
Religioner og livssyn i skolehverdagen 
Denne boka er et nytt og viktig bidrag til arbeidet med et aktuelt og utfordrende skolespørsmål: 
Hvordan kan skolen møte elever og foresatte med forskjellig livssynsbakgrunn på måter som viser 
respekt, bidrar til inkludering, hindrer utenforskap og øker interessen og toleransen for 
forskjellighet? Mens andre fagbøker har religionslærere som målgruppe og gir kompetanse for 
religionsundervisningen, er Religioner og livssyn i skolehverdagen skrevet for mange aktører i skolen: 
lærerstudenter, lærere – uavhengig av hvilke fag de underviser i, skolens ledelse og dessuten for 
foresatte og alle som arbeider med og er interessert i barn, unge og livssynsspørsmål. Samtidig er 
den spesielt tilrettelagt for modulen religion, livssyn og etikk i faget pedagogikk og elevkunnskap i 
grunnskolelærerutdanningen. 

Religioner og livssyn i skolehverdagen fyller et kunnskapshull fordi faglitteraturen vanligvis 
presenterer religioner og livssyn uten å tematisere barn, unge, oppdragelsesspørsmål og 
skolespørsmål spesielt. I denne boka er det derimot dette som står mest sentralt. Her kommer 
leseren tett på muligheter og problemstillinger av livssynsmessig karakter som mange lærere står 
overfor. Det samme gjelder for ønsker og behov elever og foresatte med ulik tro kan ha i skolen, 
enten det dreier seg om ting som skjer i hverdagen, i høytidene, eller når noen i skolesamfunnet dør. 
Boka tematiserer religion og livssyn både som ressurser for livsmestring, og som potensielle 
utfordringer i skolen. Det kan gå på lærerens evne til å differensiere, tilrettelegge og samarbeide med 
de foresatte, men mest av alt handler det om kunnskap om hva tro og livssyn kan bety for mange, og 
åpenhet om dette. I enkelte tilfeller kan religion og livssyn gi grobunn for negative holdninger og 
radikalisering, som skolen har et ansvar for å motarbeide. Dette er også tematisert. Religioner og 
livssyn i skolehverdagen preges gjennomgående av eksempler fra ulike skolesammenhenger og har 
mange drøftings- og refleksjonsoppgaver om konkrete skolesituasjoner der religion og livssyn er en 
faktor.  

Boka har følgende kapitler: 

Kapittel 1: Religion og livssyn i Norge – skolens kontekst  

Kapittel 2: Religion og livssyn i skolens rammeverk og regler 

Kapittel 3: Læreren i møte med livssynsmangfoldet  

Kapittel 4: Religioner og livssyn i skolehverdagen 

Kapittel 5: Skolemiljø, kultur og livssyn 

Kapittel 6: Religion og norsk skole, før og nå  

Kapittel 7: Religion, fundamentalisme og radikalisering – utfordringer for skolen  

I første kapittel får leseren overblikk over sentrale trekk ved den komplekse livssynssituasjonen 
dagens skole står i, og vekselvirkningen mellom kultur- og samfunnsliv på den ene siden, og 
religioner og livssyn på den andre siden. Begreper defineres, og spørsmål om sekularisering står 
særlig sentralt. Andre kapittel analyserer bestemmelser som dreier seg om religion og livssyn i 
skolens rammeverk. Opplæringsloven med vekt på formålsparagrafen, andre juridiske forpliktelser og 
den overordnede delen av læreplanverket blir behandlet. Tredje kapittel omhandler lærerens møte 
med livssynsmangfoldet og drøfter hva det kan innebære å arbeide med elever med forskjellig 
bakgrunn i mange fag og skolesituasjoner. Det fjerde og største kapitlet omhandler sju religioner og 
en sekulær livssynstradisjon som på ulike måter kan komme til å få betydning for skolen fordi de 



store – eller forholdsvis store – i Norge, og representert i mange lokalsamfunn: kristendom, islam, 
jødedom, hinduisme, buddhisme, sikhisme, Jehovas vitner og livssynshumanisme. Delkapitlene om 
disse åtte tradisjonene tar kort opp tradisjonelle temaer som utbredelse, historie og trosinnhold. 
Samtidig framheves temaer som handler om barn, unge og oppdragelse – og dermed også mangfold, 
praksis og etikk. Kunnskap som kan hjelpe lærere til å planlegge, differensiere og møte elever og 
foreldre på en god måte, er prioritert. Med dette skiller kapitlet seg fra tradisjonelle 
religionshistoriske framstillinger. Det omhandler også spørsmål knyttet til mangfold, diasporareligion, 
ulike perspektiver på religioner og livssyn, livsmestring og hvordan en kan arbeide med uenighet på 
tvers av livssyn.  

Det femte kapitlet dreier seg om hva religion og livssyn kan bety for skolemiljøet og elevenes trivsel, 
og om aspekter ved skolen som kulturformidler. Her drøftes temaer som årsplanlegging, 
høytidsmarkering, skolegudstjenester, religiøse symboler i skolen og en rekke andre aktiviteter og 
arbeidsformer som kan angå elevenes tro og livssyn. Kapittel seks handler om religion i skolen, 
historisk og nå. Sekulariseringen av skolen er et hovedtema, og friskolespørsmålet drøftes i 
forlengelsen av dette. Det sjuende og siste kapitlet tar opp forholdet mellom religion, 
fundamentalisme og radikalisering og hvilke utfordringer radikalisering kan stille skolen overfor. 
Forebygging framheves som en hovedoppgave for grunnskolen.  

Med dette dekker Religioner og livssyn i skolehverdagen alle de kunnskapsmålene som handler om 
skolens verdigrunnlag, religioner og livssyn i modulen religion, livssyn og etikk i PEL-faget: Boka gir 
studentene kunnskap om norsk skole i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og 
fundamentalisme (kapittel 1, 5, 6 og 7). De får kjennskap til sentrale religioner og livssyn i Norge og 
hva de kan bety for elevene (kapittel 4 og 5). Studentene får også hjelp til å utvikle ferdigheter i å 
ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre (særlig kapittel 2, 3 og 4). Videre gir 
boka generell kompetanse i å drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole 
preget av religiøst mangfold, samt generell kompetanse i å identifisere og analysere utfordringer og 
muligheter i skolehverdagen i et pluralistisk samfunn (alle kapitler).   

Forfatterteamet består av erfarne undervisere, forfattere og forskere fra Universitetet i Ager (UiA), 
Hans Hodne (førstelektor), Helje Kringlebotn Sødal (professor), Pål Repstad (professor) og Inger 
Margrethe Tallaksen (førstelektor). Forfatterne har bred kompetanse på religion, livssyn og 
skolespørsmål. Hans Hodne har skrevet tredje kapittel og delkapitlene om islam og hinduismen. Pål 
Repstad har skrevet første kapittel sammen med Helje Kringlebotn Sødal. Sødal har skrevet 
innledningen og avslutningen på fjerde kapittel og delkapitlene om kristendommen, jødedommen, 
Jehovas vitner, buddhismen og livssynshumanismen og står dessuten bak sjette og sjuende kapittel. 
Inger Margrethe Tallaksen har skrevet andre kapittel i tillegg til delkapitlet om sikhismen.  
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