
som tillegg til tilbakemeldinger. De tar 
fokuset vekk fra tilbakemeldingene. I Del 
3 kommer forfatteren med flere praktiske 
tips som er gull verd for lærere. 

Summa summarum, denne boka ren-
dyrker formativ vurdering og anbefales 
til alle som er interessert i en lettlest bok 
som diskuterer studier fra både skole og 
høyere utdanning.

Kulturarv eller etnisk 
nasjonalisme?

Geir Winje (red), Halldis Breidlid, 
Lena Lybæk, Ådne Valen-Senstad 
Grunnleggende felles verdier?
Menneskerettigheter og 
religionspluralisme i skolen

Cappelen Damm Akademisk
237 sider

av kjersti dybvig

lektor/forfatter

Hvis lærere, og 
lærerstudenter, 
bare fikk tilgang 
på en eneste fag-
bok, da ville jeg 
anbefale Grunn-
leggende felles 
verdier? Men-
neskerettigheter 
og religionspluralisme i skolen. For dette 
er en bok som løfter skolens grunnleg-
gende verdier fra festtale-glasur til en 
ny pedagogisk-politisk bevissthet, og 
utfordrer alle aktører i vår skolepolitiske 
virkelighet. 

Læreren, og lærerstudenten, tvinges 
her til å møte skolens verdigrunnlag på en 
dekonstruerende og kritisk undersøkende 
måte, og provoseres til å tenke gjennom 
både egne og skolens holdninger til opp-
læringslovens formålsbestemmelse og Den 
generelle delen av læreplanen. For selv om 
boka, som hadde utgivelse i 2017, viser til 

den generelle delen av læreplanen, som nå 
er i ferd med å erstattes av læreplanens 
overordnede del, så blir den ikke mindre 
aktuell. Det vesentlige er at skolen har 
et verdigrunnlag som en som lærer må 
forholde seg til.

Kulturarv eller etnisk nasjonalisme?
Den norske skolen vokste fram på kirke-
lig grunn, og kristendommen har alltid 
stått sterkt i opplæringen. I 2008 ble det 
bestemt at hele skoleløpet, både grunn-
skolen og videregående, skulle bygge 
på «grunnleggjande verdiar i kristen og 
humanistisk tradisjon». Mange mente at 
denne henvisningen til kristen tradisjon 
var for svak og uklar, de ville ha forankring 
i religion og tradisjon, altså kristendom og 
humanisme, ikke verdier. De påpekte at 
begrepet «humanisme» burde forstås ut 
fra dannelseshumanismen, og ikke livs-
synshumanismen, slik lærebøker i KRLE 
ofte definerer begrepet. Et spørsmål som 
ble utledet fra denne diskusjonen, var om 
skolens formålsparagraf nå skulle oppfat-
tes som kristen eller sekulær.

Boka tar dette videre, og spør: Hva er 
grunnleggende verdier, og hva innebærer 
kristen og humanistisk tradisjon? Er det en 
eller to tradisjoner? Og den fortsetter med 
å stille (ubehagelige) spørsmål, som for 
eksempel: er disse verdiene forskjellige 
fra verdier i andre religioner og livssyn? 
Samtidig trekker den (ubehagelige) kon-
klusjoner som at vi finner både verdikol-
lisjoner og verdifellesskap på tvers av 
trosfellesskap. Og når en erkjenner dette, 
må en samtidig erkjenne at «kristen kul-
turarv» ikke er entydig. Ja, boken spør om 
ikke konstruksjonen «kulturarv» bare et 
ledd i legitimeringen av nasjonalstaten? 
Er vår «kristne kulturarv» ikke annet enn 
en etnisk nasjonalisme? 

En grunnforestilling i læreplanens 
generelle del var at individuell identitet 
dannes i møte med kulturarven: Utvik-
lingen av den enkeltes identitet skjer ved at 
en blir fortrolig med nedarvede væremåter, 

normer og uttrykksformer. Boka mener 
at en slik kobling blir problematisk i en 
«skole for alle», og at denne tradisjonelle 
kultur- og identitetsforståelsen viser at 
generell del videreførte et tradisjonelt 
kulturperspektiv, der det først og fremst 
var tradisjonene og kulturarven som 
skulle videreføres og vernes.

En annen problematisk sammenblan-
ding av kristendom og humanisme, slik 
begrepene fremmes i opplæringsloven, er 
at framstillingen fronter en holdning om 
at bare kristendommen er en tolerant re-
ligion. Det er med andre ord vår «kristne 
historie» som legger menneskerettighe-
ter og likeverd til grunn i vårt samfunn. 
Ja, boka viser tydelig hvordan verdier 
som «kritikk, fornuft og forskning», «den 
demokratiske rettsstat», og «nestekjær-
lighet» blir synonymer til den arven som 
forener oss som folk (sitat generell del). 
Og dette oss og dem bidrar til å skape et 
slags religiøst hierarki, der kristendom-
men, troner på toppen. Som leser (og 
lærer) er det derfor uhyre interessant 
å se hvordan dette oss blir dissekert og 
analysert av forfatterne. For hvordan 
står det egentlig til med toleransen i den 
kristen-humanistiske kulturarven?

Religion og politikk
Boka er aktuell fordi den også går rett inn 
i dagens politiske situasjon der både «vår 
kristne kulturarv» og «kristne verdier» 
blir utfordret av holdninger til hvem som 
er «norske» (nok), til hudfarge, etnisk 
bakgrunn, kjønn, seksuell legning og so-
sial status. At interseksjonalitet preger 
vårt menneskesyn, er det ingen tvil om. 
Vi trodde vi var tolerante og frigjorte, 
men virkeligheten viser at intoleranse 
like gjerne som toleranse, kan knyttes 
til våre standpunkt. En kompromissløs 
flyktningpolitikk er, ifølge forfatterne, en 
av konsekvensene av dette. «Jesus var 
opptatt av å hjelpe flest mulig», brukes 
som argument for å bygge flyktninge-
leirer utenfor Norge. Og det er bare ett 
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eksempel på at politikere bruker «kris-
ten kulturarv» og «kristne verdier» for 
å legitimere sine hjertesaker. Å verne 
«den kristne kulturarven» er et ofte 
brukt slagord på ytterste høyre fløy for 
å stenge grensene for flyktninger, mens 
venstresiden framholder solidaritet som 
kjennetegn på den samme arven.

Menneskerettigheter
Boken er delt i fem deler, Kulturarv og 
verdier i skolen, Menneskerettighetene og 
skolen, Religions- og livssynsmangfoldet, 
Religioner og menneskerettigheter, og Hva 
bør læreren vite om religioner og livssyn? 
Menneskerettighetene har med andre 
ord fått en stor plass, og det er tanke-
vekkende å lese hvordan forståelsen og 
presentasjonen av disse, som vi alle kan-
skje trodde vi var helt enige om, faktisk 
kan tolkes helt forskjellig. Ådne Valen-
Senstad presenterer fire hovedretninger, 
eller skoler, innenfor denne, som ble 
utformet av den belgiske antropologen 
Marie-Benecite Dembour i 2006: na-
turrettsskolen, den deliberative skolen, 
protestskolen og diskursskolen. Valen-
Senstad påpeker at en kritisk bevissthet 
til menneskerettighetsforståelsen og 
menneskerettighetsundervisningen er 
nødvendig, ikke minst fordi menneskeret-
tighetene ofte anvendes av økonomiske, 
ideologiske og politiske interesser. 

Hva læreren bør vite
Boka avsluttes med et kapittel om hva 
læreren bør vite om religioner og livssyn. 
Gjennom en kort innføring i åtte store 
religioner, samt Human-Etisk Forbund, 
vil enhver KRLE-lærer føle seg både 
bedre forberedt og bedre skolert til å 
møte mangfoldet i dagens skole, samt 
de utfordringene religiøse verdier kan 
skape i møte med skolens verdier. Men, 
som nevnt i innledningen, boka viser også 
hvor viktig denne kunnskapen er i møtet 
med alle elever i alle fag.

Bokas hovedbudskap er at lærere 

må ha kunnskap og bevissthet knyttet 
til etiske og religiøse spørsmål, samt 
menneskerettigheter og toleranse. Når 
den tar for seg menneskerettigheter i 
ulike religioner, og slår fast at det på 
generelt grunnlag ikke finnes begreper 
som tilsvarer «menneskerettigheter» i 
noen av dem, kan nok dette provosere. 
Men nettopp bokas evne til å utfordre 
og provosere er dens styrke, fordi den 
vekker leseren til en ny og kunnskapsba-
sert forståelse av hva opplæringslov og 
læreplaner egentlig formidler.

Skolefravær: årsaker, 
ansvar og tiltak

Maila Inkeri Olsen  
og Lene Holmen
Tett på
Frafall i skolen og psykisk helse

Fagbokforlaget
171 sider

av jan oscar bodøgaard

historiker

Skoleskulk, sko-
levegring, skole-
nekting, skolefobi, 
skoleutstøting, det 
at mange barn og 
unge ikke møter på 
skolen, har mange 
benevnelser. Maila 
Inkeri Olsen og 
Lene Holm, begge allmennlærere og 
spesialpedagoger med lang erfaring fra 
arbeid med denne svært uensartede 
elevgruppen, forsøker i Tett på ikke bare 
å rydde opp i begrepsbruken, men også 
å nyansere årsaksforhold og gi konkrete 
råd om tiltak i forhold til problemet sko-
lefravær.

Olsen og Holm tar utgangspunkt i de 
elevene som ønsker å gå på skolen, som 
ønsker seg en utdannelse, men som av 

ulike årsaker ikke makter det alene eller 
må ha spesiell oppfølging. Gjennom å 
møte fem ungdommer som alle sliter 
med sin skolegang, får leseren et nært 
innblikk i hvorfor mange elever sliter med 
fravær. Og i elevenes forklaringer ligger 
også antydninger til hva som må gjøres 
for å løse opp i problemene. 

Ettersom Olsen og Holm arbeider i 
den videregående skolen, er det herfra 
de henter sine eksempel. Imidlertid er 
de tydelige på at for å forstå fraværs-
problematikken, er det nødvendig av å 
se på elevers totale «skolekarrière», der 
overgangen fra ungdomsskolen til vide-
regående skole er særlig utfordrende for 
mange elever.

Elever som sliter med skolefravær står 
i sentrum, men det betyr ikke at årsakene 
til fraværet finnes i eleven alene. Olsen 
og Holm er tydelige på at skolen har et 
ansvar, og at fraværsproblematikken 
også må sees i et systemperspektiv. Når 
begrep som «frafallselever» nyttes, blir 
årsakene til og ansvaret for frafallet lagt 
på eleven. I forskning og faglitteratur ser 
man det samme, det fokuseres på forhold 
knyttet til eleven selv, til familie og sosial 
bakgrunn. «Det diskuteres i betydelig 
mindre grad», sier Olsen og Holm, «om 
det kan finnes utstøtingsmekanismer i 
videregående skole som kan forklare 
frafall».

Når det gjelder elever som har ut-
viklet psykiske problemer, er det ifølge 
Olsen og Holm nødvendig å kartlegge 
og identifisere problemene. For uten å 
vite motivet for fraværet er det umulig å 
iverksette tiltak som får elevene tilbake. 
De peker også på skolesystemet og spør 
om ikke skolen skaper frafall ved ikke å 
sette inn tiltak tidlig nok. Ettersom fra-
værsproblem har både et individ- og et 
systemperspektiv, må også tiltakene ha 
de samme perspektivene. Her må skolen 
gå i seg selv og spørre om dens organi-
sasjonsstruktur bør endres, om hvordan 
skole og lærere sammen kan utnytte den 
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