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Målet med dette foredraget 

• Målet er å skape god kritisk-
konstruktiv refleksjon 
• Basert på teologisk og sosiologisk 

kunnskap 
• Håpet er vi kan dele erfaring, 

kunnskap og bli klokere



Noen spørsmål

• Hvordan er vi blitt påvirket på godt og 
ondt av det «sekulære samfunnet 
rundt oss»  -de siste 20 årene?  
• Hva er de viktigste endringene? - På 

hvilke områder er særlig viktig at  vi 
gjøre mer «kritisk bedømming/
motstand»? 
•  Hvordan gjør vi det? Hva er vår 

praktiske teologiske  visjon?



Noen «klassiske»tekster



Hva er en kristen skole?

• Både Mogstad og Flateby ser skolen i lys av 
• Skapelse forvaltning og nestekjærlighet 
• Frelse formidling av Jesus Kristus 
• Forskjellen er nok Flateby ser samfunnet mer 

som en åndskamp (for en kristen stat) jur 
Hallesbys prosjekt  
• men Mogstad nøyer seg med med KRL faget som 

idologikrtitikk i en pragmatisk syntese av 
statsskole og statskirke 



Hva er et kristent samfunn?

•  Luther og de to regimenter, 
kan tolkes ulikt 
• «Reformert sfære- 

suverenitet? (Kuyper og 
Cunningham?) 
• Kirken som veileder/sentrum 

(ulike varianter av katolsk og 
karismatisk friskoletenkning?)



Hva betyr sekulær? Et teologisk blikk

• Secularism, I submit, is above all a 
negation of worship. I stress – not of 
God’s existence, not of some kind of 
transcendence and therefore of some 
kind of religion (Alexander Schmemann)



  Luther om avguder

• «Avgudsfabrikken» Den andre delen av 
Luther: «En Gud er det en venter seg alt 
godt av, og som en tar sin tilflukt til i all 
slags nød. …Det som du da fester hjertet 
ditt ved og som du stoler på, det – sier 
jeg – er egentlig din Gud» - 

•  Ideologi handler om å  noe godt ut av det 
skaptes orden og gjøre det til sentrum 
(Koyzis om politiske ideologier)



«Milbank light» etter Tangen light

• Eksempel: protestantismen og senmoderne 
individualisme, fra Luther’s frihet til ..  
• «Suksess» individualisme  
•  Autentisitetens etikk  
•  Gjelder også de økofilosofiske/sosialistiske 

alternativene?



Hva betyr sekulær?
• Politikk: En livssynsnøytral stat - eller 

livsynsåpen stat? 
• «amerikanske» versus «franske» idealer 
• Kultur: En «gudløs (immanent) 

offentlighet eller reelt et kulturelt 
mangfold? 
• På vei mot et «frikirkelig» eller 

hegmonisk«ateistisk» samfunn?  
• Finnes «nøytral» grunn? - hvordan skal 

dialog og debatt foregå?



Hva slags sekulær påvirkning? 
•  Staten og politisk styring 
•  «Filosofisk debatt» om Gud, det gode 

samfunn og det gode liv 
• Populærkultur - et legion av medier.  — 

klassiske medier tv, aviser                - 
nye «sosiale» medier 
• Sivilsamfunn: offentlig debatt, NGOs 

interesseorganisasjoner 
•  Marked m.m..



Sekulære livssyn?
• Tangen: Senmoderne individualisme

utilitaristis og terapeutisk selvrealisering
• Copan: Postmoderne relativisme: sant for oss/

meg - ikke nødvendigvis for deg (?)
• Emotivisme, autetisitet definert av følelser i

«underholdnings og jeget, «offerets tyranni»
• Religiøs pluralisme ulike utrykk for

menneskelig søken eller «samme Gud (WInfrey)
• Scientisme i ulike former «Dawkins utfordrer

relativismen»)
• I Norden: stats- individualisme (Lars Trägårdh)



Sekulær livssynsmakt ?
• «Skapes det taushetsspiraler også i et 

«pluralistisk post- sekulært samfunn»? 
• Hva er det vanskelig å si den senmoderne 

offentligheten uten å bli utdefinert - og 
oppleve ødeleggende sanksjoner? 
• Samtidig kan vi snakke om «troubled 

positions innenfra»?





Om makt
• Weber om individuell makt: Mulighet til å «påtvinge» og 

«påvirke» en situasjon i sin retning, eks politikere som 
kan «vedta endringer» 
• Definisjonsmakt: Mulighet til å bestemme hvilke 

modeller av virkeligheten som skal gjelde   
• Strukturell makt: Ulike tilgang til relevante ressurser 
• Kulturell makt: Mulighet til å påvirke hva som 

bestemmer det gode argument og det gode liv



Om livssynsmakt

• Kulturell «livssynsmakt: 
•  Muligheten til å påvirke 

hvilke fortellinger som 
mennesker tolker 
virkeligheten og livet 
innenfor 



Livssynsmakt - case
• Hvorfor røykes de mindre ved noen 

kristne friskoler nå? 
• Høybråtens «frikirkelige» teologiske 

etikk/livssyn eller… 
• Karl Evang’s vitenskapelige 

sosialistiske (og positivistiske) etikk/
livssyn? 
• …eller en tredje mer sammensatt 

forklaring? 
• Hvordan argumenterer du? 



Om livsynsmakt i skolen

• Kulturell «livssynsmakt: 
•  Muligheten til å påvirke 

hvilke fortellinger som 
mennesker tolker 
virkeligheten og livet 
innenfor 

• Ulike fag som potensielle«hjem 
for ulik»«livssynsmakt»? 
• Naturfag: «Scientisme, 

positivisme, naturalisme? 
• Humanistiske fag: Sekulær 

humanisme? 
• KRL: Mellom Religiøs   

pluralisme  - og en     
«universell» etikk?



Om livsynsmakt utenfor og - i skolen

• Er og i såfall på hvilken måte  
er SKAM et livssynsprogram? 
• «Er en «ungdomsfest» et 

livsynsrituale  - for hvilket syn? 
• Hvor er «Gud» her? 
• Eivor Oftestad om «Evangs 

skole»



Om livsynsmakt i skolen

• Kulturell «livssynsmakt: 
•  Muligheten til å påvirke hvilke 

fortellinger som mennesker tolker 
virkeligheten og livet innenfor  
• Skal «bare» KRL være «ideologikritisk» - 

eller bør vi gjøre det alle fag? 
• Kan vi gjøre det i alle fag - eller i noen i 

det hele tatt??



Livsynsmakt  og den kristne skolen
Skjer på ulike nivåer i skolen som system: 
 
Skole-ledelse: Hva vi tenker og handler «innenfor» 
Elever - Hvor møter du eleven der hun/han er? 
Ansatte - Hva tenker og tror fremtidens ansatte? 
Foreldre - Hva tenker og tror foreldrene? 

* «Har synet på på lærerens og skolens autoritet endret seg» - 
også hos oss de siste 30 årene? 
* Hva med bibelens autoritet i kristne skoler?



Må vi argumentere annerledes i dag?
•

Hva skjer med etisk tenking i våre egne tradisjoner?

• 1. Å respektere en regel av frykt for
konsekvenser av å bryte den.

• 2. Å respektere en regel ut i fra en
generell respekt for loven - og
kjærlighet til Guds ord.

• 3. Å respektere en regel fordi man
forstår meningen med den.



Livssynsmakt - en selvkritisk refleksjon

The seminary in Tiflis turned Stalin into an 
atheist Marxist and taught him exactly the 
repressive tactics -‘surveillance, spying, 
invasion of inner life, violation of feelings’, in 
Stalin’s own words -that he would re-create in 
his Soviet police state (Montefiore, 2007, loc.
1799) 



Om livsynsmakt og kritisk tenkning

* Kritisk tenkning er våre skolers adelsmerke (?) men…. 

* Hvordan fungerer kritisk tenking som rituale - hva slags 
livssyn formidler den? 

* Hvordan kan dialogen skape etisk engasjement? 

* Hva kan kritisk tenkning ikke bidra med? Hva må den 
suppleres med?



Smith om kulturelle livssyns liturgier 
• Kulturelle liturgier (ritualer) 
• (1) formative for identitet f. Eks 

kjøpesenteret 
• (2) inngir visjoner av det gode liv - viser seg i 

hva vi drømmer om ikke i teori  
• (3) Gjør dette så kraftfull at det former 

kroppslige orienteringer mot «viktigste 
anliggender» - Vi blir det vi elsker  



Smith anvendt - og våre visjoner
• Vi må omfavne mangfoldet på teologiske 

premisser, Luther + frikirkelig teologi 
• Vi må søke reel intern dialog og om mulig 

føre delta i offentlig respektfulle debatter 
• Vi må fortelle den kristne fortellingen i alle 

slags medier 
• Vi må skape et mangfold av tradisjonelle og 

«kontekstualiserte» (mot) ritualer 
• Vi må henvende oss i bønn til den eneste som 

kan redde oss - og har lovt å gjøre det!



En skole som tror på Gud som skaper og frelser i morgen

Systems there leitmotifs big themes 
The kingdom already, not yet  
- 
Worship: The trinity - the eucharist - the church- 
conciliar¨¨and hirerchical 
Leadership as structure and agency  
- transforming traveling feast,…. 
-  - multietninc?  
-etichal (move last) generosity.. 
* Sending, hospitality, overflow/ Abundance 
(rather than scarcity) 
* Service and charismatic power 



Noen spørsmål

• Hvordan er vi blitt påvirket på godt og 
ondt av det «sekulære samfunnet 
rundt oss»  -de siste 20 årene?  
• Hva er de viktigste endringene? - På 

hvilke områder er særlig viktig at  vi 
gjøre mer «kritisk bedømming/
motstand»? 
•  Hvordan gjør vi det? Hva er vår 

praktiske teologiske visjon?



Misjonalt vertskap i verden

* Gjestfrihet overgår «toleranse» som lar 
den andre være i fred 
* Gjestfri nestekjærlighet, involverer seg, 
men invaderer ikke gjesten integritet 
*  Den protestantiske landsbyen Le 
Cahmbon et viktig eksempel


