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Danning gjennom filosofisk dialog   

- en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? 

 

Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning, 

refleksjon. Oslo: Dreyer forlag 2011 

 

La meg begynne dette bidraget med følgende påstand: Dypest sett handler ikke konfliktene i 

verden og samfunnet i dag om kampen mellom etniske grupper, religioner og sivilisasjoner, 

men om kampene i menneskenes sinn. Det er ikke de kulturelle, livssynsmessige og religiøse 

forskjellene i seg selv som er problemet. Problemet ligger i hvordan vi ser på oss selv og 

hverandre, og i hvordan vi behandler hverandre. Det gjelder i det personlige livet i familie, 

skole, arbeidsliv og samfunnsliv, og det gjelder på den nasjonale og globale politiske arenaen. 

Fordommer, feilaktige forestillinger og mistillit skaper behov for grenser mellom ”oss” og ”de 

andre”. Det bygges bokstavelig talt murer. På hver side av grensene og murene får de mer 

destruktive kreftene i menneskesinnet vokse i styrke: Frykt og hat, egoisme og grådighet er 

bare noen av dem.  

Og i konfliktene ser vi ikke at vi ofte blir det samme som dem og det vi kjemper mot. Vi 

bruker de samme midlene som motstanderen. I dette dømmer vi gjerne oss selv etter våre 

gode hensikter og intensjoner, mens vi dømmer motstanderen etter hans eller hennes onde 

handlinger og dårlige personlighetstrekk.  

I dette er vi mennesker som regel mer like enn forskjellige. Så lenge livet er rolig og 

harmonisk, og ting går på skinner, lever kreftene ofte et stille liv i menneskesinnets 

skyggesider. De er der, men vi ser dem knapt, verken hos oss selv eller andre. Men når 

konfliktene blir store og kampen het, kommer kreftene fram i lyset. De sniker seg fram fra 

skyggesidene av våre sinn. Mennesker som er drevet av sitt hat, sin frykt, sitt begjær eller sine 

fordommer, kan gjøre de styggeste ting.  

Å arbeide for et fredelig og godt samfunn der mennesker kan leve sammen på tross av 

forskjeller, må derfor gå veien om å arbeide med oss selv og vår måte å se og forholde oss til 

hverandre på. Det er her – i det konkrete hverdagslige livet - at vi kan få utviklet vår 

dømmekraft og få testet og modnet vår moralske sans. I vår flerkulturelle og flerreligiøse 
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virkelighet, der verden i løpet av noen få tiår har kommet også til Norge og Norden, utfordres 

vi på en ny måte. Utfordringen er dels en mental og moralsk utfordring, dels en pedagogisk 

utfordring. Spørsmålet er: Hvordan skal vi utvikle en pedagogisk tenkning som forholder seg 

skapende til denne mangfoldige og sammensatte virkeligheten, og en pedagogisk praksis som 

kan sette mennesker i stand til å leve sammen til tross for alt som skiller? Denne utfordringen 

gjelder på alle områder og nivåer i samfunnet, men er i særlig grad en utfordring for 

utdanningssystemet, fra barnehage til universitet og høgskole. Utfordringen kan bare møtes 

gjennom å gå veien om det enkelte mennesket, og den må starte med de voksne – med dem 

som skal lære opp neste generasjon samfunnsmennesker. Og å ta ansvar for andre innebærer 

først og fremst å ta ansvar for seg selv og det man selv bringer inn i relasjonen. Det handler 

om hvem læreren eller veilederen er som person. Skal man lære noen moralsk dømmekraft, 

må man først arbeide med sin egen. Dette aspektet ved undervisning og veiledning har 

imidlertid vært nedtonet kraftig i de senere årenes reformer i utdanningssystemene. 

Kunnskap knyttet til menneskesinnet, moralsk modning og dannelsen av ens personlighet 

hadde imidlertid betydning for innhold og organisering av utdanningen en gang i tiden. I 

renessansen, før den humanistiske danningstradisjonen ble fortrengt av opplysningen, og 

”virkeligheten” inntok latinskolene i form av realfagene og den encyklopediske 

danningstradisjonen, var danningen av den enkeltes humanitet en sentral begrunnelse for 

skolens innhold og virksomhet. Mens for eksempel William Shakespeare i sin tid leste Ovid, 

Vergil, Horats og Juvenal for å bli et dannet og godt samfunnsmenneske
1
, leser man i dag for 

å få et redskap for å til å tilegne seg annen kunnskap. Og der de tyske nyhumanistene ved 

inngangen til 1800-tallet diskuterte hvordan man kunne realisere en sann humanitet basert på 

idéer som likeverd, anerkjennelse og kommunikativt demokrati, har den utdanningspolitiske 

utdanningsdiskusjonen i vesten de siste 20 årene i det vesentlige vært orientert mot 

økonomisk vekst, styring og kontroll. Den enkeltes menneskelige vekst og modning blir borte 

i den byråkratiserte skoleverdagens test- og rapporteringsvelde
2
. 

Det er få som snakker om behovet for å lese for å bli kjent med seg selv og for å få hjelp til å 

takle livets opp- og nedturer, eller dets større og mindre kriser. Samtidig vet vi at det sitter 

barn, unge og voksne i alle klasserom og auditorier som har erfaringer som trenger 

bearbeiding. I mangel på et språk for de eksistensielle, følelsesmessige og etiske sidene ved 

livet står vi nakne og hjelpeløse når krisene og konfliktene inntreffer – og det gjør de jo før 

eller siden for de fleste av oss. Her vil jeg påstå at de av våre unge som tilhører og praktiserer 

en religiøs tro, har et fortrinn. Religionenes hellige tekster er moralske veivisere, og en kilde 
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til eksistensiell og etisk refleksjon. Mange som ikke praktiserer en tro eller på andre måter 

ledes til kulturens visdomstekster, møter kanskje ikke slik kunnskap annet enn gjennom 

tabloidaviser og ukeblader. 

De glemte temaene 

Det var ikke alltid slik. For eksempel skulle Shakespeares tekstlesning leve videre i hans sinn 

og gi næring i hans tenkning og forståelse, og altså bidra til å gjøre ham til et godt 

samfunnsmenneske
3
. Mange av dagens ungdom og studenter leser knapt sitt pensum, og lar 

seg ellers inspirere og næres av realityserier og voldelige internettspill. Samtidig tærer 

tomheten og meningsløsheten for mange. Vesentlige spørsmål knyttet til livets mening, etikk 

og moral, relasjonsforståelse og livssyn blir ikke berørt på noen gjennomgripende måte noen 

steder i våre utdanningssystemer. Dermed får ikke menneskene heller utviklet et språk for 

disse sidene av livet. De forblir umodne, ureflekterte og dermed udannede eller uformede på 

områder som er av fundamental betydning for å kunne leve et godt og moralsk liv sammen 

med andre. Og hva skjer når det Paradise Hotel inspirerte unge mennesket som er fristet til å 

tenke at fråtsing i sex og luksus og kropp utgjør livets mening, skal leve ved siden av og 

samarbeide med den muslimske ungdommen som er lært opp til å måle sitt liv og sine 

handlinger mot sin hellige tekst Koranen? Kan disse to møtes over noe som helst? Ja, vil jeg 

hevde. De har vesentlige perspektiver å tilføre hverandre begge to, bare de bringes i berøring 

med hverandre. Forskjelligheten kan gjøres til en ressurs i opplæringen, og det er dialogen, 

spesielt den filosofiske dialogen, som i størst grad kan bidra til dette.  

Dette er i aller høyeste grad et pedagogisk problem og en utfordring for vår tids 

danningsaktører. Det handler fundamentalt sett om hvordan vi skal forme vårt felles 

framtidige samfunn, og det er like mye et spørsmål om moralsk og sosial dannelse som det er 

et spørsmål om intellektuell dannelse. Å lese seg til kunnskap om egen og andres kultur, 

historie og tradisjon er viktig.  Samtidig skjer den moralske dannelsen best i det levende møtet 

mellom mennesker, i dialogen ”ansikt til ansikt, hjerte mot hjerte”. Det er slik vi dannes til 

mennesker, for å si det med Pestalozzi
4
. Men i skolen og på arbeidsplassene er samarbeidet 

mellom menneskene gjerne rettet mot å løse arbeidsoppgavene. Man kan leve ved siden av 

hverandre uten egentlig å berøre hverandre, og uten at man verken utfordres eller utvikles 

vesentlig i møtet med hverandre. Og når konfliktene kommer, mangler man både selvinnsikt 

og kunnskap om de kreftene som skaper og driver konfliktene. Ofte begynner det med 

bagateller og enkle misforståelser som får vokse seg ut av proporsjoner. Mange mangler et 
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begrepsapparat og et språk som kunne gjort det mulig å se, møte og håndtere. De 

ubearbeidede sidene ved oss selv og andre kommer fram uten at vi forstår hva som skjer, eller 

har modenhet til å håndtere det. I et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn der misforståelser, 

fordommer og fremmedfrykt kan hemme livsutfoldelse både for representanter for 

majoritetskulturen og for minoritetskulturen, er det helt essensielt å gripe fatt i dette. Å lære 

barn og unge og voksne å skape virkelig dialog, er således ekstremt viktig. Det er, tror jeg, 

veien å gå i arbeidet for å skape et fredelig flerkulturelt og flerreligiøst samfunn med plass for 

alle, uansett bakgrunn og overbevisning. 

Filosofiske dialoger kan være en blant flere mulige veier å gå for å forsøke å møte disse 

utfordringene. Slike dialoger gir mulighet til å ta opp de vesentlige temaene i livet – de 

temaene som angår oss alle, og som kan gi kunnskap om menneskesinnet og opplæring i 

kunsten å forstå og beherske sitt sinn.  

Danning som forming av menneskets moralske karakter - Sokrates som forbilde 

Har dette noe med danning å gjøre? Ja, i aller høyeste grad. Det er dette danning handler om, 

vil jeg påstå. Danning er først og fremst forming av menneskets moralske karakter, dernest alt 

det andre. Her er jeg på linje med Kant i det han skriver om pedagogikk
5
. ”Moralisering”, sa 

han, var overordnet alle de andre undervisningsformene ”disiplinering”, ”kultivering” og 

”sivilisering”. Disiplinering handlet om å gjøre barn og unge i stand til å kontrollere seg selv. 

Et udisiplinert menneske som lot seg styre av sine drifter og impulser kunne aldri oppnå frihet 

og autonomi. Kultivering handlet om innføring i kulturen i form av fagsentrert 

kunnskapsformidling. Det handlet om å forstå samfunnet og kulturen man var en del av. 

Undervisningsformen forholdt seg imidlertid bare til menneskets lavere åndskrefter, og var 

ikke nok til å lede mennesket mot moralsk frihet. Sivilisering handlet om å utvikle 

menneskets klokskap i mellommenneskelige anliggender. Alle undervisningsformene var 

viktige, men aller viktigst var altså det Kant kalte moralisering. Det handlet ikke om en 

pekefingermoral eller om påbud og forbud. Snarere handlet det om å vekke de unges egen 

etiske refleksjonsevne. Bare det kunne gi undervisningen direkte retning mot menneskelig 

frihet og autonomi
6
. Til dette formålet fungerer bare den sokratiske metoden, ifølge Kant. La 

meg derfor spørre: Hva er den sokratiske metoden, og på hvilken måte kan den bringes til 

allmenn anvendelse i dagens pedagogiske situasjon? 
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Den sokratiske metoden er først og fremst knyttet til en bestemt type dialogisk virksomhet 

som har sitt utspring i samtalevirksomheten Sokrates bedrev i Athens gater og torg for vel 

2500 år siden, og som vi kjenner fra Platons dialoger. Gjennom de siste hundre årene har 

ulike typer praktisk-filosofisk virksomhet vokst fram over hele verden. Det praktiseres både 

med barn, ungdom og voksne. Selv har jeg benyttet filosofisk dialog og filosofisk 

samtalemetode i etter hvert svært varierte sammenhenger i det norske samfunnet, både i 

familiefeltet, utdanningsfeltet, livssyns- og religionsdialogfeltet og i helse- og sosialfeltet. I 

dette bidraget vil jeg ha spesiell fokus på filosofisk dialog benyttet i arbeid med flerkulturelle 

og flerreligiøse grupper av ungdom/unge voksne innenfor utdanningssystemet. Dette 

hovedsakelig konkretisert gjennom erfaringer jeg har gjort i henholdsvis Gandhiprosjektet 

Dialog på tvers, og i et prosjekt jeg velger å kalle Forsoningsprosjektet. Dialog på tvers hadde 

forskjellighet som utgangspunkt. Her deltok muslimsk, kristen og ateistisk ungdom i alderen 

18-21 år. Forsoningsprosjektet hadde en konflikt mellom ungdom med muslimsk og kristen 

og/eller ateistisk bakgrunn som utgangspunkt. Ungdommene her var 16 -17 år. Det jeg gjorde 

sammen med disse unge menneskene, kunne med stort utbytte vært gjennomført med 

lærerstudenter og lærere på alle nivåer i utdanningssystemet, fra førskole til universitet. 

Temaene og spørsmålene vi arbeidet med er allmennmenneskelige, i den forstand at de angår 

alle, uansett alder, bakgrunn og livstolkning.  

Jeg vil i fortsettelsen av dette bidraget drøfte noen aspekter ved utbyttet av de filosofiske 

dialogene i de nevnte prosjektene, sett i forhold til enkelte av danningsperspektivene i den nye 

formålsparagrafen for grunnutdanningen i Norge. Dette fordi formålsparagrafen er ment å 

danne det fundamentale verdigrunnlaget for alt vi gjør i utdanningssystemene, og således må 

betraktes som overordnet planene for de enkelte fag. Først vil jeg imidlertid si litt om 

opprinnelsen til sokratisk metode, og plassere min egen tilnærming i forhold til dette.  

Filosofisk samtalemetode – opprinnelse  

Opprinnelsen til filosofisk samtalemetodikk kan føres tilbake til Sokrates, som levde i Athen i 

det femte århundredet før Kristus. Sokrates kalte sin metode meieutiké tèchne, jordmorkunst. 

Moren hans var jordmor og tok imot barn, mens Sokrates hjalp mennesker med å føde 

visdom, eller sann kunnskap. Dette gjorde han gjennom å stille spørsmål. Først drev han sine 

samtalepartnere til å motsi seg selv (elenchus), for så å få dem til å fri seg fra sine falske 

forestilling og feilaktige meninger. På den måten kunne de føde sann kunnskap. Sokrates 

skrev aldri et ord selv, drev aldri noen skole og tok aldri betalt for å gjøre det han gjorde. Det 
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handler sannsynligvis om hans syn på hva filosofi er – nemlig at filosofi først og fremst er en 

praktisk virksomhet. Det vi vet om Sokrates, vet vi hovedsakelig gjennom det hans elev 

Platon senere skrev om ham i sine dialoger. 

Til tross for den store innflytelsen Sokrates hadde på gresk og romersk filosofi, kjente man 

knapt til ham i middelalderen. Renessansens interesse i den klassiske greske tradisjonen 

brakte ham imidlertid tilbake i rampelyset, og etter den tid har hans filosofi fått stor 

innflytelse på de fleste store og filosofiske tenkere. Dette først og fremst i form av teoretisk 

filosofi, ikke filosofi som praktisk virksomhet.  

Den første som systematisk brukte inspirasjonen etter Sokrates til å utvikle en metode for 

filosofisk gruppesamtale var den neo-kantianske tyske filosofen Leonard Nelson. Han brukte 

tilnærmingen både i politikk og utdanning. Metoden hans inneholdt elementer av den 

sokratiske metoden fra Platons dialoger, kombinert med Kants kritiske granskning av 

forutsetningene for vår kunnskap
7
. Det viktigste han tok fra Sokrates var det å spørre fra en 

ikke-vitende posisjon og å lære mennesker å tenke selv, mens det viktigste han tok fra Kant 

var utledning av prinsippene som lå til grunn for erfaringsdommer, og kalte det en ”regressiv 

abstraksjonsmetode”
8
. Den handler om å avdekke premissene som ligger under en 

erfaringsdom ved å slutte fra det partikulære til det generelle. Nelsons elev Gustav Heckman 

videreutviklet metoden
9
. Heckman benyttet konkrete, personlige eksempler i det filosofiske 

arbeidet. Dette ikke primært for å utforske erfaring, men for å ha et konkret utgangspunkt å 

filosofere med utgangspunkt i. 

En annen som har vært opptatt av filosofi som praksis, og som spesielt har vært opptatt av at 

barn må undervises i filosofisk tenkning på et tidlig stadium, er den amerikanske filosofen 

Matthew Lipman. Han fortvilet over studenter som kom til universitet uten å beherske 

grunnleggende akademiske ferdigheter som å begrunne meningene sine, argumentere for ulike 

syn, analysere og drøfte, og utviklet et omfattende utdanningsprogram for å lære elever dette 

lenge før de kom til universitetene.  Han så utdanning som undersøkelse, dens formål som en 

forbedring av tenkeevnen, og omtaler den filosofiske samtalen som ”a community of inquiry”. 

Hans metode brukes nå over store deler av verden, og er i stor grad innrettet mot utvikling av 

evnen til argumentasjon og kritisk tenkning
10

. 

En som også har tatt i bruk inspirasjonen etter Sokrates og utviklet en metode både for 

gruppesamtale og individuelle samtaler, er den franske filosofen Oscar Brenifier. Der Nelson 
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og Heckman har et konkret utgangspunkt, hevder Oscar Brenifier at filosofisk praksis handler 

om form, abstraksjon og ren tenkning. Begreper som konseptualisering, analyse og 

problematisering er sentrale for ham
11

, og han arbeider tro mot sin posisjon: At tenkning ikke 

er mulig uten motsetninger 

I utviklingen av min kombinerte pragmatiske og idealistiske tilnærming, har jeg hentet 

inspirasjon både fra Nelson/Heckmantradisjon, Matthew Lipman og Oscar Brenifier, noe som 

har vist seg fruktbart. De ulike tradisjonene kan gjøre seg gjeldende på ulike måter og med 

ulik tyngde i ulike opplegg, men de har alle vært viktige. Samtidig vil jeg med min måte å 

arbeide på også noe annet enn dem. Min måte å arbeide på er direkte rettet inn mot at den 

enkelte skal kunne arbeide for å bli kjent med seg selv, og i prosessen få lyst til å bli et bedre 

menneske, til beste for seg selv og andre.  

Filosofisk dialog etter Dialogos
12

 

Det som i størst grad skiller min praktisk-filosofiske tilnærming fra de tre hovedtradisjonene 

er den sammenhengen jeg setter det filosofiske arbeidet inn i. For det første ser jeg filosofiske 

dialoger som et stykke genuint pedagogisk arbeid. Det handler for meg om å legge til rette for 

deltakernes danningsprosesser eller mennesketilblivelse – og med det om at de kan få utviklet 

sin livsfilosofi eller livstolkning. Samtidig forholder jeg meg til idealer, og tenker at 

mennesket kan vokse og modnes i retning av idealer. Jeg vil sågar gå så langt som til å si at 

idealene er nødvendige. Uten dem mister vi navigasjonsevnen. Dette vil for mange være en 

relativt ufilosofisk holdning. Men et ideal som ”det gode menneske”, ”klokskap” eller 

”respekt” er tomme begreper så lenge vi ikke kan fylle dem med levd liv. Det er spenningen 

og kontrasten mellom ideal og virkelighet, mellom teori og praksis, mellom lære og liv, som 

gjør det relevant å arbeide med slike begreper i filosofiske dialoger. Selv om vi mener å vite 

hva klokskap er, er det nødvendigvis slik at vi evner å handle klokt? Fører det at vi kan 

forklare hva vi legger i det å være et godt menneske, til at vi klarer å leve som gode 

mennesker? Neppe, selv om Platon skal ha ment det. Men ved å arbeide med begrepene, og 

ikke minst knytte dem til eksempler fra eget levde liv, kan de aktualiseres i på en mer 

gjennomgripende måte. Det kan gi den enkelte et språk som gjør det mulig å se 

handlingsalternativer i konkrete hverdagslige situasjoner senere.  

I lærerutdanningen kan det i særlig grad være aktuelt å filosofere sammen over kjernebegreper 

i formålsparagrafen: Nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, likestilling og solidaritet er bare 
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noen av disse begrepene. ”Hva er nestekjærlighet?” ”Hva innebærer det å tilgi et annet 

menneske?” og ”Hva innebærer det å bli behandlet som en likeverdig?” er mulige filosofiske 

spørsmål som kan brukes som utgangspunkt for filosofiske dialoger. For å vise hvordan 

filosofiske dialoger kan virke i retning av å virkeliggjøre disse idealene, vil jeg altså se 

arbeidet i Gandhiprosjektet og Forsoningsprosjektet i lys av formålsparagrafen. 

Dyd og refleksjon over erfaringen 

Et begrep det er naturlig å bringe på banen i denne sammenhengen, er begrepet dyd. En dyd er 

et realisert ideal, et ideal som har blitt en del av en selv slik at det er et handlingsmønster. Når 

vi har nådd idealet om for eksempel klokskap og blitt kloke, handler vi klokt. Som kloke 

opptrer vi moralsk godt og tar riktig hensyn til menneskene oss, samtidig som vi ivaretar oss 

selv. Det kloke mennesket tar både hensyn til seg selv og til andre mennesker
13

.  Samtidig har 

den kloke visdom og innsikt i menneskesinnets krefter. Den kloke og vise kjenner sine egne 

gode og mindre gode sider, sine feil og begrensinger, og evner derfor å møte andres 

begrensninger på en konstruktiv og ikke-dømmende måte. Han eller hun er i stand til å lese 

tilstrekkelig av teksten som ligger under menneskelige reaksjoner og handlinger til å kunne 

skape bevegelse i riktig retning.  

Det å kjenne seg selv, og det å være et vist og klokt menneske, ligger med andre ord nær 

hverandre. Man lærer seg selv å kjenne gjennom å gjøre erfaringer i verden og å reflektere 

over erfaringen og dermed over relasjonene til andre og til verden. Erfaringen er aldri rent 

subjektiv. Den peker ut over seg selv til den samfunnsmessige, historiske og kulturelle 

konteksten den ble gjort i. Å gjøre en erfaring vil derfor alltid innebære å innforlive seg med 

og tvinges til å ta opp i seg noe av omverdenen. På den måten kan man stadig vokse og 

modnes i retning av større visdom og menneskelighet. Den kloke og vise har reflektert 

tilstrekkelig over sitt eget liv og sine egne erfaringer til at de inngår i et hensiktsmessig 

handlingsrepertoar. Det som var implisitt hos det impulsstyrte mennesket, er hos den vise og 

kloke gjort eksplisitt. Det som var mørkelagt og utenfor det en kjente til om seg selv, er gjort 

synlig og hentet fram i lyset. Dette er et metakulturelt og allmennmenneskelig perspektiv, i 

den forstand at perspektivet er ment å kunne gjelde alle mennesker, uavhengig av kulturell 

bakgrunn. 

Pragmatismen inneholder perspektiver det er verdt å lytte til i denne sammenhengen. William 

James, en av den amerikanske pragmatismens fremste filosofer, kritiserte en akademisk 
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tilnærming til filosofien. Han mente filosofien og filosofene etter hvert hadde mistet kontakt 

med hverdagen og folks liv. Filosofien hører ikke til filosofene, sa han. Den hører til 

dagliglivet og bør gi praktiske svar på folks problemer, slik de er bestemt av folks 

individuelle temperament, livssituasjon og den historiske sammenhengen de står i
14

. Dette var 

også Sokrates posisjon. Han tok utgangspunkt i det folk balet med og lurte på, og for ham var 

det ikke forskjell på slave og fri borger når det gjaldt evnen til å tenke. I dialogen Menon viser 

Platon hvordan den uskolerte slavegutten har samme tilgang til sann kunnskap som andre
15

.  

Hva er en filosofisk dialog? 

Filosofiske dialoger og øvelser handler på ulike måter om å bidra til tenkning og refleksjon. 

En filosofisk dialog er en undersøkende og utforskende aktivitet der man sammen går 

forestillinger, ord og begreper etter i sømmene, og både dekonstruerer, konstruerer og 

rekonstruerer, avhenging av formålet med dialogen. Gjennom min filosofisk-dialogiske 

tilnærming arbeider vi ofte med å fylle innhold i et begrep. I tillegg til det filosofiske 

spørsmålet, tar vi gjerne utgangspunkt i selvopplevde eksempler som vi så går inn i og 

analyserer. Derfra skjer det ideelt sett en abstraksjonsprosess, der samtalen forlater det 

konkrete, individuelle og innholdsmessige planet, og beveger seg i retning av det abstrakte og 

generelle. I prosessen har innholdet fått form. Gjennom arbeidet kan man både bli bedre kjent 

med seg selv og andre, og med det vokse i gjensidig forståelse og respekt for hverandre, er 

min påstand. Samtidig arbeider man på flere andre plan:  

a) med filosofiske formverktøy som kriterier, sammenlikning, konseptualisering, 

problematisering osv, med den hensikt å styrke deltakernes evne til abstrakt og 

analytisk tenkning. 

b) med dialogiske ferdigheter som det å lytte, å stille spørsmål, å møte den andre med 

nysgjerrighet og vilje til å forstå, å ta den andre perspektiv, og å tolerere uenighet og 

forskjell.   

c) med evne til etisk og kritisk refleksjon, samt refleksjon over egne og andres erfaringer 

d) med evne til å se seg selv i relasjon, dvs i menneskelige, sosiale, kulturelle, historiske 

og samfunnsmessige sammenhenger 

e) med å fylle begreper med innhold 

Gangen i en dialog er gjerne at vi tar utgangspunkt i en tekst fra Dialogos
16

 som leses i 

plenum. Deretter arbeider vi med å trenge inn i teksten, før vi formulerer/og eller tar 
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utgangspunkt i et ferdigformulert filosofisk spørsmål. Deretter kan deltakerne bli bedt om å 

finne et eksempel fra eget liv som kan tjene til å illustrere spørsmålet. Et eksempel velges til 

analyse, eller to ulike eksempler velges til sammenlikning. Deretter filosoferer vi over temaet, 

før vi til slutt forsøker å finne svar på spørsmålet. Da arbeider vi i retning av konsensus. I 

prosessen beveger vi oss fra det konkrete, innholdsmessige og individuelle til det abstrakte, 

generelle og formelle. Dialogen blir en slags formgivingsprosess. 

Refleksjon over erfaring fordrer at mennesket utvikler et språk å bruke til dette formålet. Det 

fordrer at menneskene utvikler et språk også for livets eksistensielle og følelsesmessige sider. 

Dette språket er like mye et ”følelsesspråk” eller et ”hjertespråk” som et analytisk og rasjonelt 

språk. Skal det gi mening å snakke om læring for livet, og med det læring for samliv og 

samarbeid med andre mennesker, må det gjøres legitimt å bruke elevenes og studentenes egen 

erfaringshorisont som utgangspunkt for en del av det vi gjør i undervisningen på alle nivåer i 

utdanningssystemet. I en flerkulturell og flerreligiøs virkelighet vil jeg framheve dette som 

ekstremt viktig med tanke på å forebygge destruktive konflikter og å få til økt integrering og 

forståelse på tvers av kulturelle og livssynsmessige skillelinjer. Bare slik kan undervisningen 

være virkelig dannende, i betydningen føre til sann personlig modning og vekst hos den 

enkelte. 

Som samtaleleder har jeg en paradoksal rolle. Jeg styrer og former det som skjer i dialogen, 

og utfordrer gjennom spørsmål, men blander meg i begrenset grad inn i selve innholdet i 

dialogen. Dialogen er fri innenfor rammene jeg skaper gjennom min ledelse. Jeg lar 

deltakerne vokse fritt, men lar dem ikke vokse fritt. Jeg styrer, men styrer likevel ikke. Jeg er 

ideelt sett ikke-vitende, selv om jeg særlig i dialoger med ungdom ofte har gått inn med 

forklaringer, kunnskapsstoff og tolkninger. Det er deltakerne selv som ideelt sett skal fylle 

dialogen med innhold, mens jeg strukturerer og arbeider for å skape forløsning og ny innsikt. 

Noen ganger er jeg tilbakelent, andre ganger er jeg svært styrende, provoserende og 

utfordrende i prosessen, avhengig av hva jeg ønsker å oppnå
17

.  

Jeg arbeider – så godt jeg kan – dialektisk, der to grunnmetaforer som har stått mot hverandre 

gjennom store deler av pedagogikkens idehistorie, binges i spill mot hverandre. La meg 

utdype gjennom den norske filosofen Hans Skjervheim
18

. Skjervheim skiller mellom to 

idealtypiske måter å tenke pedagogikk på. Begge metaforene sier noe om lærerens rolle i 

forhold til eleven, og det sier noe om hvilken rolle undervisningsinnholdet spiller i 

undervisningen. Det ene grunnmetaforen dreier seg om pedagogikk som en teknisk 
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virksomhet der eleven påvirkes utenfra. Makten og friheten til å finne ut hva elevene skal lære 

og hvordan de skal gjøre det ligger her hos myndighetene og hos læreren, eller for muslimske 

elevers vedkommende hos imamene og den religiøse tolkningstradisjonen de inngår i. 

Elevenes oppgave er å tilegne seg et pensumstoff som er gitt på forhånd, og forholdet mellom 

lærer og elev er et subjekt-objektforhold, der objektet (eleven) manipuleres av subjektet 

(læreren) for å nå mål som læreren (eller myndighetene/de religiøse lederne) har satt for 

eleven. I nyere tid har denne oppfatningen vært hevdet på en radikal måte av John Watson, 

opphavsmannen til behaviorismen. ”Gi meg et barn”, sa Watson en gang ”så skal jeg oppdra 

det til det dere ønsker, prest, tigger eller tyv”. Her er den voksnes makt til å påvirke utenfra 

helt sentral. 

Den andre hovedteorien eller grunnmetaforen kan føres tilbake til forfatteren og filosofen 

Jean Jeacques Rousseau. Her er det ikke tale om å forme eller påvirke eleven, men om 

elevens frie vekst. Metaforen bygger på en biologisk oppfatning av mennesket, og den sier at 

mennesket fra naturens side er godt. Det er kulturen og samfunnet som har ødelagt mennesket 

og gjort det ondt. Denne grunnmetaforen dannet basis i en del av 70-tallets frie oppdragelse, 

der barnets frie utfoldelse og vekst var idealet. Innenfor denne hovedteorien skulle barnet 

utvikle seg mest mulig fritt, uten ledelse av voksne. 

Sokrates, hevder Skjervheim, representerer et tredje alternativ. I denne tredje hovedteorien er 

forholdet mellom påvirkning og vekst betraktet som dialektisk. Skjervheim spør om Sokrates 

påvirket folk. Ja, det gjorde han, men ikke på Watsons måte. Lot han folk vokse fritt? Ja, det 

gjorde han, men ikke på den måten Rousseau lot Emile vokse fritt, sier Skjervheim videre. 

Således var Sokarates virksomhet paradoksal. Sokrates påvirket ungdommen og han lot dem 

vokse fritt, samtidig som han ikke påvirket dem og ikke lot dem vokse fritt. Forholdet er 

karakterisert av et subjekt-subjektforhold, der dialogen står i sentrum. Et slikt subjekt-

subjektforhold forsøker jeg å skape i min relasjon til deltakerne i filosofiske dialoger, og et 

slikt subjekt-subjektforhold forsøker jeg å skape deltakerne i mellom. Jeg ønsker å lære dem å 

gå i dialog med hverandre på en måte som gjør dem i stand til å lytte til hverandre, ta 

hverandres perspektiv og innrømme hverandre plass og rom. 

Å se hverandre som mennesker på tvers av religiøse og kulturelle forskjeller 

Det som er sagt i det foregående har vært et bakteppe for meg i mitt arbeid i Gandhiprosjektet 

Dialog på tvers. Her var utgangspunktet for dialogrekken som nevnt forskjellighet. Jeg skulle 
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samle en gruppe unge mennesker med ulik kulturell og livssynsmessig bakgrunn og 

gjennomføre filosofiske samtaler med dem over tid, for å se om det kunne føre til økt 

gjensidig respekt og forståelse på tvers av skillelinjene. Deltakerne var rekruttert med tanke 

på at gruppen skulle få en så kulturelt og livssynsmessig sett mangfoldig og heterogen 

sammensetning som mulig. De var i aldersgruppen 18-21 år, og representerte sunni- og 

shiaislam, katolisisme, Smiths venner, Misjonsforbundet og ateisme/livssynshumanisme. 

Ungdommene var fra Tyrkia, Tsjetsjenia, Burma og Norge. Gjennom dialogrekka på 10 

dialoger var vi innom temaene aktiv dødshjelp, identitet, menneskerettighetene, godt og ondt, 

buddhisme, kristendom, islam, lykke og fred. 

Jeg vil også berøre erfaringene fra et prosjekt der jeg var leid inn for arbeide med forsoning i 

en konflikt. Her var det ikke bare kulturelle og livssynsmessige forskjeller som var 

utgangspunktet. Utgangspunktet var konflikter man mente hadde sprunget ut av disse 

forskjellene. Min mistanke var at det ikke primært handlet om dette. Primært handlet det om 

opplevelsen av urettferdighet, av krenkelse og ydmykelse, med de konsekvensene dette hadde 

i form av ulike former for angrep og forsvar fra begge sider i konflikten. Frontene i konflikten 

besto av majoritetskulturelle, norsketniske ungdommer på den ene siden, og 

minoritetskulturelle muslimske unge nordmenn på den andre siden. Sitatene i det 

etterfølgende er basert på logger deltakerne skrev etter hver dialog, og skriftlig pretest og 

posttest samt notater fra en samtale fem måneder etter prosjektavslutning for deltakerne i 

Gandhiprosjektets vedkommende.  

I begge prosjektene mener jeg å ha fått bekreftet den påstanden jeg innledet dette bidraget 

med. Det er ikke de kulturelle og livssynsmessige forskjellene i seg selv som er problemet i 

vårt samfunn i dag. Problemet ligger i hvordan vi ser på oss selv og hverandre, og i hvordan 

vi behandler hverandre. Skal vi arbeide for å skape respekt og forståelse, eller for å forsone 

partene i en konflikt, må vi jobbe med fordommene og frykten i hver enkelt av oss. Da 

kommer vi ikke utenom å tematisere personlig erfaring. Dette kombinert med lesning og 

arbeid med kunnskapsstoff og/eller tekster som tematiserer det man har erfart, er en god måte 

å arbeide på. Det å formulere det man allerede vet gjennom erfaring, og det å få nye 

eksempler og et utvidet og mer nyansert språk gjennom dialogen med de andre, tilfører den 

enkelte kunnskap og gir samtidig dypere forståelse og et utvidet ordforråd. I en filosofisk 

dialog behandles erfaringen på en analytisk måte. Det gjør det mindre nært, samtidig som det 

er frigjørende og fellesskapsbyggende, og fremmer medfølelse og gjensidighet. Dette gjaldt 

også i dialogene der konflikt vart utgangspunkt.  
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I begge prosjektene sto arbeid med sentrale begreper innenfor de største religionene sentralt. 

Dette uttrykte elevene begeistring for. Mer enn en gang stilte jeg meg selv spørsmål om ikke 

særlig de norske elevene som enten var ateister eller som kalte seg kristne, men ikke var aktivt 

med i noen menighet, var utsultet på denne typen samtaler. ”Dette var spennende! Dette 

kunne jeg snakket om til i morgen!” sa en av de ateistiske deltakerne i Gandhiprosjektet da vi 

var i ferd med å avslutte økten om identitetsdannelse, der de kristne og muslimske 

ungdommene hadde brakt sin tro på banen. Det vekket et engasjement og en glød hos dem 

som jeg ikke så da prosjektene startet opp. Dette gjaldt i og for seg også i 

Forsoningsprosjektet. I begge prosjektene gikk vi med utgangspunkt i Notto R. Thelles tekster 

”Å styre sitt sinn – en samtale med Buddha”, ”Universets orden – en samtale med 

Muhammed” og ”I begynnelsen var visdommen – en samtale med Jesus” inn i noen 

kjernebegreper i religionene
19

. Dette egentlig ikke for å tematisere religion i seg selv, men for 

å arbeide med det allmennmenneskelige innholdet i begrepene. For religionene viser mer enn 

noe annet en vei til det sant menneskelige. I formålsparagrafen framheves det på denne måten: 

”Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid med og samforståing med heimen (…) 

byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, 

verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livvsyn og som er forankra i 

menneskerettane” (min utheving).  

I det etterfølgende vil jeg drøfte noen av erfaringene fra Gandhiprosjektet og 

Forsoningsprosjektet. For å vise hvordan det å arbeide med filosofisk dialog kan bidra til å 

virkeliggjøre noen av de viktigste verdiene og idealene i vårt samfunn, har jeg valgt å ta 

utgangspunkt nettopp i skolens formålsparagraf i etablering av kategoriene. 

Formålsparagrafen er ment å skulle favne alle i vårt samfunn, majoritetskulturelle og 

minoritetskulturelle, og egner seg derfor også til nevnte formål. Jeg har selvfølgelig måttet 

foreta et svært grovt utvalg i hva jeg velger å presentere her i denne artikkelen. En mer 

utfyllende analyse vil bli presentert i boka ”Utvikling av muntlige ferdigheter”
20

. Jeg har valgt 

å slå sammen punktene på denne måten, der tilgivelse er plassert sammen med det å mestre 

livet: 

1. Åpne dører mot verden og framtida -- gi innsikt i kulturelt mangfold -- gi elevene 

historisk og kulturell innsikt og forankring 

2. Bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, som respekt, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet 
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3. Vise respekt for den enkeltes overbevisning - fremme demokrati, likestilling og 

vitenskapelig tenkemåte 

4. Utvikle kunnskap, evne og holdninger for å kunne mestre livene sine – tilgivelse  

5. Å tenke kritisk og handle etisk  

 

1. Åpne dører mot verden og framtida -- gi innsikt i kulturelt mangfold -- gi elevene 

historisk og kulturell innsikt og forankring 

På hvilken måte virket de filosofiske dialogene i retning av å åpne dører til verden, å gi 

innsikt i kulturelt mangfold, og å gi deltakerne historisk og kulturell innsikt? Her vil jeg si at 

deltakernes deling av erfaringer og eksempler fra eget levd liv var mest betydningsfullt. Når 

mennesker forteller om sine liv, er det forbausende hvor gjenkjennbart det er for de andre 

deltakerne, til tross for at de aldri har gjort de eksakt samme erfaringene selv. Et menneskes 

fortellinger fra eget liv og egen erfaringshorisont kan man leve med i, uansett hvor forskjellig 

bakgrunn man har. Samtidig vil dette møte med det fremmede innebære en erfaring av at ens 

egen horisont er begrenset og for snever. Min lille verden er ikke hele verden, min fortolkning 

er ikke den eneste mulige. 

Når man deler livserfaringer på tvers av kulturelle og livssynsmessige skillelinjer, skjer det 

noe som ikke kan skje på samme måte i mer homogene grupper. Verden kommer nærmere. 

Elevene får innblikk i en annen virkelighet, en erfaringshorisont helt forskjellig fra deres 

egen, men likevel så gjenkjennbar. Alle kan identifisere seg med den frykt og fortvilelse en 

mindreårig flyktning fra Burma må ha følt på sin vei ut av Burma, inn i dekning i Malaysia 

fram til han ble tatt hånd om av FN og brakt i sikkerhet, etter hvert til Norge. Nysgjerrighet 

kan vekkes: Hvordan er nå egentlig situasjonen i Burma? Hva gjør at en ung gutt må flykte? 

Hvem er Aung San Suu Kui som han snakker om, og som har sittet i husarrest i nesten 20 år? 

Hva er husarrest? Hva er et militærregime? Hva er en militærjunta? Hvordan er det å leve 

med samfunnsmessig og politisk undertrykking? Spørsmålene blir aktuelle for elevene på en 

helt annen måte. De begynner å komme fra dem selv. De får lyst til å undersøke nærmere. 

Erfaringen beretter ikke bare om en subjektiv opplevelse, men peker ut mot den kulturelle 

konteksten og den historiske sammenhengen den ble gjort i. Mennesket blir et menneske i 

sammenheng, infiltrert i relasjonene til verden rundt seg.  

Og når elevene i dialog omkring spørsmålet ”Hva innebærer det å være lykkelig?” lytter til 

den tsjetsjenske jentas fortelling om da hun som 15-åring bestemte seg for å begynne å bruke 
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hijab, må de tro henne når hun sier hun etterpå kjente en sterk lykkefølelse. Kanskje forstår vi 

det ikke helt, men vi tror henne fordi hun med hele seg viser den lykken hun forteller om. Det 

var en viktig beslutning. Fordommer utfordres. Uvitenhet blir til innsikt i et menneskes 

begrunnede valg. Og de andre deltakerne kan gjennom dialogrekka spørre henne og få utvidet 

sin forståelse. Hvorfor bruker man hijab? Må alle muslimske kvinner bruke hijab? Hvor er 

Tsjetsjenia? Hvordan er det å vokse opp i krig? Hvem er aktører i konflikten? Hvordan var det 

å flykte? Komme til Norge? Hun kan svare så godt hun kan. Det er en åpning inn til en for 

mange elever fremmed virkelighet. Også gjennom denne jentas erfaringer kommer verden 

nærmere for de andre. Kultur, tradisjon, og historie blir levende gjennom jentas fortelling. 

Hun blir en kunnskapsbærer, en tradisjonsbærer, en historieforteller, en religionsfortolker. De 

andre møter kunnskapen inkorporert – kroppsliggjort – i et annet menneskes erfaringsverden. 

Kanskje er ikke alt riktig etter boka, kanskje stemmer ikke alt på kunnskapsplanet, men det er 

mindre viktig enn hovedgevinsten: Oppvekkingen av de andres nysgjerrighet og ønske om å 

forstå. Planting av en spire som gir lyst til å lære mer. Læringsgleden, livsmotet og 

selvaktelsen vokser hos alle.   

På samme måte lærer deltakerne med minoritetskulturell bakgrunn av majoritetskulturens 

deltakere. Av jenta som forteller om lykkefølelsen hun hadde da hun feiret jul sammen med 

begge sine fraskilte foreldre. Av den kristnes gudstro. Av ateistens vektlegging av vennskap 

og trofasthet. Mange av de majoritetskulturelle opplever at de ikke har så spennende historier 

å fortelle. De har jo bare levd i Norge, og hatt det trygt og godt. De oppdager begrensningene 

ved sin egen erfaringshorisont. I møte med de andre blir grensene rundt en selv tydeligere. 

Dette er jeg, men dette er jeg ikke. En av de kristne deltakerne i Gandhiprosjektet sa det slik: 

”Selv om vi diskuterte mye forskjellig, også andre religioner, og det er klart at vi kan se ting 

på forskjellige måter, føler jeg at jeg har blitt mye mer trygg i min egen tro og i meg selv”. 

Dialogene som også hadde handlet direkte om islam og buddhisme, hadde ikke truet hennes 

eget. Hun hadde snarere blitt tryggere på hvem hun var og hva hun sto for. 

En av muslimene uttrykte at hun hadde blitt bedre kjent med seg selv: ”Jeg har lært mer om 

hvordan jeg tenker selv og om hvordan jeg reagerer”. Identiteten styrkes proporsjonalt med at 

åpenheten for den andre utvides. Når den krampaktige innelukketheten i sitt eget vendes til 

nysgjerrig utveksling med det fremmede, blir man mer seg selv. Man finner seg selv ved å se 

ut over seg selv og sitt eget. Forankring og åpenhet utvikles parallelt. Også mellom de 

muslimske deltakerne skjedde det spennende utvekslinger. Som da to muslimer oppdaget at 
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de forsto og fortolket en passasje i Koranen helt forskjellig, og de begynte å henvende seg til 

hverandre: ”..eller hva tenker du om det?” 

I formålsparagrafen heter det at man gjennom det man gjør i utdanningen skal åpne dører mot 

verden og framtida. Det fordrer en åpenhet hos elevene, og en evne til å møte det som 

kommer. Gandhiprosjektet hadde bidratt til dette, mente deltakerne, og jeg lar en av en av 

minoritetselevene tale. Vedkommende hevdet å ha blitt mer voksen og moden i sin måte å 

tenke på. ”Jeg tenker mer, og stopper ikke opp, på en måte. Jeg fortsetter og gir ikke opp. Det 

gjelder ikke bare i skoleoppgaver, men i alle ting. Før - hvis jeg hadde et problem, stoppet jeg 

opp hvis jeg ikke klarte mer. Jeg ga opp. Nå tenker jeg videre, og vet at det finnes en vei. Før 

var det liksom en trang sirkel rundt meg, det var trangt inni meg. Nå – jeg klarer mye mer, jeg 

tenker større – og ser langt utenfor ringen. Som en atombombe nesten. Jeg har liksom fått en 

uendelig horisont. Jeg skjønner mye mer”. Vedkommende refererer til opplevelsen av å ha fått 

en nærmest grenseløs horisont – av å kunne se inn i det ubegrensede. Erfaringen hadde gitt 

ham mot til å stå på og gå videre når det buttet imot – til ikke å gi seg. Det hadde gitt kraft og 

vilje til å finne alternative veier inn i en åpen framtid. For denne deltakeren hadde 

Gandhiprosjektet vært forløsende og livstransformerende. 

2. Bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon, som respekt, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet 

Gjennom dialogene ble deltakerne i økende grad nysgjerrige på hverandres verdener, og hver 

og én fikk de være i fokus. De opplevde å bli sett, hørt og forsøkt forstått av hverandre. 

Læringslyst fikk næring. Den enkeltes erfaringer var interessante og viktige. Som den 

burmesiske flyktningen som hadde kommet hit alene da han var 17 år. Han fikk nye venner 

gjennom prosjektet. Fikk snakke om ting som er viktige for ham, men som hans medelever til 

vanlig kanskje ikke ville tenke på å spørre om. Men når temaet er likeverd, og han får 

mulighet til å fortelle om den gangen han kom til Norge og ble møtt av det han beskriver som 

en fantastisk vennlighet av dem som tok i mot ham, kan han sette ord på noe av det han ellers 

kanskje ville båret alene. I utforskningen av hva det var som gjorde at han følte seg som 

likeverdig, kan alle bidra med sin undring og sine spørsmål, sine forsøk på å forstå og 

analysere. Begrepet likeverd får et innhold, samtidig som et menneske blir sett av sine 

medmennesker. Det betyr noe for de andre som ikke har levd hans liv. Han blir sett, og det er 

kjærlighet og medfølelse i blikkene som ser. Han går fra å være en anonym til å bli en man 

kjenner, og gis gjennom det et styrket livsmot. Vennskap som ellers aldri ville blitt dannet blir 
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til. Bånd knyttes. Ensomhet reduseres hos alle. Slik kan man si verdier i formålsparagrafen ble 

brakt inn i det konkrete samlivet mellom ungdommene i Gandhiprosjektet: Gjennom 

dialogene vokste det fram en stadig økende respekt, likeverdstenkning, samt nestekjærlig 

solidaritetsholdning. Samtidig ble både fortiden hendelser og nåtidens utfordringer bearbeidet 

i dialogene med de andre. Alt som ble brakt inn i samtalene ble tatt på alvor og forsøkt brukt i 

det analytiske og kreative konstruksjonsarbeidet i dialogen. 

Deltakerne uttrykte allerede tidlig i Gandhiprosjektet at dialogene førte til at de fikk en helt 

annen respekt for hverandre. En innrømte fem måneder etter prosjektavslutning at hun ikke 

var fordomsfull lenger. ”Jeg var ganske rasistisk før. Det var fordi jeg ikke visste noe om det. 

Jeg hadde lite kunnskap.” sa hun. Hun knyttet altså sine egne mer eller mindre rasistiske 

forestillinger til manglende kunnskap. Vi kunne også si kjennskap: Hun kjente ingen med 

muslimsk bakgrunn, og barndomserfaringer fra en kristen sekt hadde gjort henne svært 

mistenksom til alt som hadde med religion å gjøre, som hun sa. Hun hadde tatt sterk avstand. 

Det hadde forandret seg underveis i dialogprosjektet. En av de muslimske deltakerne fortalte 

henne at ”jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få kontakt med en som deg. Du var så lukket og 

hadde så mørk, svart stil. Du er skikkelig forandret, synes jeg!” Fordommene hadde med 

andre ord gått begge veier: ”Jeg var blitt opplært til at de som kledde seg slik ble kalt emoer 

og satt hjemme og var deppa og hørte på svart musikk og kuttet seg. Når du begynte å snakke 

med meg og viste deg hyggelig forandret synet mitt på deg seg. Jeg så på deg på en annen 

måte”. Fordommene hadde falt etter hvert som deltakerne ble kjent med hverandre, og kom i 

kontakt med mennesket bak den ytre fasaden. Andre hengte seg på: ”Man hadde sånne 

dumme forestillinger om at fordi folk ser slik og slik ut, er de slik og sånn, og dømmer ut fra 

det.  Nå gjør jeg ikke det lenger”. En sa rett ut at ”jeg har møtt meg selv i døra, og innsett at 

det er dumt å dømme på forhånd”. Denne selverkjennelsen kan bare komme gjennom 

refleksjon over det levde livets erfaringer. Fordommer utfordres best når man møter noen som 

kan utfordre gjennom sitt liv. En av de muslimske deltakerne uttrykte følgende: ”Det førte til 

økt respekt og forståelse, mindre fordommer, mer åpen mot mennesker, tørr å spørre mer. 

Etterhvert som vi snakket, oppsto det felles interesser og meninger. Merket at det vokste fram 

med at jeg har prøvd å holde kontakt med flere mennesker, tørte å snakke til andre”.  

Motet til å snakke med andre hadde økt, sier denne deltakeren. Flere uttrykte det samme. De 

hadde fått en annen sosial frimodighet enn de hadde hatt før. Kanskje hadde det sammenheng 

med at deltakerne i gruppa etter hvert ble så trygge på hverandre at de kunne vise sin 

sårbarhet for hverandre? Når én våger å snakke om vanskeligheter og utfordringer i livet, og 
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hvordan man kan forholde seg til disse (for eksempel da vi tematiserte motsetningene hat-

medfølelse, grådighet – raushet, uvitenhet-kunnskap i buddhismen), våger de andre det 

samme. Og når man opplever å bli lyttet til og tatt på alvor, fortsetter frimodigheten å øke. En 

sa at ”det er så mange kjedelige samtaler. Jeg liker samtaler som går litt lenger. Får et helt 

annet bånd til den personen da. Når man snakker om dypere ting, får man sterkere bånd”. Hun 

henviste til temaene i dialogene, som alle deltakerne uttrykte begeistring for. De syntes det 

var spennende å snakke om det omtalte som viktige temaer. Det engasjerte dem på et 

personlig plan. Flere uttrykte at de hadde lært mer om religion gjennom disse samtalene enn 

de hadde gjort gjennom hele skoletiden. Var det fordi religionene hadde fått et ansikt i de 

andre elevene? At de gjennom samtalene fikk et innblikk i hvordan religionene ble levd og 

tenkt av dem som sto i de ulike tradisjonene? At de fikk mulighet til å stille personlige, 

utforskende spørsmål, samtidig som de leste kunnskapsstoff? At de fikk bli kjent med hvordan 

religionene ble levd, ikke bare såkalt objektiv kunnskap om dem?  

Deltakerne framhevet samholdet og fellesskapet som hadde vokst fram i Gandhigruppa.”Vi er 

blitt gode samarbeidspartnere i klassen. Det innvirker på hele skolearbeidet”.  

3. Vise respekt for den enkeltes overbevisning - fremme demokrati, likestilling og 

vitenskapelig tenkemåte 

Ved oppstart var det en kjørlig, avventende og distansert stemning i Gandhigruppa. Det som 

skjedde i løpet av dialogrekka var at deltakerne ble tryggere og tryggere på hverandre, at de 

ble mer og mer åpne for hverandre. Naturlig nok. Er det ikke det som vanligvis skjer når 

mennesker møtes over tid og gjør spennende ting sammen? Men det de filosofiske dialogene 

bidro til, og som kanskje ikke skjer helt av seg selv, er at deltakerne etter hvert ble mer og mer 

nysgjerrige på å undersøke hvordan verden så ut for andre, og hvordan andre tenkte om 

temaene som var oppe. De lyttet intenst til hverandre. Der de i de første par dialogene hadde 

sittet mye nedsunket og innelukket i sitt eget – opptatt av hva de selv skulle si - tok gruppa 

etter hvert mer og mer form som et fellesskap. Særlig var dialogene om religion spennende. 

Gruppa samarbeidet om å undersøke, og det ble minst like viktig å lytte til andre som å 

snakke selv. I flere av loggene sine uttrykte deltakerne fascinasjon over at de til tross for 

ulikhetene i meninger, overbevisning og tro, endte med å tenke så likt om flere av temaene 

som var oppe. Det var også min intensjon i enkelte av dialogene: Gruppa skulle så langt det 

var mulig ledes til konsensus, for nettopp å se hva de kunne enes om og hva de hadde felles 
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som mennesker, til tross for at som skilte dem og gjorde dem ulike. Med det tror jeg respekten 

for andres overbevisning også vokste. 

Det ble viktigere å høre hva andre sa, enn å skulle overbevise de andre om at egen 

betraktningsmåte og egne perspektiver er de riktige. Man kunne undre seg, utforske og 

undersøke, og trengte ikke å forsvare sitt eget eller å kjempe for å ikke ta inn de andres 

perspektiv. Flere uttrykte at de som følge av dette hadde blitt tryggere på seg selv. 

Filosofiske dialoger rettet inn mot undring og undersøkelse, argumentasjon og bevisst 

fortolkning, etisk refleksjon og arbeid med perspektiv, gjør noe med elevenes tilnærming også 

til kunnskap. Elevene framhevet dette da de fem måneder etter prosjektavslutning ble bedt om 

å si noe om hva prosjektet hadde ført til for dem: "Jeg har blitt mye flinkere til å drøfte og 

argumentere og se ting fra flere perspektiver", sa en. "Når jeg får en oppgave, tenker jeg 

"Gandhi, Gandhi, Gandhi – hvordan gjorde vi det?" - så løsner det”, sa en annen. Deltakerne 

hadde med andre ord begynt å tenke mer metodisk enn før, noe som kom til nytte ikke bare i 

skolearbeidet, men også i livet generelt. ”Når jeg får en oppgave og jeg begynner å tenke, 

kommer det liksom filosofiske setninger. Det går mye lettere enn før", sa en tredje. "Det er 

blitt mye lettere å trekke inn ting jeg ser, hører og erfarer og sette det i sammenheng med 

fagstoffet fra bøkene”, sa en fjerde. Med det uttrykker deltakeren at det å kople det subjektive 

og det allmenne, det individuelle og det generelle, det konkrete og det abstrakte, gikk lettere 

enn før. Det innebar også at evnen til selvrefleksjon og selvkritikk hadde økt. Samtidig var 

flere av deltakerne blitt flinkere til å tenke bredere og dypere, mente de: ”Når jeg skriver stiler 

og svarer på oppgaver klarer jeg å tenke og svare mer utfyllende. Jeg klarer å reflektere mer 

over temaene fordi jeg har lært å se fra forskjellige vinkler og argumentere. Det går bedre i 

alle fag”, sa en femte. ”Det er fordi vi har lært å tenke”, la en til. Man skulle tro at det å lære 

og tenke skulle være en av de tingene man med den største selvfølge arbeidet med i skolen. 

For hvordan skal du bli god til å skrive hvis du ikke er god til å tenke? Og hva er vitsen med å 

bli god til å lese hvis det ikke skal gjøre deg bedre til å tenke, og til å forstå deg selv i verden? 

Videre framhevet de at de var blitt flinkere til å lytte, og at de hadde innsett at ”jeg har ikke 

det rette svaret. Det jeg sier er ikke nødvendigvis rett. Det er mange måter å se på. Det kan 

hende andre har bedre svar enn meg, og for å finne ut det, må jeg spørre og lytte”. Utsagnet 

uttrykker økt ydmykhet og med det respekt for andres kunnskap og erfaringer.  
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Alle de nevnte holdningsendringene og endringene i tenkning og tilnærming, både til 

mennesker og til egne og andres sannheter, kan sies å bidra i retning av å oppfylle 

framdriftsplanens mål om å remme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. 

Elevene hadde særlig gjennom Gandhiprosjektet lært seg å lytte og spørre, være i dialog med 

andre, sette seg inn i andres perspektiver, utforske et tema fra flere vinkler, argumentere og 

begrunne. Dette hører med til de grunnleggende filosofiske ferdighetene som er nødvendige 

for kunnskapstilegnelse i alle fag. Dette var elever som hadde gått på samme videregående 

skole, men som ikke hadde hatt egentlig kontakt med hverandre før gjennom 

Gandhiprosjektet. Gjennom dialogen med de andre hadde de tatt noen skritt i sin egen 

danningsprosess. Det er grunn til å tro at dialogene vil ha innvirkning på hvordan de former 

resten av sine liv.  

4. Utvikle kunnskap, evne og holdninger for å kunne mestre livene sine – tilgivelse  

Livsmestring og det jeg tidligere har omtalt som ”kunnskap om sinnets krefter”, har fått en 

sentral plass i formålet for hele vårt samfunns grunnopplæring, men om vi har klart å lage et 

utdanningssystem som faktisk bidrar til dette, er heller tvilsomt. Kunnskapsløftet er relativt 

kognitivt orientert: Kunnskap skal testes og ferdigheter måles, men om elever og studenter får 

økt sin evne til å mestre livet og å takle de utfordringene de vil møte i framtidig liv, samliv og 

samarbeid, er kanskje tvilsomt. For ett er sikkert. Før eller senere vi alle mennesker komme 

opp i situasjoner der vi utfordres eksistensielt, relasjonelt og moralsk. Vi kan velge å gjøre så 

godt vi kan for å handle med klokskap og visdom og å leve i sannhet. Men gjennom livet vil 

vi alle med stor sannsynlighet også gjøre det stikk motsatte, nettopp fordi vi ikke er kloke, 

vise og sanne mennesker (ennå). Det kan føre oss ut i vanskeligheter, og gjøre livet 

utfordrende både for oss selv og andre. Hvis vi faller, er det stor sannsynlighet for at vi drar 

andre med oss i fallet. Og hvis vi fortsetter vår ferd, vil vi kunne rive andre over ende
21

. 

Men i vanskelighetene og utfordringene finnes muligheten til å lære. Dette må være et viktig 

aspekt ved et danningsbegrep som skal romme det sant menneskelige. Det er ofte de 

vanskelige tingene i livet som får oss til å stanse opp og tenke, og som paradoksalt nok kan 

lede oss på vei mot idealer som klokskap, visdom og sann menneskelighet. Dette hører slik 

jeg ser det til det allmennmenneskelige, og det gjelder på det private så vel som på det 

storpolitiske området, uansett kulturell kontekst. Vi lærer ofte mer av det som ikke går som 

det skal, enn av det som gjør det
22

. Det fordrer imidlertid at vi reflekterer over våre egne og 

andres feil, og erkjenner både det gale vi utsetter andre for og det gale andre utsetter oss for. 
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Det gale vi gjorde av impuls eller i fortvilelse, kan i neste omgang bearbeides og bli det 

materiale vi omskaper oss selv til bedre mennesker med. Dette er kunsten å forvandle erfaring 

til visdom, slik at man i økende grad kan handle moralsk rett, til beste for oss selv og andre
23

. 

I dette er tilgivelse og forsoning to viktige begreper. Uten tilgivelse og forsoning, er det 

vanskelig å bli fri av krenkelser og urett som er begått mot en selv, og krenkelser og urett man 

selv begår overfor andre. Det kan skape utrygge, forbitrede og ensomme mennesker. 

Tilgivelse og forsoning er to store begreper som kan romme krevende menneskelige 

prosesser. Gjennom en tilgivelsesprosess skjer det en indre forvandling fra følelser av typen 

hat, bitterhet og uforsonlighet i retning av medfølelse og fornyet tillit. Dette var målet i 

Forsoningsprosjektet, der deltakerne i utgangpunktet sto i en vond og vanskelig konflikt. Fra 

mitt arbeid med prosjektet ”Fortsatt Foreldre – GODT NOK foreldresamarbeid etter 

samlivsbrudd”
24

, kjente jeg utfordringene knyttet til arbeid med konflikter med foreldre som 

har skilt lag. Jeg visste blant annet at konflikt- og forsoningsarbeid ikke ville kunne få varige 

følger hvis det ikke også skjedde noe med partenes måte å se seg selv og hverandre på. Det 

var det jeg måtte arbeide for også i denne konflikten mellom ungdom, og jeg skulle gjøre det 

ved hjelp av filosofiske samtaler over allmennmenneskelige temaer. Jeg hadde med meg et 

ordtak i bakhodet da jeg gikk inn i konflikten og startet arbeidet. Slik jeg tror på muligheten 

av å lære andre opp til å se seg selv og vurdere sine egne handlinger i forhold til idealer, 

forsøker jeg også å gjøre det for egen del. Nå var det ordtaket ”The clever person solves a 

problem, the wise person avoids it” jeg holdt opp som et ideal for meg selv. Jeg bestemte meg 

for å forsøke å handle mer ”vist” enn ”flinkt” i denne konflikten. Derfor lot jeg selve 

konflikten være i fred en lang stund. I stedet gikk jeg under konflikttemaene for å arbeide med 

de underliggende menneskelige drivkreftene som ulmet der, men også dette indirekte. Jeg 

ville ikke løse konflikten. Jeg siktet inn mot bidra til å oppløse og forløse. Det måtte hver og 

en av deltakerne gjøre i seg selv. Det var ikke noe jeg ville kunne framtvinge. Det var noe 

som måtte vokse fram i den enkelte. 

Vi filosoferte over spørsmål som ”hva er omsorg?” og ”hva innebærer det å følge en regel?”. 

Vi arbeidet med menneskets grunnfølelser. Hvordan kjennes for eksempel sinne ut i kroppen? 

Hva er positivt med sinne? Hva er negativt? Hva kan sinne får oss til å gjøre? Vi arbeidet også 

med Notto R. Thelles tekster om buddhisme, islam og kristendom i Dialogos. Under dialogen 

som hadde islam som utgangspunkt, havnet vi inn i konfliktens kjerne, og da vi i neste dialog 

gikk inn i spørsmålet ”Hva er kulturkonflikt?” nådde det hele et klimaks. Elevene uttrykte 

frykt for at konflikten skulle blusse opp igjen. Stemningen i rommet var trykket. En skrev i 



22 

 

sin logg at ”Du gjør alt verre. Jeg synes ikke du skal komme tilbake”. Selv var jeg trygg på at 

det punktet vi da sto i skulle være et vendepunkt. I samtalen med utgangspunkt i 

kristendommen roet det hele seg, og deretter skjedde det vakre og rørende ting. Det var ingen 

tvil om at det hele bar i retning av forsoning og økt gjensidig forståelse. Det innebar kanskje 

også at det var tilgivelsesprosesser på gang. Hva temaet var? Det ble til gjennom en sang to av 

elevene startet timen med å synge. De sang om tomheten i verden, og om å ville stå ved sin 

venns side når alt var vondt og vanskelig. Enkelte elever tørket en tåre. Alle klappet. Etterpå 

var det stille. For en gave. Til oss alle. Jeg la bort min opprinnelige plan, og spurte om vi 

skulle snakke om tomhet og lengsel. Det ville elevene, og vi startet med å lese en tekst fra 

Dialogos. Mot slutten av timen tok jeg opp igjen det jeg opprinnelig hadde tenkt til å 

tematisere, nemlig religiøsitet. Elevene hadde ytret ønske om det. Etter timen skrev en av 

elevene i sin logg at ”det var en bra samtale fordi alt vi snakket om har jeg villet snakke om 

lenge. Dette var spennende! Jeg følte meg litt usikker, men spent, og tenkte at endelig et tema 

jeg har ventet på hele livet! Dette interesserer meg! Vi er utrolige. Vi har krefter som vi ikke 

vet om.” 

Å lære om tilgivelse og forsoning er ikke så lett. Når slike temaer blir for teoretiske har de en 

tendens til å forbli ytre for oss. Men hvem har ikke opplevd noe i sitt liv som trenger å tilgis 

og forsones, og som kan tjene som individuelle fokuspunkter i en analyserende filosofisk 

samtale? Når det er sagt, må jeg også understreke at i behandlingen av slike temaer skal man 

gå fram med varsomhet. Det kan sitte deltakere i rommet som har opplevd de grusomste 

overgrep som trenger bearbeiding andre steder og med mer profesjonelle krefter enn det en 

vanlig lærer er skolert for å håndtere. Men det gjelder her som i alle sammenhenger der man 

står i fare for å tre utenfor sitt kompetanseområde: Å forstå når man skal gjøre hva. Et enkelt 

grep når det gjelder temaer som er av en slik art at de kan vekke til live vonde erfaringer hos 

deltakerne, er at eksemplene ikke deles med de andre. Hver og en kan likevel sitte og tenke på 

sitt eksempel i arbeidet med et begrep som for eksempel tilgivelse. 

Hva gjelder deltakerne i Forsoningsprosjektet kan det sies at de gikk på en linje som hadde 

temaer som kommunikasjon og samspill, empati, konflikt og holdninger som viktige bolker 

på sine fagplaner. Dette ble undervist på tradisjonelt vis: Lesing i bøker, klassediskusjon og 

skriving av oppgaver. Men dette hadde åpenbart ikke vært tilstrekkelig til at de klarte å bruke 

det til å takle sitt eget liv og sine egne konflikter. Det skapte ikke tilstrekkelig berøringsflate 

mellom elevene. De ble ikke brakt i kontakt med hverandre. De ble ikke utfordret til å 

reflektere over sitt eget liv og sine egne erfaringer. Det forble i for stor grad en ytre, ikke-
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integrert kunnskap. Det var en kunnskap om, ikke en eksistensiell og følelsesmessig 

aktiverende erfaring av, slik dialogene var. 

På samme måte som det å ha kunnskap om ikke nødvendigvis gir den innsikten som trengs når 

man står i komplekse, vanskelige hverdagssituasjoner, er det heller ikke sikkert det å lage 

avtaler vil hjelpe, om partene fortsetter å se på hverandre med frykt og forakt. Konflikten 

mellom partene i en skilsmissesak legges ikke nødvendigvis død etter en rettssak der 

samværet med barna fordeles mellom partene ved dom. Ofte virker det stikk motsatt. 

Dommen kan føre til at konflikten trappes ytterligere opp, med de konsekvensene det har for 

barnas oppvekstvilkår. Hvis det ikke skjer et indre forsoningsarbeid i hver enkelt av partene, 

kan man ikke regne med at dommen vil føre til varig fred mellom dem.  

Denne innsikten er av allmennmenneskelig art, og den kan gjøres gjeldene på alle nivåer i 

samfunnet. Det internasjonale nettverket Initiatives of Change ledet av Mahatma Gandhis 

sønnesønn Rajmohan Gandhi, arbeider etter den samme innsikten også på storpolitisk nivå. I 

samtale med Israels president Shimon Peres hadde Gandhi berømmet israelittene for deres 

evne til å gå videre etter Holocaust. Kunne de bruke denne innsikten i møte med palestinerne, 

slik at de nå ble behandlet rettferdig?
25

 

Å tenke kritisk og handle etisk  

Det Gandhi gjorde overfor Peres er et konkret uttrykk for kritisk og etisk tenkning som også 

videreføres i handling – i utfordringen av Israels statsoverhodet. Det er grunn til å tro at 

deltakerne i Gandhiprosjektet Dialog på tvers og deltakerne i Forsoningsprosjektet tok noen 

skritt i retning av å utvikle en mer kritisk og etisk bevissthet gjennom de filosofiske 

dialogene. Etter hver økt ble de bedt om å se tilbake på det vi hadde gjort, og tenke over hva 

som hadde gjort samtalen god, og hva som hadde gjort den dårlig. De ble også spurt om hva 

de hadde følt, tenkt og lært gjennom samtalen. Enkelte elever ga uttrykk for at de etter 

dialogene tok en runde med seg selv: Klarer jeg å behandle andre som likeverdige i mitt liv? 

Er vi omsorgsfulle mot hverandre her i klassen? Hva tenker jeg egentlig om andre 

mennesker? Bærer jeg på bitterhet og hat? Er jeg grådig? En slik selvrefleksjon der man 

vender blikket mot seg selv og sitt eget levde liv er viktig dersom man skal lære å tenke etisk 

og å handle moralsk godt, til beste for seg selv og andre.  

Denne koplingen mellom det individuelle livet og allmenne begreper eller idealer som for 

eksempel likeverd, kan teoretisk knyttes til Nel Noddings´ omsorgsetikk
26

. Hun snakker om at 
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man gjennom å minnes situasjoner der man selv har mottatt omsorg, vil utvikle et 

omsorgsideal som vil være med en i de konkrete omsorgssituasjonene man havner i senere i 

livet, også i profesjonelle omsorgssammenhenger. I mitt arbeid med analyse av personlige 

eksempler er jeg inspirert av denne tenkningen. Det var da også mitt første møte med 

ungdommene i Forsoningsprosjektet. Spørsmålet var ”Hva er omsorg?”. I økten tok vi 

utgangspunkt i Nel Noddings skille mellom naturlig omsorg og etisk omsorg. Etisk omsorg er 

den omsorgen man gir til andre fordi man er knyttet til dem gjennom familiebånd eller 

vennskap. Etisk omsorg er den omsorgen man gir fordi man er en profesjonell omsorgsutøver 

som i kraft av sin rolle og funksjon må gjøre det uavhengig av om man liker personene eller 

ikke.  

Ungdommene ble bedt om å finne et eksempel fra sitt eget liv der de hadde opplevd å gi eller 

få omsorg. Historier ble fortalt fra hver side av konfliktfronten, og i samtalen etterpå lyttet alle 

til hverandre, slik jeg regnet med at de ville. Gjennom analysen av de valgte eksemplene 

vokste det fram en økt forståelse for hva omsorg kan være, samtidig som deltakerne fikk se 

noen sider av hverandre som de kanskje ikke hadde sett da konflikten sto på som verst. 

Gjennom Gandhiprosjektet lå fokuset på å arbeide slik at respekten og forståelsen mellom 

deltakere med ulik kulturelle og livssynsmessig bakgrunn kunne økes. Vi hadde ikke fokus på 

kulturelle praksiser som strider mot for eksempel menneskerettighetene og norsk lov, og som 

man vet er utbredt i en del innvandrermiljøer, det være seg tvangsekteskap, omskjæring eller 

æresrelatert vold. Ei heller hadde vi fokus på sider ved norsk kultur som kan være 

kritikkverdige sett i et kritisk moralsk lys. Vi problematiserte for eksempel ikke hva 

samlivsbrudd gjør med barns oppvekstvilkår og livssituasjon, hva de etiske problemene 

knyttet til grådigheten i næringslivet består i, eller hva de seksualiserte sidene ved den vestlige 

kulturen kan gjøre med unge mennesker. Hvis vi hadde gått inn i slike temaer der det er reell 

uenighet, og der noen mener andres praksiser er moralsk forkastelige, ville utfordringene i 

forhold til å skape og opprettholde tillit, respekt og gjensidig vilje til å forstå muligens vært 

vanskeligere.  

I retning av et danningsbegrep tilpasset en flerkulturell og flerreligiøs virkelighet? 

Gjennom det jeg har gjort i det foregående håper jeg å ha vist i alle fall tre ting:  

1. Hvordan filosofiske dialoger gjennomført over tid kan redusere konflikt og føre til økt 

respekt og forståelse på tvers av kulturelle og livssynsmessige forskjeller.  
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2. Hvordan filosofiske dialoger kan bidra til at viktige verdier og idealer i vårt samfunn, 

eksemplifisert ved skolens formålsparagraf, kan gjøres levende og få betydning i 

deltakernes liv, uavhengig av deres kulturelle og livssynsmessige bakgrunn. 

3. Hvordan filosofiske dialoger kan styrke den enkeltes mulighet til å takle sitt 

individuelle og relasjonelle liv, og styrke hans eller hennes moralske dømmekraft. 

Dette er godt forebyggende psykisk helsearbeid. 

Hvem man er og hva man er hører med til de kulturelle, livssynsmessige og historiske 

betingelsene man har vokst opp i. Man er bestemt av sin fortid, og skaper seg selv i 

kombinasjonen mellom nærværet i øyeblikket og rettetheten mot fremtiden. Man blir til 

gjennom det som man strekker seg mot, streber for og lengter etter. Derfor er det ikke 

likegyldig – like gyldig – hva mennesket strekker seg mot og streber etter. Vi trenger gode 

idealer og gode forbilder å strekke oss mot. I forlengelsen av det kan vi spørre om en muslim, 

en kristen, en ateist, en hindu og en buddhist vil gi for eksempel et begrep om det gode 

mennesket veldig forskjellig innhold. Min erfaring tilsier at det vil de neppe. De vil – når man 

har arbeidet lenge nok med et spørsmål eller et tema - til slutt svare forbausende likt. Et godt 

menneske tar vare på sine medmennesker, er ansvarlig og til å stole på, viser medfølelse, vil 

andre vel og gjør sitt beste. Hva slags livssynsmessig betegnelse man setter på seg selv, og 

hvilken bås man plasserer seg i, synes å være mindre viktig enn man skulle tro.  

Gjennom dialogene uttrykte Gandhideltakerne gang på gang forbauselse over hvor likt de 

endte med å tenke, og hvor enige de ble til slutt, til tross for svært forskjellige meninger fra 

starten av. Det ble en viktig erkjennelse av at til tross for forskjellene, tenkte de ikke 

vesensforskjellig når det var de store temaene i menneskelivet vi filosoferte over. Dette er 

selvfølgelig en forenkling, men en forenkling som kan gi håp. Det er så lett å henge seg opp i 

det som skiller i hverdagen, i utseende, bekledning, trospraksiser og familiepraksiser. Hvis 

dette er det eneste man ser, kan forskjellene fort vokse ut av proporsjoner, og føre til gjensidig 

mistenksomhet og frykt for det fremmede, med de handlingene som kan springe ut av det. 

Men når man gjennom filosofiske dialoger har fått undersøkt de store temaene sammen, har 

man kommet nærmere hverandre. Man har trengt inn på baksiden av ytre kulturelle 

kjennetegn og praksiser, og beveget seg i retning av hverandres sanne menneskelighet. Man 

kan berøre hverandre og bevege hverandre. Da kan det også være lettere å ta opp og 

problematisere mer kritikkverdige og uakseptable forhold ved hverandres kulturelle praksiser. 
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Den som forsøker å skape seg selv og modnes i retning av idealer vil ha større mulighet for å 

bli for eksempel et godt og sant menneske, enn et menneske som ikke er seg bevisst denne 

muligheten
27

. Samtidig er den realistiske innrømmelsen av at det ikke er lett å leve opp til 

idealer viktig. Vi kan strekke seg mot dem, men samtidig erkjenne vår egen og andres 

feilbarlighet og begrensning, og vår avhengighet av våre omgivelser. Det er menneskelig å 

feile, menneskelig å bli sint og såret, menneskelig å ikke fikse. Som mennesker er vi 

naturvesener underlagt de samme lovene som andre fysiske skapninger. Drifter, begjær og 

overlevelsesinstinkter styrer oss og andre, og kan få oss alle til å handle mot det fornuften 

forteller oss at vi bør gjøre. Vi er sammensatte, med uendelige muligheter for å gjøre både 

godt og ondt, rett og galt, og for å misbruke vår frihet og vår makt i egoistisk utnyttelse av 

andre. Her er det ikke forskjell på om vi er troende eller vantro, asiat, afrikaner eller europeer. 

Det er heller ikke forskjell om urett begås under liberalismens, kapitalismens, kommunismens 

eller islamismens fane. Motsatt kan vi selv bli utsatt for misbruk og ødeleggende 

maktutøvelse. Friedrich Schiller
28

 beskriver det slik: 

”Naturen begynner ikke bedre med mennesket enn med sine øvrige skapninger. Den 

handler for mennesket der mennesket ennå ikke kan handle som fri intelligens. Men 

det er nettopp dette som gjør mennesket til menneske: Det blir ikke stående ved det 

som naturen gjorde det til, men er også i stand til med fornuften å gå tilbake igjen de 

skritt som naturen gikk forut, mennesket er i stand til å omskape nødvendighetens verk 

til et verk skapt av den frie vilje og å løfte den fysiske nødvendighet opp til en 

moralsk”. 

Schiller snakker om at mennesket ved hjelp av fornuften kan ”gå tilbake igjen de skritt som 

naturen gikk forut” og slik ”omskape nødvendighetenes verk til et verk skapt av den frie 

vilje”. Menneskenaturen kan med andre ord dannes eller kultiveres ved hjelp av refleksjon og 

ettertenkning. På den måten kan viljen ta over for naturen. De driftsstyrte tilbøyelighetene, 

begjæret og impulsene kan legges under viljens makt. Det er selvfølgelig problematisk å 

hevde dette. Men å ikke tro på muligheten er kanskje enda mer problematisk. Vi må både tro 

at pedofile mennesker kan la vær å handle på sine drifter og sitt begjær, og på at de kan 

forbedre seg dersom de har handlet på dem tidligere. Vi må tro på at lysten til å stjele, være 

utro og drepe kan stagges av viljen til å la være. 

Spørsmålet er: Hvordan skal vi lære den oppvoksende, kulturelt sammensatte, generasjon 

norske statsborgere selvrefleksivitet og evne til å sette vilje foran lysten til destruktiv 

handling? Vel, aller først må den som skal lære det bort – altså lærerne - være bevisst disse 

tingene selv, og forsøke å leve som han eller hun lærer. Det man krever og forventer av andre, 
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må man også kunne kreve og forvente av seg selv. Et menneske som behersker sitt sinn på 

denne måten, og som verken lar seg stoppe fra å hindre at urett begås, eller lar seg vippe av 

pinnen når uretten rettes mot ham eller henne selv, er i mitt perspektiv et modent og dannet 

menneske. Dannelse og moralsk modenhet er uadskillelige størrelser. Den indiske hinduen 

Mahatma Gandhi, den sør-afrikanske Nelson Mandela, den amerikanske Martin Luther King 

og den tibetanske buddhistlederen Dalai Lama har alle noe felles: På tross av kulturelle og 

religiøse forskjeller mellom dem, kjempet de alle for sannhet, rettferdighet og 

samfunnsmessig frihet for seg selv og andre. Deres kamp var ikke-voldelig, og deres våpen 

var verdier som kjærlighet og ærlighet, tilgivelse og forsoning. Målet var at alle skulle kunne 

leve godt sammen til tross for en vond og vanskelig forhistorie preget av urettferdighet, 

overgrep og utbytting. Vi kan inspireres av disse menneskene, og arbeide for de samme 

verdiene på grasrotplan både nasjonalt og internasjonalt. Metoden kan være filosofisk dialog, 

og dialogene kan gjennomføres over alt i samfunnet, men bør i særlig grad få plass i 

utdanningssystemene. 

Å ta ansvar for andre innebærer først og fremst at man tar ansvar for det man selv bringer inn 

i samspillet med andre. Skal man se andre, må man først kunne se seg selv. Det var noe av 

denne innsikten som lå under det klassiske idealet om å kjenne seg selv: Gnothi Seauton – 

kjenn deg selv - sto det innrisset i gullskrift over Apollontempelet i Delpi. Det å kjenne seg 

selv er nødvendig for å kunne handle moralsk godt. Det kristne ”sannheten skal gjøre dere fri” 

rommer noe av det samme
29

. Når man ser sannheten om seg selv og sine egne handlinger i 

fortid og nåtid, kan man få frihet til å skape noe annet. Filosofiske dialoger er et godt sted å 

arbeide med nettopp disse tingene. Sammen kan man – i skolen og ved høgskolene og 

universitetene, med barn, ungdom og voksne, i flerkulturelle og monokulturelle 

sammenhenger – undersøke blant annet hva det innebærer å være for eksempel et godt, 

rettferdig, sannferdig og klokt menneske. Vil man kan man forfølge begrepene inn i klassiske 

tekster og undersøke hvordan generasjoner før oss har tenkt om det, eller gå til andre kulturers 

tekster og se hva de sier om det samme eller tilgrensende temaer. Da ville vi virkelig få en 

utdanning som er dannende, og som, satt på spissen, ikke bare oppfordrer til bevisstløs 

akkumulering av kunnskaper.  

Skal man ta dette på alvor, krever det en omlegging av deler av utdanningen på alle nivåer i 

retning av mer generell psykologisk og filosofisk kunnskap om menneskesinnet, generell 

kommunikasjons-, konflikt- og relasjonsteori, samt i dialogledelse. Generasjoner før oss har 

tenkt klokt om alt dette, i et språk som kan gi oss viktige perspektiver inn i vår egen tid. Å la 



28 

 

lærerstudenter lese Platons dialoger, Schillers brev om menneskets estetiske oppdragelse, 

Rousseaus bok om Emile og Augustins bekjennelser, kan gi viktig pedagogisk ballast, og 

bidra med nødvendig forankring i en ellers omskiftelig samtidskultur. Å lese om er ikke det 

samme som å lese i original. Kommende (og allerede praktiserende) lærere og ledere på alle 

nivåer må gis mulighet til å reflektere over egen erfaring med tanke på at de skal lære seg selv 

å kjenne. De må gis mulighet til å kunne forvandle erfaring til visdom, større klokskap og 

modenhet og med det en sannere menneskelighet. De må sette seg selv i stand til å lede og 

undervise andre som ennå ikke kjenner seg selv. De må læres opp til å gjøre deler av 

undervisningen dialogisk, slik at mennesker som står i ulike kulturelle kontekster og 

livssynsmessige forestillingsverdener kan bringes i berøring med hverandre og med sin lærer.  

I skjæringspunktet mellom lærerens kunnskap, kompetanse og erfaringsverden, og elevenes 

og studentenes egen, kan det skje spennende og livstransformerende ting. Skjæringspunktet er 

dialogen. Uten dialog, intet egentlig skjæringspunkt, og ingen egentlig danning. For virkelig 

danning kan bare skje gjennom dialog – i det levende møtet mellom levende mennesker. Det 

greske ordet for dialog - dialogus - betydde opprinnelig samtale om et filosofisk emne. En 

dialog er således i denne betydningen allerede filosofisk. Det er noe mer enn en hverdagslig 

samtale, noe mer enn en debatt og diskusjon, noe mer enn konversasjon. Dialogen – og da 

altså spesielt den filosofiske dialogen - representerer den viktigste muligheten vi har til å få 

det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet til å utvikle seg i retning av et fellesskap med 

plass og rom for alle. 
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