   

Universitetsforlagets læreverk fortjener å trekkes fram som et hederlig unntak 

når det kommer til refleksjon og problematisering omkring egypternes skjebne. 

Det er ikke overveldende mye som sies, men lærerveiledningen setter i alle fall 

problematikken på dagsordenen. Det er kanskje også dette som reflekteres i 

oppgavene i elevboka, som - i motsetning til de andre læreverkene – har droppet 

plagene.  

 

Refleksjoner omkring aktør- og fortellerperspektiv  

Med unntak av Universitetsforlagets lærerveiledning for 6. klasse viser analysen 

av læreverkene at både de elevbøkene og lærerveiledningene som nedtoner 

dramaet, og de som forteller alle de grusomme detaljene, har en ting felles: de 

mangler totalt empati med egypterne, som både led under en hjerteløs farao og i 

tillegg ble straffet av Gud. Det er verd å merke seg at selv om lærebokforfatterne 

tilsynelatende ikke har noen problemer med fortellingens gang og hvordan Gud 

reddet sitt folk gjennom å ødelegge et annet, så reagerte barna som så “Prinsen 

av Egypt”. De hadde oppdaget en annen part, nemlig de uskyldige egypterne. 

Som antydet ovenfor – det kan ha noe å gjøre med manglende forforståelse fra 
                                                           
41 s. 23 
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barnas side. De møtte ikke fortellingen med så fokuserte briller. Dermed følte de 

en spontan empati med begge ofrene! Dypest sett henger det også sammen med 

at den fortellingen (m2) som kinogjengerne møtte, i realiteten var annerledes 

enn bibelfortellingen, fordi fortellerperspektivet var annerledes. Og det er 

fortellerperspektivet som i stor grad styrer hvem som oppleves som aktører og 

identifikasjonsfigurer – og dermed som gjenstand for empati. Med fokus på 

fortellerperspektivet er det interessant å se hvordan lærere forholder seg til slike 

fortellinger.  

 

Fokusgruppeintervjuer: Hva gjør lærerne?  

Dette avsnittet bygger på fokusgruppeintervjuene vi gjorde med lærere i 

Buskerud og Oslo, der lærergruppene diskuterte presentasjon av og arbeid med 

fortelling i KRL-faget – ut fra våre innspill.42 En av de problemstillingene vi 

lanserte, dreide seg om religionsfortellinger som inneholder negative holdninger 

til ”andre” folkeslag – eller rett og slett til ”de andre”. Vi brukte 

Exodusfortellingen som eksempel.  

Reaksjonen på våre innspill her var interessante. Først og fremst kan det sies 

generelt at lærerne på begge grupper hadde et ganske ureflektert forhold til 

denne fortellingen. Noen av lærerne i Buskerud gav uttrykk for at jo – dette var 

voldsomme fortellinger – men ”historiens Gud er noe annet enn kristendommens 

Gud”. Et par av lærerne poengterte også at dette var jødedommens fortellinger – 

ikke kristendommens - og der var det et ”tann for tann” – budskap. Fortellingene 

kunne takles - fordi, som en sa det: ”Moses er helten – da godtar man at de andre 

plaffes ned.” En annen ”forsvarte” Guds reaksjon mot egypterne med at 

”Israelittene ble undertrykket – og de var de gode..” Etter hvert dreide 

diskusjonen inn på det problematiske ved fortellingene og generelt om hvorfor 

det er så mye vondt i verden når Gud er god. Den aktuelle verdenssituasjonen 

ble trukket inn for å aktualisere fortellingen. Og man pekte på faremomenter ved 
                                                           
42 Se artikkelen ”Felles skikkelser, men ulike fortellinger” 
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kollektiv beskrivelse av ”de andre”. Gruppa diskuterte og var enig om at etter 

11. september er det viktig å være oppmerksom på at man ikke skaper det 

inntrykk at ”alle muslimer er slik (= terrorister)”. Det var ellers enighet om at 

lærerveiledningene ga liten hjelp til å takle det problematiske ved slike 

fortellinger.  

Lærerne som deltok i fokusgruppeintervjuet i Oslo – og som kom fra 

flerkulturelle skoler – reagerte ikke umiddelbart på vårt spørsmål om de 

opplevde Exodusfortellingen som problematisk. Men da vi gjorde oppmerksom 

på problematikken knyttet til ”de andres” – i dette tilfellet egypternes skjebne, 

var det likevel mange som hadde en mening. En av lærerne fortalte at han hadde 

en egyptisk elev i klassen som reagerte på at Israel ble omtalt som Guds utvalgte 

folk. Dette ble diskutert i gruppen og alle var enige om at det var en naturlig 

reaksjon og at det var elevens soleklare rett å ta dette opp i klassen. På direkte 

spørsmål til læreren som hadde denne eleven i klassen om hvordan han taklet 

denne utfordringen, svarte han at han brukte å si det slik at det var forskjellige 

måter å tolke historien på: ”Sånn tror de at det var”. Han var opptatt av å 

tydeliggjøre fortellingsperspektivet, noe som fikk tilslutning fra de andre.  

 

Konklusjon  

Å undervise i religion og etikk har et viktig siktemål. På basis av kunnskap og 

forståelse skal læreren stimulere fram holdninger som respekt og toleranse 

overfor andre mennesker – selv om de tror og handler annerledes enn en selv 

gjør. Tanken om menneskeverdet – at alle mennesker har samme verdi og like 

rettigheter, er et fundamentalt og absolutt ideal – og ekstremt viktig i et moderne 

samfunn og i en verden som består av mennesker med ulike religioner og 

kulturer. For en lærer er det derfor viktig å reflektere over at en del av 

religionenes fortellinger inneholder problematiske framstillinger av andre 

folkeslag og av ikke-troende.  I en flerkulturell klasse er det selvinnlysende at 

læreren må trå varsomt i sin presentasjon. Men det er like viktig i andre, mer 
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homogene klasser. Holdninger til andre mennesker dannes blant annet gjennom 

å lytte til fortellinger.  

Når problematiske fortellinger som Exodusfortellingen blir presentert, er det 

derfor nødvendig at læreren gjør oppmerksom på fortellerens ståsted og 

opprinnelige hensikt. Dette gjelder selvsagt ikke bare bibelske fortellinger, men 

like mye islamske fortellinger – og fortellinger fra andre religioner. 

Exodusfortellingen er problematisk både med tanke på etikk og med tanke på 

gudsbilde. Inntrykket fortellingen gir av Gud som støtter ett folk, men ikke bryr 

seg om andre folk, trenger en forklaring. Dette er et svært viktig anliggende, 

som også må tas opp i andre sammenhenger enn religionsundervisningen – noe 

som er aktualisert ikke minst ut fra dagens situasjon i Midt-Østen, der 

fiendebilder lett kan nøres opp under av denne typen fortellinger.  

Våre erfaringer fra fokusgruppeintervjuene viste at denne refleksjonen ikke 

var umiddelbart tilstede hos de KRL-lærerne vi intervjuet. Ser vi generelt på det, 

er det vel slik at mange lærere kjenner fortellingene fra før og har lært å lese 

dem ut fra et bestemt perspektiv. Selvsagt er det unntak, men mange lærere 

trenger at læreverkforfatterne forsyner dem med nye briller der flere fokus er 

mulige. For at ikke presentasjonen skal bli endimensjonal i forhold til denne 

problemstillingen, er det nødvendig at læreverket setter lærerne på sporet, så å 

si!  

I vårt materiale, basert på intervjuer med to ulike lærergrupper, var det slik at 

lærerne med bakgrunn i flerkulturelle skoler raskere oppfattet problematikken 

enn de lærerne som kom fra mer homogene skoler. Vi så altså en tendens, 

nemlig at lærerne fra flerkulturelle skoler var mer åpne for problematikken rundt 

etnisitet i fortellinger enn det lærerne fra homogene skoler var. Om dette gjelder 

for lærere generelt, vet vi selvsagt ikke. Det er ikke usannsynlig at det kan være 

sånn, men i vårt begrensede materiale kan selvsagt også mange andre faktorer 

spille inn.  
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Dersom dette er en tendens, kan en mulig forklaring være at lærere i 

flerkulturelle klasser har en viss trening i å betrakte ulike elever og elevgrupper 

som likeverdige aktører innenfor et ”vi-fellesskap”, der ingen defineres som ”de 

andre”. Derfor vil de også lettere oppleve menneskeverdsdikotomien i Exodus-

fortellingen som problematisk.  

Det er likevel verd å merke seg at ingen av gruppene i utgangspunktet så 

hvilken utfordring som lå i fortellingen! Det er med andre ord en viktig oppgave 

for lærebokforfattere å synliggjøre ulike perspektiver i fortellingsstoffet. For de 

lavere trinn er kanskje ikke elevboka alltid det rette stedet for slik informasjon, 

men da er det desto viktigere at denne typen refleksjoner kommer inn i 

lærerveiledningen. For høyere trinn er det naturlig at en refleksjon omkring vi og 

de andre kommer inn i så vel elevbok som lærerveiledning. Refleksjonen kan 

for eksempel gå på hvem ”vi” er i ulike sammenhenger. Og – i et større 

perspektiv - kan ”de andre” også være ”vi”…?   
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 Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen 

 

AKTIV ELLER USYNLIG? 
 

En analyse av hvordan kvinner fokuseres i KRL-læreverkenes 

fortellingsstoff  

 

De store verdensreligionenes fortellinger er blitt til i en patriarkalsk kontekst, og 

innenfor den offisielle del av tradisjonene har de også blitt tolket patriarkalsk. 

Derfor finner vi i mange av disse fortellingene - og i tolkningene av 

fortellingene - stereotype bilder av kvinner og menn. Mange av fortellingene kan 

imidlertid leses på forskjellige måter. Aspekter i fortellingene kan være mindre 

patriarkalske enn mange tror. Et spørsmål blir da i hvilken grad dette kommer 

fram i læreverkene.  

 

Innledning  

Fra og med høsten 2002 er det innført en ny revidert læreplan for KRL i 

grunnskolen. Den nye planen er mindre detaljert og inneholder langt færre navn. 

Ikke minst blir dette tydelig når vi kommer til kvinnene. Mens det i den gamle 

planen var nevnt 34 kvinner, er det i den nye planen kun nevnt 6. Svært mange 

av de kvinnene vi tar opp i denne artikkelen, er ikke nevnt i den nye KRL-

planen, men vi vil underveis vise til i hvilke sammenhenger disse kvinnene 

likevel kan tas opp.  

     Et viktig mål for grunnskolen og for KRL-faget er å fremme likeverd og 

likestilling mellom kjønnene. Vi finner følgende formulering i Læreplanverkets 

generelle del: "Oppfostringen skal fremme likestilling mellom kjønn og 

solidaritet på tvers av grupper og grenser."1 Flere hovedmomenter fra 

                                                           
1  s. 17f. Se også artikkelen “Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff – en utfordring for læreverk og undervisning”  
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årstrinnsplanene for KRL-faget i L97 går på samme tema: ”likeverd og 

likestilling” (3. klasse), ”forholdet mellom kjønnene” (6. og 7. klasse), 

”likestilling, likeverd” (8. klasse). I den nye KRL planen kommer dette mindre 

eksplisitt til uttrykk og nevnes først spesifikt i planen for 8.klasse (”forholdet 

mellom kjønnene”) og 9. klasse (”likestilling og likeverd”). Imidlertid er 

likestilling og kjønnsperspektiv tatt opp i den generelle delen av L97, og det 

innebærer at alle fag skal preges av et likestillingsperspektiv.  

     I denne artikkelen fokuserer vi på kvinner i læreverkenes fortellingsstoff. 

Dette vil bli eksemplifisert gjennom sentrale kvinner i kristen, hinduistisk og 

islamsk fortellingstradisjon. Den didaktiske problemstillingen som melder seg, 

er hvordan læreverkene forholder  seg til fortellinger som ikke fremmer likeverd 

og likestilling. Det er ulike måter å takle denne utfordringen på i læreverkene. 

Kvinner kan bli usynliggjort, de kan komme i skyggen av en mannlig ektefelle / 

medaktør, eller de kan bli framstilt som selvstendige handlende personer.  

     Vi har sett på hvordan følgende kvinneskikkelser blir presentert i KRL-

læreverkene: Sita (hinduismen), Rut (jødedom/kristendom), Marta (kristendom), 

Hildegard av Bingen (kristendom) og Aisha (islam).  

 

Metode  

Teorigrunnlag og ståsted  

Når det gjelder vårt teoretiske ståsted, henviser vi til avsnittet Teorigrunnlag og 

ståsted i artikkelen ”Etnisitet i KRL-fagets fortellingsstoff – en utfordring for 

læreverk og undervisning”.  

 

Analyse av læreverk  
Valg av presentasjonsform og fokusering har fungert som et viktig kriterium for 

oss i vår vurdering av fortellingsstoffet. Det er mange måter å introdusere 

kvinneskikkelser på. De kan presenteres som underdanige, de kan gjøres 

usynlige eller de kan presenteres som aktive og sterke kvinner som fungerer som 
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selvstendige aktører i fortellingen. Leserens opplevelse av kvinneskikkelsene 

styres også av hvilke fortellinger som velges ut og måten fortellingene gjengis 

på. En god helhetlig fortelling vil alltid virke sterkere enn et kort resyme. 

 

Vi har analysert fortellingene i de tre KRL-læreverkene ut fra følgende kriterier:  

- Framstilles kvinnene som underdanige, som sterke, eller usynliggjøres de?  

- Hvilken fortellingsform brukes i presentasjonen: helhetlig fortelling, 

resymefortelling eller faktafortelling?  

 

 Før vi kommer så langt, skal vi imidlertid utdype hovedproblemstillingen noe. 

 

Utdyping av teorigrunnlag og hovedproblemstilling 

Kvinnebilder i religionenes fortellinger  

Hvis det – som mange mener - er slik at fortellinger gir mening og livstolkning, 

må vi stille spørsmålet om hvilke idealer og virkelighetstolkninger elevene 

møter i de ulike fortellingene. Hvilke bilder gir fortellingene av mennesket, av 

mann og kvinne? Hellige fortellinger er stort sett forfattet og skrevet ned av 

menn i patriarkalske kulturer. Dette preger fortellingene både i temavalg og i 

tilnærming til stoffet, og det preger utvalget av og skildringen av kvinner og 

menn. Det bestemmer med andre ord kjønnsrollene i fortellingene og hva som 

blir ansett som kvinne- og mannsidealer. Disse fortellingene fremmer ikke alltid  

menneskeverdet, slik vi ser det. Tvert imot finner vi verdier som går i mot vår 

tids idealer når det gjelder synet på forholdet mellom kjønnene. Mange av 

religionenes fortellinger representerer derfor en utfordring for undervisningen. 

     Berger og Luckmanns teorier om den samfunnsskapte virkelighet2 uttrykker 

at den virkeligheten eller det samfunnet som omgir oss, er skapt av mennesker. 

Dette menneskeskapte samfunnet virker tilbake på menneskene. Vi kan si at 

menneske og samfunn blir til i et dialektisk samspill. Dette innebærer at det ikke 
                                                           
2 Se Berger/Luckmann 1979 
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bare er samfunnet som virker inn på oss, men like mye vi mennesker som virker 

inn på samfunnet. Vår tolking av samfunn og virkelighet får innflytelse på 

virkeligheten. Og her kommer fortellingene inn. Fortellingene er ett av flere 

uttrykk for virkelighetsoppfatningen i et samfunn. Med utgangspunkt i Berger 

og Luckmanns teorier kan vi si at de religiøse fortellingene kan ses som uttrykk 

for menneskets livssituasjon og gjenspeiler den komplekse virkeligheten. På den 

annen side er det slik at de samme fortellingene virker inn på virkeligheten.  

     I et slikt perspektiv kan fortellingers kvinnebilder være spesielt utfordrende. 

Disse fortellingene gjenspeiler hvordan kvinners liv har vært og er. Dermed 

forteller de noe sant om virkeligheten. Men når fortellingene først foreligger og 

oppleves som en objektiv størrelse, virker de tilbake på virkeligheten og 

forsterker holdninger og rollemønstre. Når vi hører fortellinger om kvinner og 

menn, gir det referanseramme for vår forståelse av virkeligheten. Derfor er det 

ikke likegyldig hva slags fortellinger vi gir barna. Det er viktig å spørre om 

fortellingene gir en referanseramme for barnas virkelighetstolkning som 

fremmer fordommer eller som gir alternative tolkningsnøkler til virkeligheten.3  

     Nå er det likevel slik at religionene gjerne har én offisiell variant og én mer 

usynlig og bortgjemt folkelig variant. Det er den offisielle varianten som er 

mannsdominert. Den folkelige delen av religionen er ofte mye mer preget av 

kvinners livssituasjon, tenkemåte og uttrykksmåte. Den offisielle religionen 

finner vi i hellige tekster, i dogmer og i offisielle ritualer. Den folkelige delen av 

religionen har levd og lever i muntlig fortellertradisjon og legender, i andre 

estetiske uttrykk og i folkelige skikker og ritualer. Den indiske 

psykoanalytikeren Kakar er en av dem som er opptatt av kvinne- og 

mannsidealer i fortellingene. Han understreker at mytene i en patriarkalsk kultur 

er laget av menn, og at de derfor har en maskulin vinkling. På den annen side 

kommer det feminine aspektet ofte fram i muntlig fortellertradisjon, sier han.4  

                                                           
3 Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap. 11  
4 Kakar 1981: 57 
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     De forskjellige religionene har ulike toleranseterskler for slike alternative 

tradisjoner. I kristendommen, for eksempel, er mange av de alternative 

tradisjoner og uttrykk blitt stemplet som kjetterske av den offisielle kirken. Når 

vi studerer disse tradisjonene, kommer vi imidlertid nærmere det religiøse liv og 

kvinners virkelige liv. Elisabeth Moltmann Wendel kaller det ”Religion of the 

people”.5 I KRL-fagets tekster og fortellinger til de ulike religionene er det 

imidlertid primært den offisielle religionen vi møter. Ved å bli kjent med de 

fortellingene som hører til her, får barna viktig kulturkompetanse. Men det er 

også nødvendig å møte de alternative fortellingene som inneholder et 

endringspotensiale, ikke minst gjelder dette alternative fortellinger om kvinner.  

     Det er historieskriverne som har avgjort hvilke personer fra historien vi 

kjenner til og hvilke personer som er blitt definert som betydningsfulle eller 

interessante. Disse historieskriverne har gjerne vært menn. At Hildegard av 

Bingen ikke har figurert i kirkehistoriske verker før helt i det siste, er mer enn 

underlig. Eller kanskje det ikke er det - når vi vet hvem som skrev. Hildegard 

var en utradisjonell kvinne som ikke lot seg plassere inn i et vedtatt 

kjønnsrollemønster. Objektiv historieskriving finnes ikke Innenfor den offisielle 

helgentradisjonen finnes det en rekke kvinnelige jomfruhelgener. Det er ikke 

mer enn rimelig at jomfruen ble det store kvinneidealet i en tid da seksualitet ble 

sett på som noe mindreverdig og lavt, og kvinnen ensidig ble definert ut fra sin 

seksuelle rolle. Hun var definert som kjønnsvesen og barneføderske. Kvinnen 

var natur, mens mannen var ånd. Det var kun når kvinnen hevet seg over sin 

natur og levde som jomfru, at hun kunne være et religiøst forbilde. Her har det 

selvsagt vært snakk om en vekselvirkning: Idealene har påvirket legendene, og 

legendene har påvirket idealene.  

     I middelalderen finner vi også andre kvinnebilder. Et av dem er kvinnen som 

fristerinne og forførerske. Denne forstillingen ble særlig begrunnet i den såkalte 

"Syndefallsberetningen” i 1. Mosebok. Kvinnebildet strakk seg altså  fra  jomfru 
                                                           
5 Moltman-Wendel 1984 
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til skjøge. Å bli framstilt som skjøge ble  Maria fra Magdalas skjebne i den 

offisielle kirkelige tradisjon. Vi trekker Maria fram her fordi hennes skjebne 

innenfor den offisielle kirken så tydelig illustrerer hvordan patriarkatet setter 

kvinner på plass. Maria ble offer for en teologi som atskilte kropp og sjel. Maria 

som en hel og integrert person, slik de mannlige apostlene er blitt framstilt, er 

ikke del av den offisielle tradisjon.6 I alle evangeliene i Det nye testamente hører 

vi om Maria i forbindelse med Jesu korsfestelse og oppstandelse. Hun er den 

eneste kvinnen som konsekvent navngis i denne forbindelse. Lukasevangeliet 

har dessuten en notis der det står at Maria var en av de kvinnene som fulgte 

Jesus, og at han hadde helbredet henne for sju onde ånder.7 Det er grunn til å tro 

at Maria har vært en lederskikkelse blant de første kristne. Hun er det første 

vitne til oppstandelsen. Ifølge Johannesevangeliet forkynner hun etter møtet med 

den oppstandne Jesus: ”Jeg har sett Herren”,8 de samme ord som Paulus bruker 

til å begrunne at han er en Herrens apostel.9 Maria er også nesten alltid den 

første som nevnes når kvinner ramses opp. De apokryfe skriftene ”Pistis Sophia” 

og ”Maria Magdalenas evangelium” beretter at Maria var en autoritet etter Jesu 

død, og at Peter og andre disipler følte seg truet av hennes sterke posisjon. I 

Vestkirken fikk imidlertid Maria en annen rolle. I Det nye testamente fortelles 

det om flere kvinner ved navn Maria; foruten Jesu mor, fortelles det om Maria 

fra Betania, søster til Marta og Lasarus. Johannesevangeliet identifiserer Maria 

fra Betania med kvinnen som salver Jesu føtter før hans død.10 Lukasevangeliet 

forteller også om en kvinne som salver Jesu føtter tidligere i hans karriere.11 

Denne kvinnen omtales som en stor synderinne. Etter hvert skjedde det en 

sammenblanding av disse kvinnene. Maria fra Magdala ble identifisert med 

synderinnen som salvet Jesu føtter og dermed også med Maria fra Betania. Den 

                                                           
6 Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 8  
7 Luk 8,2 
8 Joh 20,18  
9 1. Kor 9,1  
10 Joh 11,2 og 12,3  
11 Luk 7,36 ff  
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mentale sykdommen som Jesus helbredet henne for, ble forklart som en type 

seksuell besettelse. Noen har til og med hevdet at hun er identisk med en ikke 

navngitt kvinne som ble grepet i hor.12 Dermed ble Maria det store eksempel på 

en fallen kvinne som omvender seg, og ender til slutt opp som de prostituertes 

skytshelgen. Hvorfor skjedde denne sammenblandingen av Mariaene? Hvorfor 

ble ikke Marias rolle som leder og forkynner av Jesu oppstandelse satt i 

sentrum? Vi vet ikke svaret, men en mulighet er at denne kvinnerollen ble for 

truende for en mannsdominert kirke. Isteden fikk Maria fra Magdala rollen som 

horen som omvendte seg, og jomfru Maria ble det store kvinneidealet. 13 

     En av de åpenbare mangler ved KRL-planen er at Maria fra Magdala ikke 

nevnes. Det er likevel mange muligheter til å få med fortellingen om henne. Det 

kan være i forbindelse med påske eller i forbindelse med fortellinger om disipler 

og om Jesu helbredelser. Marias skjebne i kirkehistorien kan diskuteres når 

religionene skal sammenlignes ut fra et kjønnsperspektiv i 10.klasse.  

Sterke og selvstendige kvinner i middelalderen som Hildegard av Bingen, har 

det vært en tendens til å usynligggjøre på ulike måter. Interessant er det at 

Hildegard av Bingen er blitt offer for personøkonomiseringen i den reviderte 

KRL-planen. Men hun er – i tråd med den gamle KRL-planen i L97 – omtalt i 

de fleste KRL-læreverk, noe vi kommer tilbake til nedenfor.  

     Det finnes ellers rikelig med eksempler fra alle religioner på gode fortellinger 

om sterke kvinner. Og da snakker vi både om legendariske skikkelser og om 

historiske personer. Men det er også rikelig med eksempler på beskrivelser der 

kvinner blir ensidig karakterisert som svake og upålitelige - og som farlige 

                                                           
12 Joh 8,1 ff  
13 I middelalderen oppstod det imidlertid legender om Maria Magdalenas virke i Sør-Frankrike. Disse legendene 
kan vi lese om i Legenda Aurea. Her identifiseres hun med Maria fra Betania. Sammen med Marta og Lasarus 
kommer hun til Marseilles og starter sitt virke som misjonær. Hun preker, omvender mennesker og døper. 
Hennes opprinnelige rolle som forkynner av oppstandelsen gjenopplives i disse legendene. Disse motivene 
finner vi også i kirkekunsten. På et bilde fra Lübeck ordinerer hun sin bror Lasarus til biskop av Marseilles. Hun 
går altså inn i en tradisjonelt mannlig rolle. Elisabeth Moltmann-Wendel mener at disse forestillingene kan 
stamme fra katar- og valdenserbevegelsene. Innenfor disse bevegelsene fantes kvinner som prekte og var 
teologer. Kanskje ble Marias karismatiske personlighet her gjenoppdaget og vekket til nytt liv. Selv om 
beretningene fra Legenda Aurea ikke er historiske, er de av interesse også i dag, fordi de vitner om hvilke 
forestillinger om kvinner som fantes i middelalderen. Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 8  
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fristerinner. Samtidig er kvinneidealet den rene, trofaste kvinne. Men siden 

kvinnen ikke står for ”ånd”, men for ”natur”, er hun aldri helt og fullt 

tillitvekkende. Aktverdige kvinneskikkelser som Aisha i islam, Maria Jesu mor i 

kristendommen og Sita i hinduismen har alle måttet ”bevise” sin renhet. Det er 

interessant å registrere at dette er trekk som går på tvers av flere religioner og 

kulturer. Abraham måtte også gå gjennom en test, en ildprøve –  ifølge jødisk og 

islamsk tradisjon. Dette var imidlertid ikke en prøve for å bevise sin renhet, men 

for å bevise sin tro, altså en prøve av rent åndelig karakter.14 Det samme kan sies 

når det gjelder fortellingen om Abraham som ble bedt om å ofre Isak. Dette er 

også en prøve på hans tro. Kvinnene det er referert til ovenfor, må derimot 

bevise sin renhet. Den negative fokuseringen på kvinnens seksualitet fornekter 

seg ikke.  

     La oss ta Aisha. En kjent fortelling fra Hadithlitteraturen er fortellingen om 

Aisha og halssmykket.15 Aisha blir urettmessig beskyldt for å ha vært utro mot 

Muhammad, som lider store kvaler for hennes skyld. Aisha bedyrer sin uskyld, 

men blir ikke trodd av Muhammad før han får en åpenbaring fra Allah som 

overbeviser ham om at Aisha er uskyldig. Vi ser at den rene og trofaste kvinne 

er idealet. Ofte blir kvinnen mistrodd, og hennes ære står på spill. Muhammad 

får en gudsåpenbaring som viser at Aishas ære er intakt. Tilsvarende leser vi at 

Bibelens Josef får en åpenbaring fra Gud i en drøm som viser at Marias ære er 

bevart. Hun er trofast mot Josef og fortsatt  jomfru, selv om hun er gravid.16 

Sitas ære bevises ved hjelp av en ildprøve (mer nedenfor).  

 

Analyse av læreverk  

Før vi går inn på læreverkenes pedagogiske presentasjon, vil vi komme med en 

kort faglig presentasjon av kvinnene, slik de framstår i skrift og tradisjon.  

 
                                                           
14 Om denne ildprøven – se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 11 
15 Se ibid, kap 9 
16 Mat 1,18-25 
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Ramayana og fortellingen om Sita  

Hinduismens fortellinger gjenspeiler indisk kultur og mentalitet - og dermed 

indisk kjønnsrollemønster. I fortellingene finner vi idealer både for mannsrollen 

og kvinnerollen. Den indiske psykonalytikeren Sudhir Kakar viser hvordan dette 

kommer til uttrykk i forbindelse med bønne- og fasteritualer. Her ser vi hvordan 

unge ugifte jenters ønsker forholder seg til manns- og kvinneidealene i mytene: 

Ønskene er at ”Jeg skal få en mann som Rama”, ”Jeg skal bli sati17 slik som 

Sita”, ”Jeg skal få en svoger slik som Lakshman”, ”Jeg skal få krefter slik som 

Durga”, osv. Slike ritualer viser hvor stor betydning myteskikkelsene har for 

dannelsen av manns- og kvinneidealer i hinduistisk kultur. Eposet Ramayana 

har stor betydning for det kulturelle og religiøse liv i India og andre land i Asia, 

og det er derfor interessant å se på hvilke manns- og kvinneidealer som kommer 

til uttrykk der og hvilket ideal Sita, som er den kvinnelige hovedpersonen i 

eposet, står for.18 I det følgende gjengis hovedtrekkene i Ramayana med fokus 

på Sita. Hovedplottet handler om kjærlighet, atskillelse og gjenforening. 

En dag kong Janaka var ute og pløyde, kom et pikebarn opp av en fure i 

jorda. Han kalte henne Sita, som betyr fure. Barnet vokste opp til å bli en vakker 

kvinne. Janaka utlyste en bueskytterkonkurranse for å finne en ektefelle til 

henne. Mange friere prøvde seg; guder, prinser, konger og demoner, men ingen 

av dem klarte en gang å løfte buen. Til slutt kom Rama, og han klarte det.  

   Rama og Sita giftet seg og flyttet til Ayodhya, hovedstaden i Koshala, der 

Ramas far, Dasaratha var konge. Dasaratha ville at Rama skulle overta tronen, 

men Kaikeyi, en av hans koner, klarte å ordne det slik at hennes sønn ble konge 

isteden for Rama, og det hele endte med at Rama ble fordrevet til skogene i 14 

år. Rama forsøkte å overtale Sita til å la ham dra i eksil alene. Livet i skogen var 

for hardt for en kvinne. Det var både farlig og ukomfortabelt. Men Sita ville ikke 

                                                           
17 Sati kan være en betegnelse på den perfekte hustru og på en kvinne som frivillig følger ektemannen på 
kremasjonsbålet 
18 Et lite apropos: Vi opplever nå en ”indisk bølge” i vesten, bl.a. med filmer som tar opp verdikonflikter ndg 
(hva skal stå her?) kvinneroller (Monsoon Wedding, Bend it like Beckham)  
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svikte sin ektemann: For en kvinne er det ikke far eller sønn eller mor eller 

venner, ikke en gang en selv, men ektemannen som i denne verden og i den 

neste, er hennes frelse. Jeg vil følge deg til fots gjennom stikkende gress. Om det 

er i palasser eller i himmelen – der skyggen av din fot faller, vil jeg følge den.19  

   Sammen med Ramas bror Lakshmana dro Rama og Sita ut i skogen. I skogen 

møtte de mange utfordringer, og det toppet seg da demonkongen Ravana fra 

Lanka, ved hjelp av list, klarte å bortføre Sita. To av knepene hans var å 

omskape seg til en hjort og til en tigger. På Lanka ble Sita innesperret i Ravanas 

palass. Ravana forsøkte å vinne hennes kjærlighet, men forgjeves. Verken 

trusler eller forsøk på forførelser førte fram. Sita var og ble trofast mot Rama.  

   Rama og Lakshmana bega seg på leting etter Sita. De fikk hjelp av Hanuman, 

lederen for apekongens hær. Hanuman fant ut at Sita befant seg på Lanka. En 

stor redningsaksjon ble satt i gang, og apehæren ble mobilisert. Aksjonen 

kulminerte i et voldsomt slag, Ravana ble drept og Sita ble befridd. Men Rama 

ville ikke ta Sita tilbake som hustru før hun hadde bevist sin uskyld og renhet. 

Han kunne ikke ha en hustru som hadde levd sammen med en annen mann. Det 

hjalp ikke hvor sterkt Sita bedyret at hun aldri hadde gitt etter for Ravana. Hun 

fikk Lakhsmana til å gjøre i stand et bål, og hun kastet seg på bålet. Siden ilden 

ikke skadet henne, var hennes dyd bevitnet.  

   Så reiste paret tilbake til Ayodhya, og Rama ble kronet til konge. Men Sitas 

prøvelser var ikke over. Da Rama fikk høre at det gikk rykter i byen om at Sita 

ikke var så ren som hun burde, fordrev Rama henne til skogene, der hun bodde i 

vismannen Valmikis hytte. Sita fødte tvillinger, og hun og sønnene levde et 

enkelt liv. Sitas kjærlighet til Rama var fremdeles stor. Etter noen år sendte hun 

tvillingene til faren. Da han fikk se dem, angret Rama og sendte bud på Sita. 

Men da hun kom  tilbake, forlangte han at hun enda en gang skulle bevise sin 

uskyld - foran hoffet. Hans gjentatte mistillit og krav om ildprøve ble for mye 

                                                           
19 The Ramayana of Valmiki 1952:221(vår oversettelse) 
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for Sita. Hun ba sin mor, jorda, om å ta henne tilbake. Jorda åpnet seg, og Sita 

forsvant.  

Ramayana er en fengslende fortelling, men har også problematiske trekk. 

For mange er Ramas behandling av Sita et  slikt problematisk trekk. Kanitkar 20 

sier at dette skjemmer fortellingen. Britiske hinduer tilknyttet Vishwa Hindu 

Parishad21 har utgitt ”Explaining Hindu Dharma”, en veiledning for lærere som 

underviser i hinduismen. Vi merker oss at når handlingen i Ramayana gjengis, 

utelates Sitas ildprøve. Nasjonalt læremiddelsenters kildesamling til KRL 

utelater også episoden. Det nevnes kun innledningsvis at Sita må gå på glødende 

kull for å bevise sin trofasthet.  Sidsel Meløe som har gjenfortalt fortellinger fra 

hinduismen på norsk, har heller ikke med ildprøven.22 Sitas ildprøve er 

imidlertid en så kjent og viktig del av fortellingen at det ikke er etterrettelig uten 

videre å utelate den.  

   “Explaining Hindu Dharma” legger imidlertid stor vekt på at Ramayana til alle 

tider har vært rettesnor for hinduer over hele verden23: 

 

It is not only a work of art of the finest magnitude, but is a culutral 
analysis of the highest of ideals of the Hindu life narrated through the 
characters of Rama and Sita. The Ramayana presents Rama as an ideal 
son, an ideal student, an ideal brother, an ideal husband and, above all, as 
an ideal king. Sita, the heroine of Ramayana, the very embodiment of 
chastity, presents the highest ideals of Indian womanhood; she showed 
strength and resolve when she underwent the unmerited tortures of 
prison life in the land ruled by Ravana and she advised even Rama on 
the principles of the code of human conduct. Sita has become an 
unforgettable name for all hindus and is respected as mother. 

 

                                                           
20 1995 (denne referansen er litt uklar) 
21 Vishwa Hindu Parishad er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for en indisk nasjonalstat, 
reform av hinduismen og styrking av hinduidentiteten. 
22 Se Meløe 1997 
23 1996:134 
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Ramayana i KRL-planen  

I KRL-planen i L97 er fortellingene fra Ramayana plassert under hinduismen, 

1.-4. klasse: ”fortellingen om Rama, Sita og Hanuman”. I den reviderte planen 

er Ramayana som eget tema tatt bort fra planen, men det naturlig å ta med 

fortellingene om Rama og Sita i forbindelse med at høytiden divali skal tas opp 

på småskoletrinnet. Dessuten kan fortellingene tas opp i forbindelse med 

temaene ”hindutemplet”, ”avatarer” og ”dharma”.  

     Ulike episoder i Ramayana kan vektlegges avhengig av elevenes modenhet. 

På småskoletrinnet kan selve den spennende fortellingen stå i sentrum. Dessuten 

kan Hanumans rolle få stor plass. Sitas ildprøve og det vanskelige forholdet 

mellom Rama og Sita kan derimot vente til ungdomstrinnet. Fortellingen har 

altså flere temaer som man må ha nådd en viss modenhet for å ha utbytte av. Én 

mulighet er å bruke Ramayana i en fenomenologisk tilnærming til religionene på 

ungdomstrinnet. I den forbindelse kan det være aktuelt å trekke fram fortellinger 

elevene har hørt på et tidligere trinn og se på dem på nytt med et mer fokusert og 

kritisk blikk. Dessuten kan mange fortellinger tas opp på mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet i forbindelse med etiske temaer og spesielt i forbindelse med at 

forholdet mellom kjønnene skal tas opp.  

 

Ramayana i Aschehougs læreverk  

I elevboka for 4. klasse24 finner vi fortellingene fra Ramayana. Fortellingene er 

gjengitt forholdsvis fyldig, og viktige innholdsmomenter er med. Et par ganger 

kommer det tydelig fram at Sita er en viktig aktør i fortellingen. Hennes rolle i 

dramaet i skogen kommer fram, og dessuten hvor modig hun er når hun motstår 

Ravanas tilnærmelser. Det fortelles at Rama egentlig var guden Vishnu som 

kom til verden. Noe tilsvarende sies ikke om Sitas status, selv om hun egentlig 

var gudinnen Lakshmi. Lærerveiledningen har utdypende faglig kommentar og 

                                                           
24 s. 34-39 
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viser til Ramayana.25 Sitas ildprøve nevnes verken i elevbok eller 

lærerveiledning.  

     Når elevboka gjengir bibelfortellinger, vises det til at disse fortellingene 

kommer fra Bibelen. Noe tilsvarende gjøres ikke med hindufortellingene. Her 

burde man vist til Ramayana, eventuelt også til Ramcaritmanas. 

 

Ramayana  i Gyldendals læreverk 

I elevboka for 4. klasse26 finner vi ”Fortellinger om Rama, Sita og Hanuman”.  

Versjonen av fortellingen er svært kort og summarisk. De innholdsmomenter 

som er med, er: Ekteparet Rama og Sita bor i Ayodhya, Rama blir fredløs, Sita 

og Lakshmana blir med Rama i skogen, den forferdelige Ravana kidnapper Sita, 

apeguden Hanuman hjelper Rama med å befri Sita, Rama blir konge i Ayodhya. 

Dette er kanskje de innholdsmomentene som er viktigst og mest saksvarende å 

ha med i småskolen, men det blir fortalt for kortfattet, nærmest i resymeform. 

Det gis heller ingen illustrasjoner til fortellingen. Det fortelles at Ramas trofaste 

kone Sita holdt en tale der hun forlangte å få følge ham i skogen. Etter at 

fortellingen er gjengitt, sies det uten overgang  at Sita er et forbilde for mange 

bruder og ”Slik lyder et av versene i talen hennes: Vogn og hest og forgylte 

slott, de er intet i en kvinnes liv. For den elskede og elskende hustru er mannens 

skygge mer dyrebar”. 

     Elevboka framstiller altså Sita som trofast og underordnet mannen innenfor 

rammen av et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Verken Sitas fødsel eller 

ildprøven er gjengitt. 

     I ressursboka finner vi bakgrunnsstoff om Ramayana, der Ramas status i 

hinduismen tas opp.27 En setning nevner Ramas og Sitas ekteskap som 

forbilledlig. Ellers er det ingenting om Sita. Under ”metodiske forslag” finner vi  

 
                                                           
25 s. 57ff 
26 s. 68f 
27 s. 71 
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følgende forslag til samtale: ”Hva kan historien om Rama, Sita og Hanuman 

lære menneskene? Hva gjorde Rama, Sita og Hanuman som kan være ideal for 

mennesker i dag?” 28 Med bakgrunn i de kjønnsrolleidealene som kommer til 

uttrykk i elevboka, er det grunn til reise spørsmål ved disse oppgavene.  

     Lærerveiledningen har imidlertid en god versjon av fortellingen, nemlig en 

gjenfortelling av Inger Margrethe Gaarder med mange detaljer og litterære 

kvaliteter.29 Det er omtrent de samme innholdsmomentene med her som i 

elevboka, men altså atskillig mer utdypet. Heller ikke denne versjonen har med 

Sitas ildprøve og folks mistro overfor Sita. Siden dette er en svært viktig del av 

den opprinnelige fortellingen, bør læreren kjenne til den og eventuelt ta det opp 

seinere, selv om det kan være greit å utelate dette innslaget i småskolen. Ellers 

er det ganske mye vekt på kvinnelige aktører i denne gjenfortellingen: Det 

fortelles at søstrene Sita og Urmila gifter seg med Rama og broren, videre om 

Kaikeyis intriger, at Sita vil være med Rama i skogen (her er det ikke noe vekt 

på underdanig kvinnerolle), at Sita ber Rama fange hjorten, om Sitas møte med 

tiggeren, at hele jorda sørger når Sita blir bortført, om Sita som møter Hanuman, 

og det fortelles at Sita bringes til Rama og at Rama og Sita drar tilbake til 

Ayodhya. Fortellingen avsluttes med å avsløre at Rama er Vishnu, men det sies 

ikke noe om Sitas status som gudinne.  

     Lærerveiledningen har også en ”Virvelfortelling” om Rama og Sita30: Virvel 

og Ruski får en ”visjon” der de opplever å få se Sita og Rama i skogen og 

bortføringen av Sita. For å beskytte Sita slår Rama en magisk sirkel rundt hytta. 

Sita visste at ”så lenge hun holdt seg innenfor denne, kunne det ikke skje henne 

noe vondt”. Sita glemte seg og løp ut av ringen da hun så den gylne hjorten og 

ble deretter bortført av Ravana. De blir vitne til Ramas fortvilelse og nytt håp 

etter å ha hørt Hanumans plan. Til slutt i fortellingen får vi høre at Virvel og 

Ruski har fått se hvor mye vennskap og trofasthet betyr.  
                                                           
28 s. 73 
29 s. 77ff 
30 s. 81 
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Ramayana i Universitetsforlagets læreverk 
Til 1. klasse har Broene ingen elevbok, men et sett store fargeplansjer og 

ressursbok for læreren. En av plansjene har motiv fra Ramayana og viser Rama 

og Sita på tronen i Ayodhya sammen med Hanuman. I ressursboka finner vi en 

kortversjon av fortellingen31. Viktige innholdsmomenter er med, dog ikke Sitas 

ildprøve, noe som er greit nok på dette trinnet. Det er lagt forholdsvis stor vekt 

på Hanuman. Ellers har ressursboka ikke en eneste kommentar til Ramayana – 

bare forslag til to elevaktiviteter: tegne og samtale. Læreren får altså ikke noe 

informasjon om Ramayana utover kortversjonen av fortellingen. 

     I Broene 3 tas Ramayana opp igjen.32  Innledningsvis i ”Husker du at …?”-

ruten minnes elevene på at Ramayana forteller om hendinger som skjedde lenge 

før vår tid, at guden Vishnu kom ned på jorda som Rama og kjempet mot alt 

vondt. Fortellingen vektlegges her annerledes enn i 1. klasse. Det legges vekt på 

Ramas og brødrenes underfulle fødsel og Ramas oppvekst og bekjempelse av 

demoner. Beretningen avsluttes med kampen mellom Rama og hunndemonen 

Taraka. Sita er ikke nevnt noe sted i fortellingene. Fortellingene avsluttes med at 

elevene blir spurt om de husker hvordan det gikk videre med Rama, og blir 

oppfordret til å lese historien om Rama, Sita og apekongen Hanuman om igjen. I 

teksten i elevboka for 3. klasse er altså Sita fullstendig usynligggjort. Det er fire 

illustrasjoner: hindutempel i India, statue av Vishnu, Rama i kamp med Taraka 

og til slutt gjengivelse av plansjen fra 1. klasse som viser Rama og Sita på 

tronen i Ayodhya. 

     I ressursboka33 sies det at hensikten med temaet er å bli kjent med 

fortellingen om Rama og få innsikt i den stilling Rama har i hinduismen. Den 

faglig/metodiske kommentaren forteller at det er to store episke verk i 

hinduismen – Mahabharata og Ramayana. Deretter drøftes gudsbegrepet i 

                                                           
31 s. 83f 
32 elevboka s. 77-81 
33 s. 96-100 
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hinduismen, bl.a. avatarer. Det sies ikke noe spesifikt om Gudinnen; det sies kun 

at Krishna og Rama gjerne dyrkes sammen med sine hustruer Radha34 og Sita. 

Dessuten sies det at Rama og Sita er det høyeste ideal for ekteskapelig trofasthet 

i hinduismen. To tekster gjengis: ”Kong Dasaratha får vite at han skal få en 

sønn” og fortellingen fra 1. klasse-ressursboka. 

     Her er det altså en komplett usynliggjøring av Sita som selvstendig person og 

generell usynliggjøring av Gudinnen i hinduismen. Det er heller ingen 

problematisering av Ramas behandling av Sita, noe som burde vært tatt opp i 

ressursboka når man først nevner Ramas og Sitas status som idealektepar.   

 
Sammenfatning av læreverkanalysen  
Ut fra analysen av de tre læreverkene peker det seg ut tre mulige måter å 

presentere Sita på. Med noe forbehold kan vi plassere de tre lærebøkene 

innenfor disse:  

 

Den underdanige, trofaste Sita  

Sita presenteres her som en underdanig, trofast hustru innenfor rammen av et 

tradisjonelt kjønnsrollemønster. Dette korresponderer med den tradisjonelle 

hinduistiske oppfatningen av Sita som idealhustruen. Slik presenteres Sita i 

Gyldendals læreverk, med unntak av Gaarders gjenfortelling i 

lærerveiledningen.  

 

Den usynlige Sita  

Ved å utelukkende vektlegge ektemannen Ramas rolle i fortellingen blir Sita 

usynliggjort, både som en viktig aktør i fortellingen og som gudinne. 

Universitetsforlagets læreverk ligger nærmest en slik måte å presentere Sita på.   

 

                                                           
34 Radha var ikke Krishnas kone 
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Den uavhengige, handlende Sita  

Her finner vi Sita som en selvstendig person som tar både gode og dårlige 

beslutninger – slik alle mennesker gjør. Hennes handlinger er med på å drive 

fortellingen framover. Aschehougs elevbok for 4. klasse kommer nærmest en 

slik presentasjon av Sita, selv om vi også finner mangler. For eksempel sies det 

ingenting om Sitas guddommelige opprinnelse, slik det sies om Ramas. Men 

positivt er det at det flere ganger i elevboka sies at Sita er en viktig aktør, for 

eksempel i forbindelse med dramaet i skogen og hennes heltemodige motstand 

mot Ravana. Interessant er det at i den opprinnelige versjon av Ramayana, så er 

Sita akkurat en slik selvstendig og sterk kvinne – altså annerledes enn 

tradisjonen har gjort henne…  

 

Fortellingen om Rut  

Det er to skrifter som bærer kvinnenavn i GT / Tanak. Det ene er Ruts bok. Ruts 

bok handler om moabitterkvinnen Rut som er gift med sønnen til No’omi, en 

kvinne av Jakobs ætt. På grunn av hungersnød hadde No’omi utvandret fra 

Betlehem til nabolandet Moab der hennes to sønner giftet seg med moabittiske 

kvinner. Imidlertid dør begge sønnene barnløse. Rut velger å bli med No’omi 

tilbake til hennes hjemtrakter. For å livberge seg plukker kvinnene aks fra 

andres åkrer. Rut plukker aks på Boas' åker. Boas er slektning av No’omi. Boas 

opptrer vennlig mot Rut, de blir gift, og Rut får sønnen Obed, som blir far til 

Isai, som igjen blir far til kong David. Slik står det i kap 4, 16-17: "Så tok 

No'omi  gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans fostermor. 

Grannekonene ga ham navn og sa: "No'omi har fått en sønn!" De kalte ham 

Obed. Han fikk sønnen Isai, som ble far til David". (jfr. Matteusevangeliets 

ættetavle kap. 1,5 der både Boas og Rut nevnes som Obeds foreldre). Rut er 

altså Davids oldemor.   
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Ruts bok i KRL-planen  

Ifølge KRL-planen i L97 skal elevene i 4. klasse bli kjent med fortellingen om 

Rut og Boas. I den reviderte planen er ikke Rut nevnt.  

 

Fortellingen om Rut og Boas i Aschehougs læreverk  

I elevbokas presentasjon av fortellingen om Rut er den patriarkalske settingen 

tydelig.35 Man kunne derfor forvente at elevboka hadde hatt med faktastoff som 

forklarte dette, men slik er det ikke. Vi finner 8 ulike oppgaver elevene kan 

gjøre. En av "finne ut"- oppgavene lyder slik: "Hvorfor var Boas snill mot Rut?" 

Og en tegneoppgave: "Tegn tre ting som Boas lot Rut få".  Fokus i fortellingen, 

slik den gjengis, er også Boas' godhet. Verken elevoppgaver eller fortellingen 

fokuserer spesielt på enkers (og kvinners) situasjon.  

     Lærerveiledningen har en tilhørende Lene og Lars-fortelling.36  Her kommer 

fortellingen om Rut på nytt med rammefortelling og kommentarer. Fokus her er 

å hjelpe de fattige. ”Rut har en egen bok i Bibelen, for hun ble en viktig person 

for israelsfolket.” Her gjengis også bibelteksten fra Rut 2, 1-20. Under avsnittet 

”Faglig kommentar (kristendom)” forklares bl.a. levirat-ekteskapUnder "Faglig 

kommentar (jødedom)" pekes det på at innenfor jødedommen blir Rut betraktet 

som selve prototypen på en kvinnelig konvertitt til jødedommen. Det gjengis 

også at den jødiske fortellingen sier at Boas døde dagen etter bryllupet, men at 

Rut ble med barn og fødte en gutt, Obed den fromme. Rut levde så lenge at hun 

fikk se Salomo og all hans prakt. Under "Pedagogisk kommentar" fokuseres på 

levekår før og nå. Dessuten sies det at dagens jøder ser på Rut som forbilde på 

en sterk og selvstendig kvinne i datidens mannsdominerte samfunn. På bakgrunn 

av det som sies i lærerveiledningen, er det påfallende at elevboka ikke fokuserer 

mer på personen Rut og hennes styrke og betydning.  

 

                                                           
35 s. 42f 
36 s. 145f 
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Fortellingen om Rut og Boas i Gyldendals læreverk 

I elevboka for 4. klasse i kapitlet Fra Det gamle testamente finner vi ”Rut og 

Boas.”37 I innledningsavsnittet får vi høre at fortellingen står i Ruts bok og at det 

var vanskelig for No’omi og de to svigerdøtrene fordi det på den tiden var 

mennene som sørget for å tjene det familien trengte for å leve. Det fortelles at da 

de kom til Betlehem, måtte Rut skaffe mat. Videre får vi høre om Boas, at han 

liker Rut og gifter seg med henne. Vi siterer siste avsnitt:  

”Fortellingen om Rut er viktig i jødedommen. Rut har stor betydning fordi hun 

frivillig valgte jødenes Gud som sin. Hun er også et forbilde fordi hun skapte 

seg sin egen framtid.” Vi ser at Ruts selvstendighet og handlekraft i et 

patriarkalsk samfunn understrekes i fortellingen.  

     Lærerveiledningen ”Faglig kommentar”38 forklarer Ruts posisjon i 

jødedommen og familiens betydning den gangen. Ingen ting sies her om 

patriarkalske samfunnsforhold. ”Metodiske forslag” har følgende oppgave: ”Se 

på Gustav Dores bilde av Rut som sanker aks og samtal om hva du tror Rut 

opplever og hva du tror de andre tenker om Rut.” Trofasthet foreslås som 

samtaletema.39 Kanskje det også hadde vært en ide å samtale om kvinners kår?  

 

Fortellingen om Rut og Boas i Universitetsforlagets læreverk 

Broene for 4. klasse har valgt å plassere fortellingene om Rut under temaet Fra 

jødedommen40. Det er en forholdsvis lang fortelling – godt fortalt med mange 

innholdsmomenter, slik at vi forstår framdriften i fortellingen. Her er kvinnene i 

fokus fra start til slutt: No’omi velger å reise tilbake til Israel. Rut velger å bli 

med No’omi. Rut går ut på åkeren. Boas får se Rut og forhører seg om henne.  

Han henvender seg til Rut og gir henne råd. Rut spør hvorfor han er så god mot 

henne. Boas forklarer hvorfor, og Rut sier hva hun mener om ham. Boas lar 

                                                           
37 s. 40f 
38 s. 46f 
39 s. 50 
40 s. 63-65 
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henne spise sammen med folkene sine og gir dem beskjed om å behandle henne 

ordentlig. Rut forteller No’omi hva som har skjedd. Etter skurdonna ordner 

No’omi det slik at Boas, som er deres løsningsmann, gifter seg med Rut. Rut får 

en sønn, foreldrene gir ham navn. Han blir stamfar til David. I denne 

fortellingen er det bare selvstendig handlende aktører!  

     Tegneoppgaven følger opp: ”Lag en tegneserie om Rut fra hun reiste fra 

Moab-landet til hun giftet seg med Boas i Betlehem”.41 Vi merker oss at den 

handlende og selvstendige Rut er et gjennomgangstema! Ellers fokuseres det på 

det allmennmenneskelige i å være ny, fremmed, innvandrer.  

     Broene har med flere fortellinger enn det som angis i L97, bl.a. om forholdet 

mellom No’omi og Rut. Dette er positivt fordi det gir en god og forståelig 

fortelling. I og med at flere fortellinger tas med, blir kvinneperspektivet i Ruts 

bok tydeligere.  

     Lærerveiledningen har også med stoff om Ruts betydning i jødedommen. 

Hun er den store kong Davids oldemor og blir sett på som mønster-proselytt. 

Videre kommenteres det at fortellingen om No’omi og Rut viser eksempel på 

hvordan kvinner i vanskelig situasjon i et mannsdominert samfunn tar initiativ 

og gjør noe med sin egen situasjon.42 Fortellingen er derfor blitt en 

mønsterfortelling om innvandring og møte mellom folk av ulik religion og 

kultur. Rut kom fra Moabfolket, en av israelittenes erkefiender. Derfor er dette 

en grensesprengende fortelling: David nedstammer fra en moabitt.43 I følge 

Bibelen nedstammer moabittene igjen fra Lot og en av hans døtre. 

 

Sammenfatning av læreverkanalysen  
Vi ser igjen at det er ulike måter å forholde seg til kvinneskikkelser i fortellinger 

fra patriarkalske samfunn. Den patriarkalske settingen kan usynliggjøres eller 

den kan forklares og diskuteres. 

                                                           
41 s. 65 
42 s. 83 
43 s. 85 
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     Rut som handlende selvstendig aktør kan usynliggjøres eller hennes rolle kan 

framheves. 

Boas beskrives i Bibelen som en god og rettferdig mann. Det er derfor rett og 

rimelig å ha dette med, men det må ikke gå på bekostning av Ruts rolle. Her kan 

vi sammenligne med hvordan Sita i noen versjoner kommer i skyggen av Rama. 

Ser vi læreverkene under ett, er det nok likevel slik at Rut kommer bedre ut av 

det enn Sita. Det er interessant at det er ulike læreverk som er best når vi ser på 

behandlingen av Sita og Rut. Aschehoug er best på Sita, mens 

Universitetsforlaget er best på Rut. 

     Rut kan fokuseres som rollemodell i dag fordi hun var en aktiv, handlende og 

selvstendig person innenfor rammene av det samfunnet hun levde i. Også i dag 

lever mange kvinner i mannsdominerte miljøer.  

 

Fortellingene om Marta (og Maria)  

Tradisjonelt er det Maria som har framstått som den av de to søstrene som er 

verd å etterligne. Marta har imidlertid fått en ufortjent beskjeden plass i den 

offisielle kristne tradisjonen, sammenlignet med den rollen hun faktisk spiller i 

nytestamentlige fortellinger. På samme måte som med Maria fra Magdala, har 

likevel legendetradisjonen tatt vare på aspekter som den offisielle tradisjonen 

har fortrengt.44 Vi leser om Marta to steder i NT. Hun er mest kjent fra 

beretningen i Lukasevangeliet. I denne fortellingen er Marta ”det dårlige 

eksemplet”, i motsetning til søsteren Maria som framstilles som forbilde. Maria 

sitter ved Jesu føtter og lytter til hans ord, mens Marta strever med alt det 

praktiske som følger med det å få gjester.45 Det finnes imidlertid også en annen 

fortelling om Marta. I Johannesevangeliet skildres hun som svært aktiv i 

forbindelse med broren Lasarus' oppvekkelse fra de døde. Ikke bare tar hun tak i 

Jesus og sier at nå må han gjøre noe. Hun kommer også med en sterk 

                                                           
44 Se Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 8 
45 Luk 10,38-42 



 89

bekjennelse til Jesus som Messias og Guds sønn.46 I begge fortellingene 

framstilles Marta som en sterk og initiativrik kvinne. 

 

Marta og Maria i KRL-planen  

I KRL-planen i L97 finner vi dette strekpunktet for 4. klasse: Jesus som kaller 

disiplene sine; den rike unge mannen; Jesus, Marta og Maria; Jesus som kaster 

ut dem som driver handel i templet; tolleren Sakkeus. I den reviderte planen er 

Marta og Maria ikke nevnt.  

 

Fortellingen om Marta og Maria i Aschehougs læreverk 

Elevboka for 4. klasse har overskriften "Jesus hos Marta og Maria".47 Her 

gjengis fortellingen fra Lukasevangeliet i en litt forkortet versjon. Deretter kan 

vi lese en kort fortelling om moren til Lars som sier at hun er som Marta, men 

heller ville være som Maria. Så kommer en opplysende kommentar om at 

plassen ved lærerens føtter på Jesu tid var forbeholdt menn, men at Jesus tillot 

også kvinner den samme disippelplassen. Han kaller det endog for ”den gode 

del”. I spørsmålene etterpå er det lyttingen og den som lytter, som blir 

framhevet. Maria får dermed den positive fortolkningen hun fortjener, men 

samtidig kontrasteres Marta som ”taperen”.  

     Lærerveiledningen har en utdypende fortelling "Drømmen om Maria" som 

uttrykker det samme.48 På s.96f finner vi en faglig kommentar - en setning som 

sier at Joh 12,3 identifiserer Maria med kvinnen som salver Jesu føtter. 

Fortellingen om Marta i Joh 11 er det ikke referert til, verken i elevbok eller 

lærerveiledning. Temaet i L97, ”Marta og Maria” er uten videre tolket som 

fortellingen i Luk 10. I tråd med dette understrekes at Marta er den som 

prioriterer feil.   

                                                           
46 Joh 11, 17-27 
47 s.94f  
48 s.160f  
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Fortellingen om Marta og Maria i Gyldendals læreverk 

Elevboka for 4. klasse gjengir Lukasevangeliets fortelling om Marta og Maria.49 

Innledningsvis sies det at Marta, Maria og Lasarus var venner av Jesus, og i en 

faktarute nederst på siden fortelles det om arbeidet i hjemmet, særlig 

brødbaking. Ingen ting sies om Marta og Maria som disipler. Lærerveiledningen 

kommenterer Lukasevangeliets interesse for kvinner.50 Videre sies det at 

fortellingen får en tilleggsdimensjon, nemlig at kvinner har religiøs identitet på 

linje med menn. Det anbefales likevel - på dette trinnet - å legge vekt på 

prioritering som poeng i undervisningen, ikke kvinneperspektivet.  

 

Fortellingen om Marta og Maria i Universitetsforlagets læreverk 

Elevboka for 4. klasse gjengir fortellingen i Lukasevangeliet under overskriften 

Marta og Maria.51 I en "Mer om" del kommenteres Jesu forhold til kvinner: 

"Jesus talte til kvinner om det som stod i Bibelen. Det var uvanlig den gangen. 

Jesus behandlet kvinner og menn på samme måte." Nedenfor kommer følgende 

"Snakk sammen" forslag: "Tidligere var det store forskjeller på hvordan kvinner 

og menn ble behandlet. Hvordan er det i dag? Hva med gutter og jenter? Er det 

likestilling mellom guttene og jentene i klassen deres?"  

Lærerveiledningen har som et mål at elevene skal få kunnskaper om hvordan 

Jesus behandlet kvinner.52 I en faglig/metodisk kommentar sies det at i denne 

fortellingen går Maria inn i disippelrollen. Hun går ut av kvinnerollen og "gjør 

krav på det privilegium å være hans disippel og lyttet til hans undervisning, men 

Marta forblir i den typiske kvinnerolle." 

     Lærerveiledningen foreslår også som supplerende litteratur "Mannen som 

skulle stelle hjemme". Hva tenkes det på her? Er det for å befeste hva som er 

                                                           
49 s.56 
50 s.61 
51 s.32 
52 s.47 
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”naturlige” kjønnsroller og fortelle hvordan det går når man vil overskride den 

rollen man har fått tildelt? Dette litteraturforslaget er neppe nøye gjennomtenkt..  

 

Sammenfatning av læreverkanalysen  

I L97 er i og for seg ingen spesifikk fortelling nevnt, bare at disse to 

kvinneskikkelsene skal presenteres. Hvorfor velger læreverkene bare den 

fortellingen der Marta refses og ikke fortellingen om oppvekkingen av Lasarus, 

der hun har en sentral rolle? Må personligheter nødvendigvis tegnes i 

svart/hvitt? Her er det jo en gylden anledning til å framstille en hel person, 

samtidig som man synliggjør aktive kvinner som positive forbilder. Er det 

kanskje bare greit for en kvinne å innta disippelplassen så lenge hun er ydmyk 

og stillfarende? Kan ikke rollene som kvinnelig disippel og aktiv person 

kombineres? Hva er en ”kvinnerolle”?  

 

Hildegard av Bingen  

Vi finner få kvinner i tradisjonelle kirkehistoriske framstillinger. I dag er det en 

større bevissthet om at det i tidligere tider eksisterte sterke og selvstendige 

kvinner som også var religiøse forbilder. En av dem var Hildegard av Bingen 

(1098-1179). Inntil for få år siden hadde de færreste hørt om Hildegard. Det var 

vanskelig, om ikke umulig, å finne en kirkehistoriebok som omtalte Hildegard. I 

dag opplever vi en veritabel Hildegard-renessanse. Hildegards skrifter, musikk 

og bilder er lett å få tak i. Det holdes Hildegard-seminarer, og teatergrupper 

oppfører stykker om Hildegard.  

Hildegard var abbedisse med stor myndighet, selv om hun var en 

beskjeden person. Hun forkynte offentlig, refset kirkeledere, grunnla klostre og 

korresponderte med "halve Europa". Både paven og andre kirkeledere 

oppmuntret og støttet henne i å skrive og tale offentlig.  

Hildegard var framstående også på mange andre områder som teologi, filosofi, 

diktning, musikk, kosmologi, botanikk, medisin og arkitektur. 
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Hildegard i KRL-planen  

I L97 er Hildegard tema i 6.klasse i KRL. I den reviderte KRL-planen er hun 

ikke nevnt eksplisitt, men er naturlig å ta opp i forbindelse med temaet 

”middelalderens kristendom, deriblant klostervesenet og pavedømmet” på 

samme årstrinn. I samfunnsfag er kjente kvinner og menn fra middelalderen 

tema dette året. Det ligger derfor godt til rette for tema- eller prosjektarbeid, der 

fortellingen om Hildegards liv kan integreres. Mange episoder egner seg til 

dramatisering. Det er mulig å nærme seg Hildegardfortellingen fra ulike vinkler, 

for eksempel med fokus på manns- og kvinneroller i middelalderen. Man kan 

også sammenligne fortellingene om Hildegards liv og fortellingene om 

jomfruhelgenene.  

 

Fortellingen om Hildegard i Aschehougs læreverk  
I elevboka kommer fortellingen om Hildegard av Bingen under overskriften 

Eremitter og munker i hovedkapitlet ”Fra kristendommens historie”. Det samme 

gjør for øvrig Birgitta av Vadstena. Denne plasseringen er et signal om at 

likestillingsperspektivet ikke er gjennomført i læreverket. Å plassere disse to 

kvinnene under en slik overskrift, signaliserer at kvinnene i dette tilfellet ses 

som en variant av mannen, munken. Ellers fortelles det på en drøy halvside om 

Hildegards familiebakgrunn, om hennes oppvekst i klosteret, om hennes 

drømmer og syner og om hvordan hun ble valgt til leder av klosteret etter at 

abbedissen i klosteret døde. Det fortelles videre hvordan Hildegard ville at dette 

skulle være et moderne kloster og selv ledet byggearbeidet. Det står også nevnt 

at Hildegard skrev ned sine tanker om tro og etikk og at bøkene ble lest i hele 

Europa. Hennes anerkjennelse hos paven nevnes ikke. Fortellingen er en 

resymefortelling, som prøver å inkludere mange perspektiver, uten å gi direkte 

faktaopplysninger.53  
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Lærerveiledningen presenterer Hildegard på noen få linjer.54 Det sies at 

hun ”framsto som en kvinnelig profet, med en kraftig domsforkynnelse og 

forkynnelse av visjoner.” Ellers finner vi en generell kommentar om at man 

allerede i Det gamle testamente kunne lese om kvinnelige profeter. Dette gjorde 

det naturlig at kvinner i middelalderen kunne inneha ledende posisjoner i klostre 

og kirken for øvrig. Om Hildegard sies det ikke noe mer bortsett fra når hun 

levde.   

 

Fortellingen om Hildegard i Gyldendals læreverk  

Elevboka har et kapittel som heter ”Reise til middelalderen i Europa”. Kapitlet 

har blant annet disse delene: Ridder, helgen, nonne, munk, Møte med helgener 

og Klostre og klosterliv. Ingen av disse delene presenterer Hildegard. Det er 

Birgitta av Vadstena som får den største plassen. Dessuten fortelles det om Den 

hellige Katharina og Jeanne d’Arc. Hildegard nevnes overhodet ikke. I en 

faktarute finner vi en generell kommentar om kvinner i middelalderen. Her står 

det blant annet: ”Vi kjenner mange sterke og selvstendige kvinner som levde i 

middelalderen. De mange kvinnelige helgenene er eksempler på at kvinnene var 

betydningsfulle. At slike helgener fantes, bidrog til at kvinner hadde noen 

forbilder å se opp til.”55 Verken her eller i lærerveiledningen drøftes det 

påtrengende spørsmålet om hvorvidt jomfruhelgenene er egnede forbilder.  

 

Fortellingen om Hildegard i Universitetsforlagets læreverk  

Allerede i innholdsfortegnelsen i elevboka synliggjøres Hildegard med en egen 

overskrift under delemnet Kirken i Europa i middelalderen. To sider er viet til 

Hildegard.56 Etter en innledning om kvinner og klosterliv i middelalderen 

fortelles det om Hildegards barndom, hennes syner, hvordan hun fikk et nært 

forhold til abbedissen i klosteret og hvordan hun selv som ung kvinne ble valgt 
                                                           
54 s. 118  
55 s. 173  
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til klosterleder. Det fortelles om hennes iver etter å studere og skrive om naturen 

og teologiske spørsmål, på en måte som selv paven beundret. Under avsnittet 

”en allsidig kvinne” framheves hennes kunnskaper om urter, hennes poesi og 

musikk og hennes talegaver og teologiske innsikt. Hun sammenlignes med 

profetene i det gamle testamente og det understrekes at hun brevvekslet med tre 

paver. Konger og keisere, leg og lærd, kom til henne. Også Hildegard som 

klosterbygger framheves. Fortellingen om Hildegard er ispedd 

faktaopplysninger, og vi kan derfor kalle fortellingene for faktafortellinger.  

Lærerveiledningen har en halvsides faglig og metodisk kommentar om 

Hildegard.57 Det sies at hensikten med elevenes arbeid om Hildegard er å se 

”hennes betydning som kvinneideal og kirkeleder.” Dette er jo tydelig tale! 

Ellers fokuseres det på Hildegards profetiske rolle, en tjeneste som ”sto åpen for 

kvinner i den ellers nokså mannsdominerte middelalderen.” Det trekkes linjer til 

Birgitta, som også var en visjonær, profetisk botsforkynner. Disse kvinnene ”ble 

lyttet til, endog når de tok paven selv i skole.” Lærerveiledningen har også et 

avsnitt som forteller om Hildegards popularitet i dag.  

 

Sammenfatning av læreverkanalysen  

Det er relativt enkelt å trekke konklusjoner her. Når det gjelder Hildegard 

kommer Universitetsforlagets læreverk mye bedre ut enn de andre. Selv om man 

kan savne litt mer flytende og helhetlig fortelling i elevboka, er faktafortellingen 

relativt omfattende og grundig. Det er mulig for elevene å oppfatte Hildegards 

betydning som kvinneideal og kirkeleder, slik målsettingen var. Og 

lærerveiledningen gir også tilleggsopplysninger som går på aktualitet.  

Aschehougs læreverk har også en presentasjon av Hildegard, men den blir 

relativt overfladisk gjennom resymefortellingen. Lærerveiledningen poengterer 

rett nok den profetiske rollen Hildegard hadde, men det sies ingenting utover 

dette som kan hjelpe læreren til å gjøre Hildegard levende og synlig i 
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undervisningen. Dårligst ut kommer Gyldendals læreverk, der Hildegard ikke er 

nevnt i det hele tatt. Det er på den annen side viet mye plass til Birgitta av 

Vadstena og Jeanne d’Arc. Til sistnevnte finner vi også ekstra fortellingsstoff i 

lærerveiledningen. Det er bra. Men å uproblematisk vise til helgenene i 

middelalderen som eksempler på sterke og selvstendige kvinner som tjente som 

forbilder, er noe enkelt.58 Her hadde presentasjonen av Hildegard kunnet 

balansere bildet.  

 

Fortellingen om Aisha  

Tradisjonen forteller at da Aisha var ni år gammel, dro hun til Medina sammen 

med sine foreldre. Kort etter giftet hun seg med Muhammad og ble en del av 

hans hushold. Hun var gift med Muhammad i ni år før han døde og ble altså 

enke i svært ung alder. Men tradisjonen hevder at i løpet av de årene 

Muhammad levde sammen med henne, fikk hun tilgang til mange av hans tanker 

og åpenbaringer. Selv om Muhammad samtidig hadde mange andre koner, 

tilbrakte han nemlig svært mye av sin tid sammen med Aisha, som framstår som 

en slags favoritthustru. Hun var både vakker og intelligent. Noen koranvers 

springer direkte ut av situasjoner hvor Aisha har spilt en hovedrolle,59 for 

eksempel Sure 24,4-19. Her refereres det til en åpenbaring Muhammad fikk som 

gjenreiste tilliten til Aisha og konkluderte med at det måtte være fire mannlige 

vitner for å ”kaste tvil over ærbare kvinner”. Etter at Muhammad var død, fikk 

Aisha en sentral posisjon som lærer og veileder i islam. Hun drev skole både for 

gutter og jenter og ga gratis undervisning til fattige barn. Hun opptrådte også 

som rådgiver for de første kalifene og lederne når de skulle utforme lover basert 

på Koranen og Muhammads sunna.60 Tradisjonen understreker at selv om Aisha 

var en lærd kvinne, var hun også ydmyk. Hun framstår som et viktig forbilde for 

muslimer generelt og spesielt muslimske kvinner.  
                                                           
58 Jfr det som ovenfor er sagt om ”jomfruhelgener”. 
59 Fortellingen om Aisha og halskjedet, se for eksempel Breidlid/Nicolaisen 2000a: kap 9  
60 Muhammads sunna refererer til Muhammads liv og lære.  
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Aisha i KRL-planen 
 
I L97 kommer Aisha inn i KRL-planen  i  5. klasse, der  det  skal   presenteres  

”kvinner i islam, for eksempel Khadidja, Aisha, Hafsah, Fatima.” I den reviderte 

KRL-planen er Aisha – i likhet med de fleste andre kvinnene - tatt ut. Men under 

temaet ”Islam” på småskoletrinnet er det naturlig å ta opp Aisha når fortellinger 

….. om profeten Muhammads liv skal presenteres, likedan under temaet ”Islam” 

på mellomtrinnet, der historien om profeten Muhammads liv og hans første 

tilhengere skal tas opp. Også på ungdomsskolen når Koranens innhold og 

stilling i islam; hadithlitteraturen skal tas opp under ”Hellige skrifter” i 8. 

klasse, er det gode muligheter for å fokusere på Aisha som en sentral skikkelse. 

På samme trinn skal også forholdet mellom kjønnene tas opp under ”Etikk og 

filosofi”, og her er Aisha ypperlig som utgangspunkt.  

 

Fortellingen om Aisha i Aschehougs læreverk  
I elevboka fortelles det om Muhammads første kone Khadidja, som giftet seg 

med Muhammad da han var tjuefem år. Det fortelles at hun og Muhammads 

fetter Ali var de første som ble muslimer og at de ble viktige medarbeidere og 

støtter for Muhammad. Videre sies det at Ali senere ble gift med Fatima, en av 

døtrene til Khadidja og Muhammad. Om Aisha sies det ingenting bortsett fra at 

Muhammad døde i hennes fang: "Noen måneder seinere ble Muhammad syk i 

Medina. Han fikk en feber som ikke ville gi seg. Selv om han hadde feber, gikk 

han i moskeen for å be. Til sist kunne han ikke sitte oppe engang. Han lå med 

hodet i fanget til Aisha da han til sist døde i juni 632, 62 år gammel. Han ble 

begravet i huset hennes."61 Det står ingenting om hvem denne Aisha er.   

Lærerveiledningen nevner ikke Aisha ved navn, selv om det står at 

elevboka i kapitlet om ”Muhammad og følgesvennene hans” nevner fire kvinner 

ved navn. En av disse er, som vi har sett, Aisha.  Vi leser: ”Disse kvinnene er 
                                                           
61 Fortell meg mer 5, s. 102 
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kvinnelige idealer innen islam, og navnene er populære å bruke på døtre også i 

vår tid. Flere av dem er sterke kvinner som har viktige roller i islams tidlige 

historie.”62 Det står ellers generelt at flere av Muhammads ekteskap ble inngått i 

forbindelse med allianser eller politiske avtaler og at kalifene etter Muhammads 

død alle kan knyttes til ham gjennom gjennom giftemål. Generelt er stoffet i 

kapitlet om ”Muhammad og følgesvennene hans” strukturert slik at fortellinger 

om de elleve personene planen sier at elevene skal bli kjent med, alle knyttes til 

den store fortellingen om Muhammad. Dette sies eksplisitt på s. 64. Aisha 

reduseres dermed til den Muhammad døde i fanget til.  

 

Fortellingen om Aisha i Gyldendals læreverk  
Under overskriften ”Mekka og Medina” i elevboka presenterer Salman Perseren 

sin fortelling om Muhammad og de første muslimene. Han forteller blant annet 

at Muhammad etter Khadidjas død giftet seg med ni forskjellige kvinner, som 

ofte blir kalt ”de troendes mødre”. Han forteller videre: ”Aisha var den han 

elsket mest. Hun var ung da de giftet seg, og ble Profetens viktigste støtte. 

Senere ble hun med i mange kriger.”63 Salman Perseren forteller også at 

Profeten ble gravlagt i sitt eget hus, men ingenting nevnes om Aisha i 

forbindelse med Muhammads død.  

Lærerveiledningen har ingen kommentarer til Aisha. Som i elevboka er 

der Khadidja som får mest oppmerksomhet av hustruene. Aisha nevnes kun så 

vidt i forbindelse med ættetavlen på s. 57: ”Aisha (3. hustru)”. Ellers finner vi en 

kommentar om kvinner i islam, der det står at ”Muhammad gav kvinnen en helt 

ny posisjon i samfunnet. Hun ble anerkjent som menneske på linje med mannen, 

med juridisk vern og rett til arbeid, arv, eiendom og utdannelse.”64 Ingenting sies 

her om Aishas framtredende rolle som leder i tidlig islam.  

 

                                                           
62 S. 65  
63 s. 133  
64 s. 62 
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Fortellingen om Aisha i Universitetsforlagets læreverk  

Om Aisha kan vi lese to steder i elevboka. Først står hun omtalt under 

overskriften ”Muhammads død”: ”Kort tid etter ble Muhammad syk hjemme i 

Medina. Sommeren 632 etter vår tidsregning døde han i armene på en av konene 

sine, Aisha.”65 Et annet avsnitt har overskriften ”Muhammads koner”. Der står 

det fortalt om Khadidja som var Muhammads første kone og som døde mange år 

før ham. Det fortelles at Muhammad sørget lenge over henne, men at han senere 

giftet seg mange ganger. Om Aisha står det: ”Yndlingshustruen var Aisha. Som 

vi har hørt, var hun datter av Abu Bakr, Muhammads beste venn. Da 

Muhammad døde, var Aisha bare atten år gammel.”66 Det fortelles videre at 

Aisha etter Muhammads død fikk mye å si. Hun var lærd og ble spurt til råds 

fordi hun kunne fortelle så mye om det Muhammad hadde sagt og gjort. Hun ble 

”islams førstedame” (hva nå det betyr…). Elevboka har også med et maleri 

”Aishas profetiske flamme”, som viser Aisha som gir undervisning til andre 

kvinner. I arbeidsoppgavene etter kapitlet om Muhammad er en av oppgavene at 

elevene skal lage en presentasjon av Muhammads familie med Khadidja, Aisha, 

Fatima og Ali.  

Lærerveiledningen anbefaler en klassesamtale om maleriet ”Aishas 

profetiske flamme”. Her kan elevene blant annet snakke om hvorfor Aishas 

ansikt bare er antydet på bildet (billedforbudet). At billedforbudet aktualiseres 

på Aisha, bidrar til å gi henne en posisjon på linje med andre framstående 

mannlige muslimer. Ellers kommenterer lærerveiledningen flerkoneriet på 

Muhammads tid.  

 

Sammenfatning av læreverkanalysen  

Når det gjelder tydeliggjøringen av Aishas rolle, kommer Universitetsforlagets 

læreverk absolutt best ut. Elevboka får fram hennes sentrale rolle i tidlig islam, 
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gjennom sine karakteristiske faktafortellinger. Maleriet av Aishas undervisning 

understreker budskapet i teksten. Gyldendals læreverk hadde gode ansatser i 

elevboka, men resymefortellingen blir for knapp. Den følges heller ikke opp i 

lærerveiledningen. Aschehougs læreverk skuffer ved å redusere Aisha til ”den 

Muhammad døde i fanget på”. Selv om Muhammad er den aktøren alle de andre 

aktørene ”forholder seg til”, er det viktig at de kvinnene som faktisk hadde 

aktive roller i islam, ikke usynliggjøres.  

 

Konklusjon 

Det ser ut til at de forfatterne som skriver KRL-læreverk, ikke er tilstrekkelig 

bevisste på hvilke utfordringer kjønns- og likestillingsperspektivet medfører i 

KRL. I hvert fall virker det svært tilfeldig hvordan dette perspektivet ivaretas i 

fortellingsstoffet. I alle læreverkene finner vi både dårlige og gode måter å 

behandle kvinneperspektivet på. Men selv om det er vanskelig – ut fra våre fem 

kvinneeksempler - å si noe bastant om hvilket læreverk som er best på dette 

området, er det nok i vårt materiale et av læreverkene som kommer bedre ut enn 

de andre, nemlig Universitetsforlagets læreverk. Både Rut, Hildegard og Aisha 

er best ivaretatt her. Aschehoug har imidlertid den beste presentasjonen av Sita. 

Ingen av læreverkene var spesielt gode i presentasjonen av Marta. På den annen 

side har Gyldendals læreverk ofte en god og levende fortellingsform.  

Etter vår mening er det viktig å tydeliggjøre den patriarkalske settingen 

fortellingene er blitt til i. Her kan alle læreverkene bli bedre. Dette bør også 

komme med i forslagene til hvordan man kan jobbe videre med fortellingene og 

kvinneskikkelsene i dem. I et moderne likestillingsperspektiv er det en 

utfordring å bruke mange av kvinnene i religionenes fortellinger som 

rollemodeller.  

     Av hensyn til jenters selvfølelse og identitetsutvikling må forlagene og 

forfatterne - nå som antallet kvinner i KRL-planen er drastisk redusert - virkelig 

ta likestillings- og kvinneperspektivet på alvor.  
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Geir Winje: 

 

HVORDAN BRUKES KUNSTBILDER I 

KRL-UNDERVISNINGEN? 
 

 

 Innledning 
 

Metoden som er valgt for å kaste lys over det spørsmålet denne artikkelen reiser, 

er fokusgruppe-intervju.1 Denne arbeidsformen innebærer at jeg har samlet en 

del lærere til gruppe-intervjuer om temaet. Lærerne har fortalt om sine 

erfaringer, og samtalen mellom dem har gitt den informasjonen jeg gjør rede for 

i det følgende. 

Intervjuene ble gjennomført vinteren 2001-2002 i samarbeid med Halldis 

Breidlid og Tove Nicolaisen ved Høgskolen i Oslo. De arbeider med et beslektet 

prosjekt om den narrative dimensjon i KRL-fagets lærebøker (se artikkelen 

Felles skikkelser, men ulike fortellinger s. 3).Vi benyttet fokusgruppe-

intervjuene til å undersøke hvordan lærerne arbeidet med både fortellinger og 

bilder. Det ene intervjuet ble gjennomført i en kommune i Buskerud, der seks 

lærere fra ulike skoler kom sammen til en samtale. I denne kommunen er de 

aller fleste elevene døpte medlemmer i Den norske kirke. I det andre intervjuet 

deltok fem lærere fra to ulike Oslo-skoler. Ved disse skolene er cirka 60% av 

elevene fremmedspråklige. Den største gruppen fremmedspråklige er muslimer. 

Både i Vestfold og Oslo arbeidet de aktuelle lærerne på småskole- og 

mellomtrinnet. 

 

                                                           
1 Se Morgan/Krueger 1998. 
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Fokusgruppe-intervjuene var todelte. I den første økten satte lærerne ord på egne 

tanker og erfaringer med hensyn til kunstbildenes plass i undervisningen .I 

denne forbindelse gjorde de også rede for valg og bruk av lærebøker. I den andre 

økten responderte de på innspill fra meg .I det følgende er den samme strukturen 

valgt. 

 

 

Generelt om bruk av kunstbilder i KRL-undervisningen 

De fleste av lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene brukte Broene 1-7, 

Universitetsforlagets KRL-bøker. Disse bøkene har et rikt bildemateriale. 

Verken elevbøker eller lærerveiledninger gir imidlertid grundige omtaler av 

bildene. De legger i liten grad til rette for å ta bildene i bruk som ”pedagogiske 

tekster”. Dette gjelder særlig ikke-kristen kunst, som i hovedsak fungerer som 

illustrasjoner til lærebøkenes verbale tekster. Lærerne vurderte bildematerialet i 

Broene positivt, men opplevde mange av bildene som vanskelig tilgjengelige. 

De etterlyste mer informasjon om den religiøse kunsten, og ønsket seg flere 

metodiske tips.Et mindretall av lærerne brukte Aschehougs Fortell meg mer 1-7. 

Disse lærerne knyttet i stor grad bildematerialet til fortellinger. 

Lærerveiledningene til Fortell meg mer-bøkene ble berømmet for 

gjennomgående gode bildeomtaler, men bildene ble i praksis sjelden tatt i bruk 

på andre måter enn som illustrasjoner til fortellingsstoffet.Ingen av lærerne som 

deltok i fokusgruppe-intervjuene brukte Gyldendals læreverk for KRL. 

Alle de intervjuede lærerne prioriterte fortellinger fremfor bilder som 

lærestoff eller ”pedagogiske tekster”. Det var dessuten bred enighet om en 

praksis som innebærer veksling mellom fortelling knyttet til bilder og fortelling 

løsrevet fra bilder. Lærerne poengterte på den ene siden det hensiktsmessige i å 

knytte bilder til fortellinger. Bilder og fortellinger kan sammen gi et grundigere 

og mer kulturbestemt inntrykk av den religionen som fokuseres i 
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undervisningen. På den annen side innebærer bruken av fortellinger løsrevet fra 

bilder at elevene lettere kan danne seg sine egne bilder i fortellingssituasjonen. 

Med ett unntak fortalte lærerne at de sjelden eller aldri gjennomførte 

undervisning med fokus på bilder løsrevet fra fortellinger eller andre verbale 

tekster. Unntaket var en lærer som hadde utarbeidet et undervisningsopplegg for 

7. klasse om hinduisk ikonografi. Han hadde blant annet hentet bilder av 

hinduiske guder på Internett. Den samme læreren hadde også valgt å ikke bruke 

ett læreverk for alle elevene i klassen. I stedet hadde han gjort ulike lærebøker 

tilgjengelige for elevene i et lite klassebibliotek. Noe lignende gjaldt en av 

lærerne på småskoletrinnet, som heller ikke baserte seg på kun én lærebok i 

klassen sin. 

Mange av lærere fortalte videre at de ofte brukte bilder som utgangspunkt 

når de introduserte nye temaer i undervisningen. De opplevde at bilder i større 

grad enn annet lærestoff stimulerte og motiverte elevene ved slike anledninger. 

Dette gjaldt særlig småskoletrinnet. En slik arbeidsmetode innebar imidlertid 

ikke uten videre at elevene lærte om religioner og livssyn av bildene. Bildene 

bidro snarere til å sette i gang en prosess som resulterte i at elevene stilte 

spørsmål. Svarene på spørsmålene kom i hovedsak fra læreren eller 

lærebokteksten. 

Med få unntak mente lærerne at lærebøkenes bildeutvalg var avgjørende 

for hvilke bilder som ble presentert for elevene i KRL. Lærebøkene la i stor grad 

også premissene for hvordan bildene ble brukt i undervisningen. Lærerne 

fortalte at elevene gjerne så på bildene i boka si, men at de i liten grad så andre 

bilder. De færreste benyttet for eksempel transparenter eller Internett i KRL-

undervisningen. Ut fra disse intervjuene, kan det derfor se ut til  at forlag og 

lærebokforfattere i stor grad avgjør hvilke bilder elevene skal se og eventuelt 

lære noe av i KRL. 
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Noen problemer og utfordringer 

I det følgende fokuseres det nærmere på fem temaer som ble tatt opp i 

fokusgruppe-intervjuene i Buskerud og Oslo. Vekten er lagt på noen av de 

problemer og utfordringer vi møter i arbeidet med kunstbilder og bilder av 

religionenes kultbygninger i KRL. Et overordnet problem er hvem som ”eier” 

den religiøse kunsten. Et annet problem gjelder non-figurativ kunst. Den kan 

ikke uten videre forstås på samme måte som den figurative kunsten vi er 

fortrolige med innenfor den kristen-humanistiske tradisjon. Særlig bør en i 

tilknytning til islam, der bildeforbudet er sentralt, kunne arbeide med 

ornamenter og andre non-figurative uttrykk.. Et beslektet tema er arkitektur (og 

interiør), som også kan forstås som et non-figurativt, meningsbærende 

kunstuttrykk . Avslutningsvis tar jeg opp bilder med parallelle motiver  og 

groteske bilder .  

   

Bildenes kontekst  

Med bildenes kontekst siktes det i denne sammenhengen til det faktum at et 

religiøst kunstverk som trekkes frem i KRL hører hjemme i flere kontekster. Når 

en moderne hindu-plakat som viser guden Ganesha trykkes i en KRL-lærebok, 

kan den forstås i lys av minst to kontekster: Den ene konteksten er dagens India, 

der plakaten er produsert for salg til hinduer. Den andre konteksten er det norske 

klasserommet, der elever og lærere betrakter eller arbeider med et slikt bilde. 

Mange kunstbilder kan dessuten forstås i lys av enda flere kontekster. Når et 

renessansemaleri som viser Adam og Eva i Paradiset trekkes inn i 

undervisningen, kan det blant annet leses i lys av 1) bibelfortellingen, som ble 

skrevet ned for 2500-3000 år siden, 2) den europeiske renessansen, og 3) dagens 

norske kultur, som lærerne og elevene tilhører. 

Når lærerne presenterer religionenes kunst for elevene, må de altså – 

bevisst eller ubevisst – ta noen valg. De kan velge å bygge en ”bro” fra bildet til 

elevenes erfaringsverden, eller fra bildet til den kulturen bildet tenkes å 
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representere. Selvsagt må begge disse broene bygges, men spørsmålet er hvilken 

bro som prioriteres, og i hvilken grad en er seg valgmulighetene bevisst. Jeg 

velger å kalle dette et problem, fordi en så lett kan bomme på undervisningens 

mål om en ikke er klar over det. En må med andre ord prioritere mellom ulike 

”eiere” av bildet: ”Eies” det primært av elevene, eller ”tilhører” det først og 

fremst den religiøse tradisjonen det er hentet fra?Et bilde av Ganesha som 

knyttes til ikke-hinduistiske elevers erfaringsverden, men ikke til hinduismen, 

kan selvsagt bidra til god og spennende undervisning, men neppe til større 

kunnskap om hinduismen. Knyttes bildet til hinduismen, men ikke til elevenes 

egne assosiasjoner og erfaringer, vil den aktuelle kunnskapen om hinduismen 

neppe bli elevenes egen. Da vil bildet heller ikke kunne bidra til oppnåelsen av 

de ferdighets- og holdningsmålene som er formulert for KRL.2 

Lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene var klar over dette 

problemet. Alle som én fortalte at de var svært påpasselige med å fortelle 

elevene hvilken religion eller hvilket livssyn et bilde (eller eventuelt en 

fortelling) hørte hjemme i. Slik valgte de å tydeliggjøre bildets kulturhistoriske 

kontekst. I deres øyne var bildenes prioriterte «eiere» religionene, og ikke 

elevene. Dette gjaldt særlig bilder med bakgrunn i ikke-kristne religioner.Når 

det gjaldt bilder (og fortellinger) med bakgrunn i kristendommen, var det 

annerledes. Slike bilder ble oftere knyttet til allmenne problemstillinger og til 

elevenes egne erfaringer. Et eksempel var illustrasjonene til fortellingen om den 

barmhjertige samaritan, som ofte ble brukt på denne måten. Flere lærere fortalte 

at de hadde brukt slike bilder for å belyse allmenne verdier som hjelpsomhet og 

toleranse, uten å knytte dem til den kristne religion på en entydig måte. Det var 

heller ikke vanlig å knytte bildene til de kunsthistoriske epokene de hørte 

hjemme i. En av årsakene til denne praksisen, er at lærebøker og –veiledninger i 

                                                           
2 Se L97: 94, der uttykk som dialog, forståelse, respekt og personlig vekst og utvikling er brukt i KRL-fagets 
overordnede målformuleringer. De samme prinsippene gjelder ifølge KRL-boka (2002) for det reviderte KRL-
faget. 
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liten grad legger opp til det. Motsatt ble for eksempel bilder med motiver fra 

Buddhas liv aldri behandlet uavhengig av en buddhistisk kontekst. 

Dette problemet bør etter mitt syn ikke undervurderes. Det er vanskelig å 

undervise om ulike religioner og livssyn i KRL på en slik måte at elevene kan 

”kjenne seg igjen” i kulturelle uttrykk fra andres religion, samtidig som de lærer 

om kulturer og religioner som ikke er deres egne. Dersom kristen kunst 

allmenngjøres i større grad enn annen kunst, vil mange elever oppleve denne 

kunsten som mer aktuell og ”nær” enn annen kunst. Og dersom ikke-kristen 

kunst ikke kobles til allmenne verdier og erfaringer, vil den oppleves som 

”fjernere” enn den kristne kunsten. Faren er dessuten stor for at lærere med en 

kristen-humanistisk bakgrunn vil lese sine egne verdier inn i kunst hvis primære 

kontekst ikke er kristen-humanistisk.  

 

 Non-figurativ kunst  

Mye religiøs kunst er non-figurativ, for eksempel yantraer og mandalaer  i østlig 

kunst, og ornamentikk i jødisk og islamsk kunst3. De sistnevnte, vestlige 

religionene håndhever dessuten et bildeforbud basert på Moseloven.4 Dette gjør 

non-figurativ kunst svært viktig i KRL.  

Blant lærerne som lot seg intervjue om bruken av religiøs kunst i 

undervisningen, ble det etterlyst mer lærestoff om for eksempel ornamentikk. En 

av dem formulerte det slik: ”Vi savner symbolkunnskap.” Noen av lærerne 

fortalte at elevene i noen grad arbeidet med ornamenter i KRL-sammenheng. 

Det skjedde stort sett på to måter: 1) De så på bilder og snakket om dem, 2) de 

tegnet eller laget ornamenter på andre måter. Noen hadde for eksempel laget 

mosaikker i tverrfaglige undervisningsforløp der matematikk og kunst og 

håndverk inngikk. Farger, geometriske former og symmetri ble fokusert i dette 

arbeidet. Andre lærere valgte å ikke arbeide med ornamenter og annen non-

                                                           
3 En yantra er et (gjerne hinduistisk) meditasjonsdiagram som særlig består av trekanter, firkanter og sirkler. En 
mandala er et (gjerne buddhistisk) meditasjonsdiagram som særlig består av sirkler og firkanter. 
4 2 Mos 20, 4. 
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figurativ kunst.I Oslo-skolene er det enklere å arrangere ekskursjoner til 

moskeer enn i Buskerud-skolene. Mange besøker for eksempel World Islamic 

Mission's moské i Åkebergveien. Selv om ornamentene i denne moskeen ikke 

blir prioritert som lærestoff under moské-besøk, synes elevene stort sett at de er 

interessante og vakre. Lærerne fra Buskerud etterlyste flere bilder og annet 

lærestoff om islamsk ornamentikk.Også arabiske bokstaver kan på et vis forstås 

som non-figurativ islamsk kunst. I islam er Koranen det viktigste uttrykket for 

Guds vilje, og kalligrafi er derfor den kanskje viktigste islamske kunstformen. 

Ingen av lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene hadde imidlertid arbeidet 

med arabisk kalligrafi i KRL. 

Lærerne i Oslo-skolene gjorde også rede for hvordan bildeforbudet i 

hovedsak ble forstått blant muslimske elever. Det ble stort sett tolerert å se på 

lærebøkenes bilder, selv om de viste profeter og lignende. Bilder av bibelske 

profeter i lærebøkenes kapitler om Bibelen og kristendommen ble vurdert som 

mindre problematiske enn bilder av til dels de samme personene i kapitler om 

islam. Elevene ønsket imidlertid ikke å produsere slike bilder selv. I Buskerud-

skolene, med færre muslimske elever, opplevde lærerne sjelden at bildeforbudet 

skapte problemer i KRL.  

   

Arkitektur og interiør  

Ifølge læreplanen skal det i KRL arbeides med arkitektur og interiør når en lærer 

om ulike religioner. Det skal særlig skje på mellomtrinnet, der templer, 

synagoger, moskeer og kirker er pensum. Lærerne har to typer læremidler til 

rådighet i denne forbindelse: 1) Reelle bygninger som kan besøkes under 

ekskursjoner, 2) bilder og tekster som gir innblikk i arkitektur og interiør. 

Ideelt sett bør religionenes bygninger tas i bruk som ”pedagogiske 

tekster”. De kan ”leses” i lys av den enkelte religions tro og kult. Dette skjer 

imidlertid i liten grad. For det første får de fleste elever i Norge sjelden 

anledning til å besøke ikke-kristne religioners kultbygninger. For det andre får 
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de få som faktisk gjør det, sjelden noen innføring i arkitektur. Under et moské-

besøk fokuseres gjerne moskeens funksjon fremfor dens form, selv om det i 

prinsippet ikke er noen motsetning mellom disse tilnærmingsmåtene. For det 

tredje legger lærebøker og lærerveiledninger i liten grad opp til denne 

arbeidsformen når de presenterer arkitektur og interiør.  

Lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene hadde i liten grad arbeidet 

med arkitektur eller interiør som pedagogiske tekster. De hadde heller ikke 

neglisjert religionenes bygninger, men sett på bilder sammen med elevene. 

Mange hadde også latt elevene tegne relevante bygninger. Dette arbeidet hadde 

til dels funnet sted i forbindelse med tverrfaglig samarbeid mellom KRL og 

kunst og håndverk. 

Etter mitt syn tydeliggjør arbeidet med arkitektur og interiør et 

grunnleggende misforhold i KRL, som vi også ser i andre sammenhenger. Det 

heter at en i faget skal benytte de samme pedagogiske tilnærmingsmåter i 

arbeidet med kristendommen og andre religioner og livssyn.5 Det er med andre 

ord slik at de ulike religionene skal presenteres kvalitativt likt, selv om de 

behandles kvantitativt ulikt, i og med at kristendommen dominerer i faget. Dette 

er vanskelig å gjennomføre, all den tid det er enklere å arrangere kirkebesøk enn 

besøk til andre religioners kultbygninger. 

Dette misforholdet forsterkes ytterligere på steder der en knytter 

skolegudstjenester til KRL-faget. Det skjer i mange norske kommuner. Slike 

steder vil mange elever oppleve kirkebygninger når de deltar i religionsutøvelse 

i skolens regi, men ikke ellers – dersom en ikke legger til rette for å bruke 

kirkebygningen som pedagogisk tekst i KRL-undervisningen. Det kan søkes 

fritak fra en gudstjeneste, men ikke fra ordinær undervisning. Religionsutøvelse 

og undervisning om kristendommen bør derfor ikke blandes sammen på en uklar 

måte. Da blir det vanskelig å arbeide med religionenes estetiske uttrykk på en 

levende og likeverdig måte.  
                                                           
5 L97: 89, KRL-boka:13. 
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   Parallelle motiver  

Et problem som er blitt tydelig etter at KRL er blitt innført, gjelder 

håndteringen av religionenes kunst og fortellinger når de samme personer 

opptrer i ulike religiøse kontekster.6 Det gjelder blant annet personer som 

Abraham og Jesus, som hører hjemme i både Bibelen og Koranen. Det gjelder 

også personer i andre religioner, for eksempel Buddha i hinduismen og 

buddhismen. På samme måte som religionenes fortellinger tydeliggjør at 

parallelle personer har ulik funksjon og betydning i ulike religioner, reflekterer 

bildekunsten ofte det samme.De parallelle motivene kan bli et stort problem i 

KRL. Det henger blant annet sammen med Bibelens plass i faget.7 Bibelen er 

hovedtema på alle klassetrinn, og forstås i stor grad som en kristen bok. 

Læreplanen tar i liten grad høyde for at Tanak (Det gamle testamente) i 

utgangspunktet er en jødisk boksamling. Det tas heller ikke så stort hensyn til at 

Bibelens persongalleri til dels faller sammen med Koranens. I lærebøkene er det 

ofte, men ikke alltid, slik at KRL-planens manglende grep konkretiseres på en 

slik måte at for eksempel muslimske eller jødiske elever møter en av sine egne 

profeter i en kristen tolkningsramme – uten at de får hjelp til å forstå ham i lys 

av sin egen religion (se artikkelen Felles skikkelser, ulike fortellinger s.00).Blant 

lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene, var det tydelig at bevisstheten om 

disse problemene var ujevnt fordelt. For lærerne ved Oslo-skolene, der det 

kunne være flere muslimer enn kristne i klassen, var det utenkelig å ikke 

poengtere at mange fortellinger og bilder har paralleller i andre religioner, selv 

om  de i utgangspunktet ble behandlet i forbindelse med én religion. Her ønsket 

man å undervise i bibelkunnskap på en måte som tok hensyn til elevenes 

kulturelle bakgrunn. Oslo-lærerne vurderte lærebøkene negativt på dette punktet, 

nettopp fordi de i så liten grad la til rette for en slik tilnærming til parallelle 

motiver. 

                                                           
6 Breidlid/Nicolaisen 2000: kap 10. 
7 Se L97: 94, 98 og 103 og KRL-boka: 17ff. 
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Lærerne i Buskerud syntes ikke å ha den samme bevisstheten på dette 

området. De videreførte i stor grad holdninger og grep fra det gamle 

kristendomsfaget, der en mer uproblematisk kunne lese for eksempel Det gamle 

testamente som en kristen bok. Et mindretall av disse lærerne – særlig 

nyutdannede lærere og lærere med mye etter- eller videreutdanning – var 

imidlertid klar over problemet, og forsøkte å åpne for ulike lesninger av bilder 

og fortellinger. 

   Groteske bilder  

Avslutningsvis fokuserte vi i fokusgruppe-intervjuene på religiøs 

bildekunst med groteske motiver.8 Med groteske motiver menes for eksempel 

bilder av tortur og lignende, som kristendommens bilder av korsfestelsen eller 

de fortaptes lidelse. Andre eksempler er fremstillinger av buddhismens voktere 

eller hinduismens tilsynelatende destruktive gudinner. Også bilder som 

tematiserer holocaust og lignende historiske hendelser kan selvsagt oppleves 

som groteske. Et siste eksempel er religiøs kunst som tematiserer én religions 

eller kulturs negative vurdering av en annen religion eller dens tilhengere. Et 

eksempel i denne sammenhengen er den negative vurderingen av Egypt som 

preger den jødiske fortellingen om eksodus (se artikkelen Etnisitet i KRL-fagets 

fortellingsstoff – en utfordring for læreverk og undervisning s.00).9Lærebøkene 

unngår i hovedsak groteske bilder, og problemet er tilsynelatende ikke så stort. 

Likevel kan nok et sentralt motiv som Jesus’ korsfestelse oppleves som grotesk. 

For muslimske elever gir det også en versjon av Jesus’ død som ikke har 

dekning i Koranen. Lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene var opptatt av 

slike utfordringer. De knyttet problemet med groteske bilder – også i andre fag 

enn KRL – til dagens mediekultur. Slike bilder ble vurdert i lys av den volden 

elevene møter på TV, i dataspill og lignende. Fordi samfunnet er preget av vold 

                                                           
8 Se Breidlid/Nicolaisen 2000: 401-404 og Winje 2001:272 -274. 
9 Se 2. Mosebok. Jf også en moderne film som Prinsen av Egypt. 
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og bilder som viser vold, kan en ikke sensurere bort all volden i kunsten, mente 

de – selv ikke i et fag som KRL. 

Flere av lærerne mente dessuten at bildekunst var lettere å forholde seg til 

enn dokumentariske fotografier i arbeidet med vold eller andre groteske temaer i 

undervisningen. Det hadde sammenheng med at en i bildekunsten oftere enn i 

dokumentariske bilder møter en stilisert fremstilling av vold. I likhet med myter 

og legender viser den religiøse kunsten ”helter” og ”skurker” på en 

endimensjonal måte. Harry Potter og Ringenes Herre ble i denne 

sammenhengen trukket frem som aktuelle eksempler. Elevene kan i møtet med 

slik kunst bearbeide store, eksistensielle temaer som det gode kontra det onde. 

Religionene tilbyr ulike modeller som elevene kan bruke i sine forsøk på å tolke 

tilværelsen, og disse modellene synliggjøres blant annet i religionenes bilder. 

Hvis vi aksepterer et slikt resonnement, står vi så vidt jeg kan se overfor et nytt 

problem: Når for eksempel Jesus på korset trekkes frem i forbindelse med 

elevenes eksistensielle spørsmål, brukes kristen kunst på en allmenn måte. Det 

kan være vel og bra, men det betinger at også andre religioners kunst tas i bruk 

på en lignende måte. Hvis det ikke skjer, behandles kristendommen kvalitativt 

annerledes enn andre religioner og livssyn i KRL. 

Et annet spørsmål er om det i det hele tatt er forsvarlig å ta i bruk 

religionenes kunst, fortellinger og andre kulturelle uttrykk på en slik måte. Her 

er vi tilbake ved det første problemet vi så nærmere på ovenfor (s.00). Så lenge 

dette dilemmaet ikke er erkjent, vil vi i KRL oppleve en mengde problemer når 

vi skal forsøke å behandle religioner og livssyn på en likeverdig måte. 

 

 Konklusjon 

Det er uvisst i hvilken grad de lærerne som deltok i fokusgruppe-intervjuene i 

Oslo og Buskerud kan sies å være representative for den norske KRL-

lærerstanden. Intervjuene kastet likevel et visst lys over hvordan lærere velger å 

arbeide med religiøs kunst i KRL, og hvilke problemer de møter i dette arbeidet. 
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I hovedsak oppleves en slik tilnærming til faget positiv, og samtlige lærere ga 

uttrykk for at den kan bli kvalitativt bedre. Det kan skje gjennom en større fokus 

på faglige, didaktiske og metodiske utfordringer når det gjelder religionenes 

estetiske dimensjon. 

Intervjuene viste i tillegg at enkelte problemer knyttet til bruken av bilder 

i KRL er erkjent, først og fremst ved skoler med en sammensatt og flerkulturell 

elevgruppe. Vissheten om bildeforbud og parallelle motiver i religionenes kunst 

synes å medføre mer differensiert undervisning, slik at for eksempel muslimske 

elever ikke opplever seg overkjørt på disse områdene. Det er imidlertid langt 

igjen til en slik praksis på skoler der de fleste elevene tilhører Den norske kirke. 

Enkelte problemer og utfordringer synes imidlertid ikke å være erkjent. 

For det første brukes non-figurativ kunst i liten grad som lærestoff. Etter mitt 

syn er det svært uheldig, siden den ornamentale kunsten er både viktig og 

meningsbærende innenfor islam. Dessuten er tilgangen til representativ 

arkitektur (og interiør) ulikt fordelt. Bygninger brukes i liten grad som 

”læremidler” og kilder til kunnskap om religionenes estetiske dimensjon. 

Etter å ha gjennomført fokusgruppe-intervjuene, sitter jeg igjen med 

opplevelsen av at de utfordringene vi møter i arbeidet med religiøs kunst i 

skolen, kan føres tilbake til særlig ett grunnleggende problem. Dette problemet 

er kristendommens forrang fremfor andre religioner og livssyn i KRL. 

Kristendommens kvantitative dominans medfører til syvende og sist en 

kvalitativ dominans. 

Fordi elevene møter så mye mer kristen kunst enn kunst fra andre 

religioner, får de et mer nyansert bilde av denne kunsten. Det ser vi blant annet 

på to områder: For det første allmenngjøres kristen kunst i større grad enn ikke-

kristen kunst. Slik blir den kristne kunsten ”normalisert”, mens ikke-kristen 

kunst i større grad kan oppleves som eksotisk og lite relevant for elevenes egen 

livstolkning. Det er ekstra problematisk når elevene tilhører en ikke-kristen 

religion. 
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For det andre har lærerne tid og anledning til å arbeide med problematisk 

kristen kunst i større grad enn problematisk ikke-kristen kunst. Et eksempel på 

slik problematisk kunst, er bilder med groteske motiver. Det kan i praksis føre til 

at en velger bort problematisk ikke-kristen kunst. Slik går elevene glipp av 

mange spennende og utfordrende læremidler med bakgrunn i ikke-kristne 

kulturer. 

Disse ikke-erkjente problemene kan etter mitt syn bare løses på to måter: 

For det første må en realisere en større grad av kvantitativ likebehandling av 

religioner og livssyn i KRL. Det kan skje i forbindelse med lokal tilpasning og 

på andre måter. For å få det til, trengs det imidlertid flere og bedre læremidler. 

Vi kan ikke forvente at KRL-lærere med ordinær utdanning skal kunne bruke 

ikke-kristen kunst på en like god måte som de bruker kristen kunst. For det 

andre må bevisstheten omkring hvem som ”eier” religionenes kunst skjerpes. 

Mye av den kunsten som er aktuell i KRL har i prinsippet to ”eiere”: På den ene 

siden ”eies” den av elevene som arbeider med den, og på den andre siden hører 

den hjemme i en religion eller livssynstradisjon. Begge eierskapene må ivaretas, 

og det ene må ikke få overskygge det andre – heller ikke når det er snakk om 

kristen kunst. 
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