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MEDITASJON OG RELIGION 
 
CHRISTIAN EGGE: Dag Hareide, du ga nylig ut boken Mennesket og tekno-
maktene.2 Fra begynnelsen av 1980-tallet og fremover har vi sett to parallelle 
utviklinger. På den ene siden har vi sett hvordan internett har blitt en enormt stor 

faktor i våre liv sammen med bruken av PC, mobil/smarttelefoner og andre 
skjermapparater – både privat og i hele det øvrige samfunn, ikke minst i skolen. 

Samtidig har interessen for meditasjon, og spesielt trening i mindfulness, vokst. Nå 
har du møtt noe av mindfulness-miljøet,3 og du har lest to av mine intervjuer i dette 

bokprosjektet om stillhet og trening av oppmerksomt nærvær i skole og utdanning – 
med Jes Bertelsen i Danmark og med Ha Vinh Tho i Sveits. Mitt første spørsmål til 

deg er: Med din brede, humanistiske bakgrunn – hvorfor tror du at denne 
«kontemplative bølgen» opptrer akkurat nå, altså gjennom de siste 40 årene? 

 
DAG HAREIDE: Jeg tror ikke det er noe særegent nytt. Det kan vel bedre beskrives 

som en ny form. Bønn og meditasjon har vært til stede i verdens religioner så langt 

tilbake vi kan følge historien. Det meditative, det åndelige og det religiøse er ikke det 

 
1 Teksten er forkortet for å passe inn i denne rekken av intervjuer. 
2 Dag Hareide (2020): Mennesket og teknomaktene, Aschehoug & Co, Oslo 
3  Hareide deltok og bidrog på konferansen Humanity at the Crossroads? Contemplative Practice & AI/ 
Modern Technologies / Mindfulness Conference 2020 i regi av Mindfulness Norge. Se:                                          
https://www.mindfulnesskonferansen.no/  



samme, men flyter over i hverandre. I Vesten har ordet religion fått en institusjonell 

og dogmebasert betydning som du ikke finner i mange andre kulturer. Om du vil 
oversette religion, slik vi forstår ordet, til hindi, kinesisk, japansk eller indianske 

språk, oppstår det misforståelser. Så når jeg snakker om det religiøse, så er det i en 
bredere betydning. Og det religiøse er omtrent uutryddelig. Det fins i alle kjente 

samfunn som antropologer har studert. Som sosiolog er jeg vant med å si at det fins 
fire grunninstitusjoner: 1 det politiske (som organiserer makten), 2 det økonomiske 

(som organiserer produksjon og forbruk), 3 familien (som organiserer reproduksjon: 
seksualitet og barns oppvekst) og 4 religion.  

 
En måte å se religionen på er at den dannes rundt de store overskridende spørsmål 

som: meningen med livet, døden, lidelsen og friheten i våre valg. Jeg så noen data 

fra Pew Research Center4 som sier at når folk vil ha veiledning i livene sine, så 
henvender fortsatt tre fjerdedeler av verdens befolkning seg til religiøse partnere 

eller autoriteter. I denne boka henvender du deg til et skandinavisk publikum. Mange 
vil se på Skandinavia som et «sekulært eksotisk unntak» i verden. Men jeg tror at 

enkeltes oppfatning av skandinaver som ikke-religiøse kanskje henger sammen med 
at man definerer det religiøse for smalt. Filosofen Ludwig Feuerbach (1804–72) sier: 

«Det som i går fremdeles var religion, er ikke lenger slik i dag. Og det som i dag er 
ateisme, vil i morgen bli religion.» Det religiøse vil finne nye former, for eksempel bli 

mer individualistisk spirituelt eller mer politisk ideologisk. Jeg tror at meditasjons-
bevegelsen har godt av å se at de står i en lang religiøs tradisjon. 

 
 

BØNN OG MEDITASJON I GOOGLES TIDSALDER 
 

Bønn kan sees som en del av det religiøse, men det er noe allmennmenneskelig. 
Meditasjon kan oppfattes som et svar på behovet som skaper bønn. Min erfaring er 

mest knyttet til bønn i den kristne tradisjonen. Og antagelig vil meditasjonen møte 

noen av de samme dilemma som har vist seg i bønnen. I Matteus-evangeliet kapittel 

 
4 https://www.pewresearch.org/ Pew Research Religion & Public Life Project: “The Global Religious 
Landscape” Pew Forum 18.12.2012 



seks i Bibelen introduserer Jesus bønnen «Fadervår» ved å ta skarpt avstand fra to 

måter å be på. Den ene er dominerende blant religiøse autoriteter som han kaller 
«hyklere» som «liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for 

folk». Dette «frommiseriet» (fromleriet?) kan du nok fortsatt finne i kirker, 
synagoger, moskeer og templer med religiøse ledere som fremmer sin karriere 

gjennom bønn – og kanskje også meditasjon? Jesu forslag er at du går inn i ditt rom, 
lukker døra og «ber i det skjulte til Gud som er i det skjulte».  

 
Den andre måten å be på som Jesus advarer mot er det «hedningene» gjør. De 

ramser opp ord og tror de får sin vilje ved å bruke mange ord. Hedning ble brukt av 
jødene som ord for ikke-jøder, slik grekerne snakket om ikke-grekere som barbarer. 

«Hedningene» bruker bønnen som magi, altså instrumentelt for å få sin vilje 

igjennom. Det er jo åpenbart at Jesu bruk av ordet hedning her rammer vel så mye 
jødene på hans tid som kristne i dag. Vi ber for å få vår vilje igjennom. Magisk. «Vær 

ikke lik dem», sa Jesus, «For dere har en Far som vet hva dere trenger før dere ber 
ham om det.» Jeg har undervist i religion og spurt elever om hvorfor man skal be, 

dersom det er slik at Gud vet hva vi trenger. De ble forvirret og hadde ikke noe svar. 
Det kan tyde på at få i Norge har fått med seg hva Jesus mener bønnen bør være. 

 
Jeg har funnet igjen dette utsagnet hos Googles sjefsøkonom Hal Varian.5 Han tar 

nærmest Guds posisjon og sier: «Vi skal vite hva du ønsker, og fortelle deg det før 
du vet svaret.» Når vi snakker sammen akkurat nå, er ca. 2 milliarder mennesker 

koblet på nettet via Google gjennom Android-programmet i smarttelefonen, Google 
Søk, YouTube, Google Maps, informasjonskapsler på andres hjemmesider m.m. 

Google dominerer søk på ord, på kart, på bilder og på video og har over halvparten 
av søk på musikk. Vi googler. Vi ber om kunnskap. Vi ber om kontakt. Vi ber om 

hjelp mot sykdom. Vi ber om å finne fram når vi har gått oss vill. Vi ber om noe som 
kan gi oss lykke i kveld. Vi ber til Google, og vi får svar. Google har blitt den 

sekulære guden vi ber til. Og er du hekta på Google, så viser undersøkelser at du har 

mindre interesse for annen religiøsitet eller spiritualitet. 

 
5 https://people.ischool.berkeley.edu/~hal/ 



 

Det er en dyp forskjell på Jesus og Google. Google følger opp den magiske, 
instrumentelle bønnen. De overvåker og kartlegger våre umiddelbare ønsker og 

lyster, og lager svar og tilbud som er tilpasset en kommersiell vri som gjør at de kan 
tjene på det. Jesus tar et oppgjør med den materialistiske selvinteressen og sender 

de bedende på en reise inn i sitt indre på leting etter Guds stemme. Det er jo mildt 
sagt krevende og et enormt tema.  

 
(…) 

 
Bønnens tradisjon fra Jesus leder til relasjoner, til ansvar og kjærlighet. Et moderne 

uttrykk for dette er filosofen og jøden Martin Bubers JEG–DU- filosofi, eller Ubuntu-

filosofien fra Sør-Afrika. Jeg er meg i kraft av et møte med et du Ikke et JEG–DET-
forhold hvor medmennesket eller Gud blir et objekt for min egenvilje. Buber og 

Ubuntu-filosofene fremmer særlig tre relasjoner: forhold til andre mennesker, forhold 
til liv i naturen og forhold til Livets kilde (også kalt Gud).  

 
Jeg tror at denne bønnetradisjonen og meditasjonsbevegelsen kan lære av 

hverandre. Selv sliter jeg med at det kroppslige ofte er så fraværende og rastløst når 
jeg prøver å be. Protestantiske kristne er tradisjonelt noen av de minst kroppslige i 

sin religionsutøvelse. Her aner jeg at meditasjonsbevegelsens nærhet til åndedrettet 
og kroppsfølelse kan gi meg noe. 

 
Bønnen i den kristne tradisjonen er en del av en stor fortelling om Gud som stadig 

skaper liv, Jesus som frigjører og et håp om kjærlighetens seier. Hvilken stor 
fortelling er meditasjonen del av? Jeg strever med å stille de gode spørsmålene. Jeg 

lurer på hva som har skjedd på veien fra de asiatiske verdensreligionene der 
meditasjon var et redskap for å komme ut av sjelevandringens forbannelse og nå 

fram til nirvana, til vestlige forestillinger om å være del av en uendelig positiv sosial 

og økonomisk utvikling. Jeg lurer på hvilken rolle meditasjonen har for folk i Silicon 
Valley som har bygget imperier som overvåker og manipulerer milliarder av 

mennesker. Du presiserte at jeg skulle snakke om den seriøse, ikke-kommersielle 



meditasjonen. Det meditative kan kanskje isoleres til en slags teknikk som ikke angår 

folks arbeid. Men uansett står man i en større sammenheng, en større fortelling. Den 
som mediterer er medlem av et samfunn – og i Norden er det velferdssamfunnet 

med idealer om velvære, effektivitet, økonomisk vekst og menneskets kontroll over 
naturen.  

 
Mitt poeng er: Jeg ser mange religiøse trekk i det sekulære. Jeg har ateistiske venner 

som er noen av de mest «troende» jeg har møtt. Det lages mange sekulære 
religionserstatninger i vår tid. De verste i nær forhistorie var stalinisme og nazisme. 

De var motstandere av tradisjonelle religioner, men overtok mange religiøse 
kjennetegn. Og de overgikk totalitære religioner i myrderier. Det religiøse henger ved 

oss, og det er som ilden. Det kan brenne ned eller varme. 

  
I digitaliseringens episenter Silicon Valley har det vokst fram en ny religions-

erstatning, transhumanismen, som jeg tar oppgjør med i boka mi. De mener de har 
svaret på de fire evige religiøse gåter om lidelse, mening, døden og frie valg. Og 

svaret er teknologiens enorme framskritt som skal skape singulariteten – en slags 
svart hull som sivilisasjonen bringes gjennom – og på andre siden ser de for seg det 

nye maskinmennesket, kyborgen med gen-redigerte kropper og hjernen koblet til et 
super-internett slik at de kan leve så lenge de vil og ikke oppleve lidelse.  

 
Mitt spørsmål til folk i meditasjonsbevegelsen er: Hvilken stor fortelling vil dere være 

del av? Jeg tror ikke på en kollektiv tilslutning til ideologier og religioner, men at folk 
enkeltvis og i grupper reflekterer over dette. 

 
 

STILLHET I SAMTALE OG I NATUREN 
 

CE: Med tanke på skolen i dag, på hele skoleløpet fra barnehagen til og med 
videregående: Det er ikke lenge siden vi hadde en kristen formålsparagraf som ikke 
bare skulle støtte seg på kristne verdier, men som også innbefattet troen. Ennå da 
jeg gikk på folkeskolen på 60-tallet sang vi salmer, og vi hadde skoleandakt. Det var 



et tydelig religiøst innslag. Jeg vet ikke helt hvordan det var med stillhetselementet, 
men jeg tror det fantes der under skoleandakten for eksempel. Alt dette er borte i 
dag. Så vidt jeg vet snakker man ikke om stillhet i læreplaner og formålsparagrafer. 
Jeg har fortalt deg om såkalt mindfulness-baserte meditative øvelser der stillhet er et 
viktig element som foregår i mange skoler og barnehager i dag. Du har ikke holdt på 
med slike saker selv så vidt jeg forstår. Ser du noe interessant, noe mulig fruktbart, 
eller viktig i dette? 

 
DH: Jeg har ikke mye erfaring med de meditative øvelsene som Kabat-Zinn snakket 

om i sitt innlegg på konferansen. Men jeg er stadig mer opptatt av stillhetens 
betydning, også i skolen. Vi er antagelig den rikeste og mest bråkete menneske-

generasjonen på kloden.  

 
Personlig har jeg et stillhetens sted i et lite samfunn på Vestlandet der vi fikk våre to 

første barn, og som vi har besøkt hvert år siden. Jeg vokste opp ved Sinsenkrysset i 
Oslo, mens kona mi vokste opp der, et sted som benevnes som «der ingen skulle tru 

at nokon kunne bu». Der er det så å si bare naturlyder. Jeg hører fossen, vinden som 
suser og rusker i trærne, jeg hører fugler. Stillhet er ikke fravær av lyd. Så lenge det 

er liv er det alltid lyd. Om du sitter alene i et lydtett rom, vil du fortsatt høre ditt 
hjerteslag og din pust. Og slikt påtvungent fravær av lyd blir brukt som tortur. For 

meg er stillhet ikke fravær av lyd, men å bli samstemt med naturen. 
 

For litt over 100 år siden var jo lydbildet preget av naturens lyder for de fleste i 
Norge og i verden. Nå er vel over 90 prosent teknolyder laget av det moderne 

mennesket: bilene, vaskemaskinen, kjøleskapet, TV, aircondition – alle disse 
elektriske lydene som surrer og går. Samtidig har vi skapt oss et liv hvor vi oppholder 

oss 90 prosent av tida innendørs i hus, eller i biler og annen transport. Max 10 
prosent ute. Og frilufts- og «frilyds»-tiden bruker vi mest på asfalt og sement. Vi har 

sperret oss inne i denne teknosfæren som vi selv har skapt. Men biosfæren er jo mye 

større og omfatter og trenger inn i teknosfæren av våre ting. Vi overlever ikke uten 
biosfærens jord, vann, luft og biologiske mangfold. Stillheten er en gave som venter 

oss i biosfæren og en metode til å bli samstemt med naturen. For noen i den 



moderne overklassen har stillheten blitt den nye luksusen for dem «som har alt» – 

sammen med ekte kjærlighet og uberørt natur. Dette er alt sammen gratis, men blir 
stadig mindre tilgjengelig.  

 
Hvordan kan vi oppleve stillhet? Jeg tror nok at vi kan oppleve den gjennom 

kontemplasjon. Jeg har deltatt på et par slike ukeskurs i katolsk tradisjon med en 
gruppe hvor vi er stille hele uka, men NB: det var avgjørende at vi samtidig hadde 

muligheten for å bevege oss ute i naturen. Jeg håper inderlig at vi i Norge fortsatt 
kan komme til steder der de tekniske inngrepene ikke er så store at de forurenser 

naturopplevelsene.  
 

Så er jeg opptatt av stillhet i forbindelse med samtalen, den stille, lyttende samtalen 

– som må være fortsettelsen av den mer individualiserte kontemplasjon. I det 
øyeblikket kontemplasjonen kobler seg opp mot dialogen, med andre mennesker 

eller naturen – da blir jeg engasjert. 
 

Kona mi jobber i skolen. Jeg snakket med henne om dette temaet i dag før jeg skulle 
møte deg. Hun sier at hun konsekvent har hatt dette ritualet ved starten på 

skoledagen: Når elevene kommer inn i klassen, håndhilser de alle på henne. I 
stillhet. De setter seg og fortsetter å være stille – og så setter hun på musikk. Dette 

er antagelig ikke det du vil kalle meditasjon – men kanskje man kan si at det 
erstatter morgenandakten. Jeg gjorde noe liknende på folkehøyskolen. Når jeg hadde 

«rektors time», begynte vi alltid med stillhet, så var det musikk og til sist kom et 
«ord for dagen» av en av elevene. De valgte gjerne ut små tekster eller dikt og sa i 

tillegg noen få egne ord. Jeg tror dette foregår i mange skoler. Stillhet burde fylle 
skolens første minutter hver dag. Og det er ikke vanskelig å få til. 

 
Felles lytting i stillhet er noe barn og ungdom lett kan oppdras til. Og skaper man 

først en tradisjon, så fester det seg. På Søre Ål skole i Lillehammer møtes hele skolen 

om morgenen hver skoledag til en felles åpning. De setter seg tett-i-tett på gulvet – 
og når scenelyset skrus på, blir de helt stille! Folk som kommer på besøk, blir 

forbløffet. Elevene sitter stille og venter til den klassen som har ansvaret for 



programmet starter dagen fra scenen. Og stillheten bidrar til at de følger intenst 

med. Slik er det bare. En god vane er vond å vende.  
 

Men stillhet er ikke bare godt. Jeg er motstander av å romantisere stillheten, slik jeg 
er motstander av å romantisere naturen. Når jeg har vært lenge stille, så kommer jo 

disse tankene som jeg ofte dytter bort. Vonde minner, fortvilte situasjoner. Og det 
helt grunnleggende: Hva er meningen med livet mitt? Hva er døden? Det er et møte 

med det ordløse, absolutte og religiøse. Mystikeren Mester Eckhart sa at av alle ting i 
naturen er stillheten det som er nærmest Gud. Det sterkeste diktet jeg kjenner om 

stillhet er Rolf Jacobsens  
 

STILLHETEN ETTERPÅ  
 
Prøv å bli ferdige nu 
med provokasjonene og salgsstatistikkene, 
søndagsfrokostene og forbrenningsovnene, 
militærparadene, arkitektkonkurransene 
og de tredobbelte rekkene med trafikklys. 
Kom igjennom det og bli ferdige 
med festforberedelser og markedsføringsanalyser 
for det er sent, 
det er alt for sent, 
bli ferdige og kom hjem 
til stillheten efterpå 
som møter deg som et varmt blodsprøyt mot pannen 
og som tordenen underveis 
og som slag av mektige klokker 
som får trommehinnene til å dirre 
for ordene er ikke mere til, 
det er ikke flere ord, 
fra nu av skal alt tale 
med stemmene til sten og trær. 



Stillheten som bor i gresset 
på undersiden av hvert strå 
og i det blå mellomrommet mellom stenene. 
Stillheten 
som følger efter skuddene og efter fuglesangen. 
Stillheten 
som legger teppet over den døde 
og som venter i trappene til alle er gått. 
Stillheten 
som legger seg som en fugleunge mellom dine hender, 
din eneste venn. 

 

CE: Jeg hadde en samtale med filosofen Arne Johan Vetlesen om skole og utdanning 
i tider av kunstig intelligens og digitalisering, og ba ham om et råd til lærere, og han 
sa: «Steng av maskinene – og gå ut!» 
 

DH: Kona mi har drevet uteskole i alle år. Det var ikke tvil om at det er det elevene 
likte best. Så må det mennesket som leder barna ha engasjement for dette, og også 

kunnskap å formidle ved å fortelle historier om det de ser og opplever i naturen. Jeg 
skulle ønske at denne koronapandemien drev alle barn ut i skogen. Det ville være en 

pedagogisk god virkning av pandemien. Det er faktisk en av de tingene som har 
skjedd i barnehagen. Man er mer ute, i mindre grupper, og har mer læreroppfølging. 

Vi ser overskrifter som: «Nå har vi fått den barnehagen vi ønsket oss.» På grunn av 
pandemien! Pandemien har fått noen bieffekter som vi kan lære av.  

 
For meg er samfølelse med naturen det viktigste når det gjelder stillhetskvaliteten. 

Men det forhindrer ikke at det går an å oppnå en indre stillhet, lytte til den indre 
stemme – på bussen eller i en bråkete kafé. Det har jeg lært i den kristne tradisjonen 

om bønn. Det kan man gjøre – selv om jeg antagelig kan få mer ut av å snakke med 

en ukjent som sitter ved siden av meg … Men det er en annen sak. 
 

(…) 



 

DIALOG 
 

CE: Vi har snakket om kvalitetene Ærefrykt for livet og Det hellige. Du sier at du 
tenker det kan være skjebnesvangert om disse kvalitetene forsvinner, altså evnen til 
å oppleve ærefrykt og på en eller annen måte også det Hellige. Hvordan kan man da 
arbeide i barnehage og skole for å understøtte disse sjelsevnene – om man nå skal 
bruke et foreldet uttrykk? Du har allerede sagt noe om betydningen av å være ute i 
naturen, om naturpedagogikk, men vil du si noe mer? 

 
DH: Det er helt avgjørende at man nærmest tvinges til å være stille i møtet med 

natur, at man må få mulighet til å oppleve bare å være der. Litt mer ubeskyttet enn 

vi ofte er i dag. Leve i den med alt hva det innebærer av læring og respekt. Vi er 
altfor preget av troen på at vi behersker naturen. 

 
Og så har du forholdet til andre mennesker. Det er det jeg har jobbet mest med. På 

Nansenskolen var vi veldig opptatt av dialog: Hvordan snakker vi med hverandre? 
Hvordan møter vi hverandre? Jeg tenker at vi har fire samtaleformer som vi finner i 

det offentlige liv og i privatlivet: 
 

1) Debatten: Å debattere (fransk: débattre) betyr å slå ned/slå omkring seg. 
Typisk er TV-debatten mellom politikere, meningsmotstandere, som i høy grad 

handler om å vinne. Gjerne ved å treffe den andres svakheter. Av og til har en 
debatt og en krangel en klargjørende effekt. Du får tydeliggjort motsetningene 

hvis det skal foretas valg.  
 

2) Diskusjon (latin: discutere) betyr skille ad, riste fra hverandre, kappe opp. Det 
er den typiske akademiske formen. Du skal klargjøre og definere begrepene 

dine, slik at vi vet hva du snakker om. Du skal legge fram empiri. Derfor skal 

«det personlige» bort. Det anses som usaklig. Dermed mister man helheten i 
ens egen person. I debatten har vi ofte tross alt mye følelser. I diskusjonen 

skal du være saklig.  



 

3) Forhandlingen – foregår til enhver tid – hjemme, i næringslivet og overalt. Her 
er det snakk om å bli enig om noe som man skal gjøre sammen eller hver for 

seg. Da får samtalen et annet preg. Den styres ofte av hensikten. Den kan bli 
taktisk. Det er ikke så viktig å fortelle hele sannheten; forhandlingen er 

pragmatisk. Det handler mye om å finne kompromisser. 
 

Alle disse tre samtaleformene har sin verdi og funksjon i forskjellige deler av 
samfunnet. Men det er den fjerde formen som nå er viktigst å få fram både i skolen 

og i hverdagen:  
 

4) Dialogen (gresk: dia-logos = gjennom ordet). Slik vi definerte den på 

Nansenskolen og i Nansen fredssenter, er ikke dette bare en samtale. Folk sier 
at de skal ha en dialog fordi det lyder fint, men egentlig betyr det bare en 

samtale uten noen videre spesifisering. Jeg ønsker å gi ordet en betydning 
som en fjerde samtaleform. Den skiller seg fra de andre tre. Det handler ikke 

om å vinne eller «slå ned den andre», som i debatten. Dialog handler om å 
forstå den andre. Den handler ikke bare om å riste fram presise enkelt-

sannheter som i diskusjonen. Dialog skal romme følelser, helheten og de 
personlige historiene. Den behøver ikke føre til enighet, som i forhandlingene. 

Det ser vi for eksempel i religionsdialog; muslimer, buddhister og kristne vil 
neppe bli enige om alt. Men hva er da poenget med dialogen? Jo, det er at du 

skal sette deg ned og fortelle din historie som inneholder både fakta og 
følelser, for så vidt også gjerne argumenter. Men den skal handle om hvordan 

du opplever ting, om dine behov og så videre. Og så handler det om å lytte i 
stillhet, forstå den andre. Det fins gode metodikker for dette, men mest 

handler det om en holdning.  
 



Slike dialogmetodikker har vi brukt i konfliktløsning. I Norge har vi en god tradisjon i 

skolemegling,6 hvor elever får megle i sine medelevers konflikter. Jeg mener at 
konflikter er blant det aller viktigste lærestoffet du kan ha i en skole! Vi vet det fra 

våre egne liv. Det er sårbart, men det er det vi lærer mest av. Konflikter er mer enn 
uenighet og uoverensstemmelse – de inneholder negative reaksjoner fra minst en av 

partene. Disse følelsene er energi for forandring. Så det verste en lærer kan gjøre er 
å stjele konfliktene fra elevene. Noen lærere bare bestemmer hva som er rett i 

konflikter mellom mennesker, og elevene må gå derfra uten å ha ordnet opp i 
følelser og tanker seg imellom.  

 
Kona mi forteller at når noen elever kranglet om noe og beskyldte hverandre for det 

ene og det andre, og de sa: Frøken, han gjorde det og det …, da sa hun ofte: Dere 
får gå inn i rommet ved siden av, og så kommer dere tilbake når dere har blitt enige. 
Det ble nesten alltid slik at de ble enige. Hun tvang dem til å ta ansvar sjøl. I stedet 

for å hente inn heiagjenger, eller hente hjelp fra noen lenger oppe i hierarkiet, så 
prøver man å snakke direkte med det andre mennesket. Dette fungerte naturligvis 

best i småsaker. I dypere konflikter vil man trenge en megler. Og erfaringen er at 
elever som har gått et kort megle- og dialogkurs ofte er bedre meglere enn lærere. 

 
HUMANISMEN 

CE: Kan du gi en definisjon av humanismen? 
 

DH: I komiteen som skrev forslaget til skolens og barnehagens formålsparagraf 
diskuterte vi hva som er tradisjonene til de verdiene vi trakk fram. Det ble mye 

uenighet om ordet kristen, mens ordet humanistisk sneik seg inn uten særlig 
diskusjon. Til gjengjeld hadde vi få problemer med å finne ord på verdiene som skal 

være grunnlaget for skole og barnehage. Det lyder nå slik etter at det ble enstemmig 
vedtatt i Stortinget:  

 

 
6  Camilla Farstad og Kari Odden (2015): Konfliktarbeid i skolen, Gyldendal. Se også: 
http://www.forebygging.no/Kunnskapsoppsummeringer/2006---2015/Forebyggende-innsatser-i-
skolen/Skolemegling/ 
 



«Skolen/barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 

arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.» 
 

Menneskeverd er nøkkelordet for humanismen. Det er fundamentet. Om du tror på 
det, og at det er umistelig, så følger naturlig nestekjærlighet og solidaritet. Det er 

som den andre siden av mynten: å elske sin neste som seg selv.  
 

Og ut av troen på likeverd og frihet blir demokratiet en politisk konsekvens. 
Demokratiets grunnverdier er nettopp frihet og likhet. I den norske grunnloven 

nevnes humanismens politiske verdier som demokrati, menneskerettigheter og 

rettsstat. 
 

Innenfor det pedagogiske kommer dannelsen. Det har som ordet «verdighet» blitt 
brukt for å skape skiller mellom folk. Å være dannet betød i enkelte tradisjoner at 

man hadde mer kunnskap og verdighet enn andre. Nå har ordet dannelse 
gjenoppstått i samsvar med menneskerettighetserklæringen som en protest mot en 

slik bruk som gjør enkelte mennesker underlegne. Det har blitt en protest mot 
ensidig dyrking av spesialistkunnskap hvor noen kan mye om nesten ingenting – og 

mot kunnskap som måles i effektivitet og penger. Ordet dannelse er noe mer og noe 
annet enn spesialistidealet og instrumentell kunnskap. Jeg mener dannelse kan 

enkelt beskrives som å lære å bli et medmenneske (med de verdiene som er nevnt 
over). 

 
I arbeidet med erkjennelse blir åndsfriheten avgjørende. Den frie kritiske tanke og 

det frie ordet. Og i kommunikasjonen vil humanismen vise seg i å dyrke dialogen, 
som jeg har prøvd å definere tidligere her.  

 



Jeg har skrevet om dette i boken Hva er HUMANISME.7 Jeg ser altså en 

sammenheng mellom troen på menneskeverd og de konsekvensene som følger i 
medmenneskelig omgang, i politikken, i pedagogikken, i vitenskap og annen leting 

etter erkjennelse og i kommunikasjonsformer. Det er ikke lett å plassere disse idéene 
til høyre eller til venstre politisk, eller i religiøst/ikke-religiøst livssyn. Jeg mener 

denne humanismen på et vis befinner seg på et verdienes mellomnivå. Du kan 
komme inn der som kristen, som ateist eller humanetiker, og som sosialist, verdi-

konservativ, liberaler og så videre.  
 

Jeg tror at det fins et slikt «verdienes mellomnivå» som vi kan samle et folk på. Men 
det sier ikke noe om hvorfor, her vil vi fortsatt ha forskjellige filosofier og religioner. 

Det sier heller ikke veldig mye om detaljene om hvordan det skal gjøres, her vil vi 

fortsatt ha forskjellige ideologier og politiske holdninger. Men det skaper en felles 
plattform. Så fins det dem som bryter med denne plattformen. Rasister bryter med 

den. Stalinister bryter med den. Kyniske kapitalister bryter den. Så den er på ingen 
måte tannløs. Vi så det under annen verdenskrig hvordan menneskeverdet og 

humanismen ble brutt ned. Men krisetider kan føre til en nådetid: ut av krigen kom 
Menneskerettighetserklæringen. Det ble starten på en av historiens fredeligste og 

mest demokratiske perioder som vi har levd i inntil nå.  
 

Den 22. juli 2011 fikk vi et grusomt eksempel på terror i Norge. Statsminister 
Stoltenberg fikk med seg folket når han sa at svaret var: mer humanitet, mer 
åpenhet og mer demokrati – men ikke naivitet. Dette er ikke enkelt. Det er fortsatt 
mye grums som har fått blomstre etter 22. juli, men det gir en kraft om et folk og en 

nasjon kan formulere en slik felles visjon som Menneskerettighetserklæringen 
inviterer til.  

 
  

 
7 Dag Hareide (2011): hva er HUMANISME, Universitetsforlaget, Oslo 



«MENNESKET OG TEKNOMAKTENE» 

 
CE: Jeg vil i hvert fall stille deg ett spørsmål omkring ditt siste bokprosjekt. Du 
skriver i introduksjonen:  
 

Kunstig intelligens utkonkurrerer menneskers intelligens. Gen-redigering 
endrer mennesker og dyr. Hjerner kobles til datamaskiner. Autonome roboter 

kjører bil og dreper i krig. Vi forstår at det vil forandre framtiden dramatisk – 
men forstår vi hvor det bærer hen? 

 
Så har vi digitaliseringen av undervisning i skolen, til og med barnehagen. Vi har 
problemer med overdreven skjermbruk med de såkalt sosiale mediene. Det fins mye 
diskusjon rundt alt dette, ikke minst om etiske spørsmål som reiser seg. Kan vi 
beholde kontrollen over disse redskapene, eller kommer vi mennesker til å bli offer 
for «superintelligente maskiner» – eller for en liten elite som behersker dem? Du sier 
at «teknologien i seg selv er en gave til menneskeheten, og kan bli til velsignelse for 
oss», men du sier samtidig at «den kan til en forbannelse».  
 

Hvordan skal lærere i skole og undervisning forholde seg til denne utviklingen? 
Hvordan beholde det menneskelige stilt overfor den voldsomme teknifiseringen av 
samfunnet? 
 

DH: Det første jeg vil si med ettertrykk er at man ikke må la det jeg kaller tekno-
maktene få lov til å overta skolen. Vi må skille mellom teknologien i seg selv og dem 

som styrer den. Det gjør all verdens forskjell. Ja, jeg mener at kunstig intelligens, 
smarttelefonen, gen-redigering og disse teknologiene er en vidunderlig gave til 

menneskeheten – som f.eks. telefonen. 
 

Telefonen ga oss mulighet til å snakke med et annet menneske via et teknisk 

medium; det er utmerket. Men hvis det sitter et tredje menneske bak og skal tjene 
penger på det, ikke bare for å ordne det teknisk for deg som telefonselskapene gjør, 

men for å gjøre deg mer og mer avhengig og samle informasjon om oss, så er det et 



stort problem. Slik er det med søkemotorer og sosiale medier. Verdens beste 

psykologer og teknologer har blitt ansatt i de store teknologiselskapene for å skape 
avhengighet av disse teknologiene. Det er første ledd i forretningsmodellen som 

Google og Facebook innførte. 
 

Det andre leddet er at de overvåker oss. Google og Facebook vet mer om oss enn 
våre venner gjør. Alle data de henter ut om oss er informasjon som de kan selge til 

hvem som helst for å tjene penger på det. Nå for tiden holder Google, Apple og 
Microsoft på med å overta skolen. Hvorfor? De skaffer seg masse informasjon om 

elever og deres foreldre fra begynnelsen av skoleløpet. Folk blir vant til det, og 
avhengig av å bruke noen av disse teknologiene, så selskapene kan tjene enormt på 

dem i løpet av deres livstid. Selskapene har avstått fra å selge opplysninger om 

elevene for bruk til reklame i skoletiden, men hva de bruker det til ut over det og i 
framtiden, vet verken skolene eller Datatilsynet. Disse selskapene har økonomiske 

muskler så de kan utkonkurrere norske og andre forlag og skape seg et nesten-
monopol. 

 
Det tredje leddet i forretningsmodellen er at det bygges opp en «digital tvilling» av 

hver enkelt av oss som stadig forbedres med ny informasjon. Det nye markedet er 
oss: menneskene, elevene. Den nye valutaen er data om oss. Jeg mener det beste 

navn på dette er overvåkningskapitalisme. 

Data er råvaren for utvikling av maskinlæring/kunstig intelligens. Slik kan 

overvåknings-kapitalismen forutsi/predikere hva folk ønsker – og egentlig manipulere 
hva vi gjør. 

Amazon har tatt patent på hva de kaller «Anticipatory Shipping». Målet er å sende en 
vare til deg før du bestiller den. Når selskapet vet nok om sjelen din, vet de at du vil 

like varen. Det det koster at noe sendes tilbake, betyr da mindre enn å utkonkurrere 
andre e-salgsfirma.  

Ifølge Googles sjeføkonom Hal Varian er målet deres: «Vi skal vite hva du ønsker og 

gi deg det før du ber om det.»  



Dette er kjernen i hva som gjør overvåkningskapitalismen invaderende og farlig. 

Overvåkning tenker vi mest på som en statlig aktivitet. Men her har det utviklet seg i 
en markedsøkonomi. 

Jeg kan bruke et eksempel fra et helt annet område for å beskrive forskjellen på 
teknologi og teknomaktene. Det handler om genmodifisering. Jeg var selv enormt for 
genmodifisering da jeg jobbet med hungersnøden i Etiopia. Det var fantastisk at du 
kunne få fram kornsorter som ble resistente mot tørke. Da får disse menneskene noe 

å spise.  Ti år etter jobbet jeg i Naturvernforbundet. Da kom en masse forslag om 
genmodifisering som samtlige handlet om å gjøre plantene i stand til å tåle gift! 

Hvorfor det? Jo, fordi det sitter tre selskaper og kontrollerer 2/3-deler av 
verdensmarkedet: Du Pont,8  ChemChina9 og Bayer-Monsanto.10 De selger frø og 

samtidig «plantevernmidler» – med andre ord: gift! De er ikke interessert verken i 

det som skaper et godt miljø eller hva som er bøndenes interesser; de er interessert i 
å binde opp bøndene til å kjøpe stadig mer av deres produkter.  

 
Det er ikke teknologiene som er problemet. Det er teknomaktene. 

 
Slik bøndene ble eller blir helt avhengige av disse tre mega-selskapene, så kommer 

barn og ungdom nå fullstendig i hendene på Google, Apple og Microsoft. Jeg vil 
hevde: Vi kan ikke la ungene utsettes for denne overvåkningskapitalismen. I 
Tyskland har noen stater forbudt disse selskapene å komme inn i skolen. Da må de 
bygge opp noe eget. De er på vei til å bygge opp en egen nasjonal «sky» som skal 

være i stand til å håndtere behovet for teknologiske hjelpemidler i skolen. 
Teknologien i seg er altså ikke hovedproblemet, men hvem som styrer den – med 

hvilke hensikter. 
 

Facebook har for eksempel helt bevisst bygget inn avhengighetsskapende virkemidler 
i teknologien sin. De spekulerer i folks sårbarhet. Sean Parker var sjefdirektør i 

Facebook. Han sier: «Facebook ble utviklet med dette for øye: Hvordan vi legger 

 
8 https://www.dupont.com/ 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/ChemChina 
10 https://www.bayer.com/en/procurement/monsanto-acquisition 



beslag på mest mulig av din tid og oppmerksomhet. Det var tankegangen bak 

utviklingen av Liker-knappen, som skulle gi brukeren et lite dopaminkick. Det er en 
feedback-mekanisme for sosial bekreftelse – nettopp noe sånt som en hacker som 

jeg kunne ha funnet på, siden den utnytter svakheten i menneskets psyke … Det 
endrer bokstavelig talt forholdet vårt til fellesskapet, til hverandre. På en eller annen 

måte går det antagelig ut over produktiviteten. Bare Gud vet hva det gjør med 
hjernen til barna våre».11 

 
Sean Parker er en av mange varslere og avhoppere. Flere av dem har fortalt sine 

historier for eksempel i filmen The Social Dilemma, en av de bedre filmene om dette 
fenomenet. Det er folk som selv var med på å utvikle teknologien. Mange har dårlig 

samvittighet, andre forsto ikke helt hvilke enorme problemer de var med på å skape, 

men har forstått det etter hvert.  
 

Hva skjer når livet til tenåringer består av seks timers skjermvirkelighet om dagen? 
Og hva skjer om noen år når du ikke trenger noen skjerm lenger; da «snakker» du 

med maskiner overalt – da får vi en helt annen situasjon. Da er det ikke lenger nok å 
legge opp et fag som «nettvett» eller liknende. Vi må spørre oss: Hvem skal 

kontrollere denne utviklingen i skolen? 
 

CE: Svaret er vel at det er lærerne som skal kontrollere dette i skolen? 
 

DH: Ja, men også skolemyndighetene. Det som gjør dette så sårbart er at i Norge 
skal hver kommune løse dette alene. Du har for eksempel GDPR, EUs personlige 

datavernregulering.12 I prinsippet gir denne reguleringen deg «retten til å bli glemt». 
Informasjon om deg skal kunne fjernes. Du skal også kunne vite hva som blir brukt 

av info om deg. Det er en lang historie om dette fungerer eller ikke. Facebook har 
flere hundre jurister som bare jobber for å unngå eller omgå denne reguleringen. Det 

dreier seg om enorme økonomiske krefter som er i sving. De fem største 

 
11 Se artikkel: https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/09/facebook-sean-parker-
vulnerability-brain-psychology 
12 https://www.nets.eu/GDPR 



teknoselskapene, som også er verdens rikeste, økte sin markedsverdi med 4500 

milliarder dollar i løpet av de to siste årene. Bare denne økningen på to år er dobbelt 
så mye som verdiene til alle aksjene på børs i de fem nordiske landene. Hva skal en 

liten norsk kommune gjøre når disse selskapene kommer med et fancy tilbud? Det er 
nesten umulig å stå imot. Og den norske høyre-regjeringen har ganske enkelt 

abdisert. Den gjør ingenting med dette. Vi får se om det fins noe alternativ på den 
andre siden – om vi får regjeringsskifte. Den nåværende regjeringen sier til den 

enkelte kommune at de får bestemme selv. Men kommunen har ikke noen sjanse til 
å bestemme. De har ingen sjanse til å ta kontrollen over dette. Det må komme 

nasjonale løsninger. Og nordiske. Og europeiske. 
 

Når det gjelder spørsmålet om hvor mye barn og ungdom skal bruke skjermer,  

så vet vi ennå ikke så mye, men vi vet at skjermbruken har økt voldsomt de siste par 
tiårene. Vi vet at samtidig bedriver ungdom mindre kriminalitet, debuterer seksuelt 

seinere og drikker mindre alkohol. Kanskje har de ikke tid til å stjele biler og feste 
sammen når de sitter så lenge foran skjermen. På den andre siden har vi sett en 

økning av psykiske problemer som angst, søvnvansker, depresjon, stress og 
ensomhet. I resultater fra den norske Ungdata-undersøkelsen13 viser dette seg 

spesielt hos jenter i alderen 15–17 år. Jeg synes det er viktig ikke å sette på en full 
bråkete alarm før vi har mer empirisk materiale om dette. Vi ser en sammenheng, 

men det er ikke nødvendigvis en klar årsak. Det kan være andre årsaker til 
problemene enn skjermbruk. Men Ungdata-undersøkelsen viser klart at mange 

ungdommer nå er mye mindre sammen med hverandre på fritiden, både hjemme 
hos hverandre og ute. Det er rimelig å anta at skjermene fortrenger det analoge 

«off-screen-livet».  
 

Vi kan nok si at vi i og med den teknologiske informasjonsrevolusjonen står overfor 
et gigantisk eksperiment med ca. en milliard barn i verden – som vi ikke aner 

konsekvensene av. Da bør det virkelig finnes et føre-var-perspektiv. En av de tingene 

vi kan gjøre er å se til at barn ikke skal få holde på med skjermene før de har holdt 

 
13 https://www.ungdata.no/ 



på med analoge metoder en god stund. Jeg fatter ikke hvorfor man skal dele ut i-

Pads til unger i første klasse eller barnehagen. 
 

Det fins en type liksom-stillhet der hver enkelt sitter med en skjerm for seg selv og er 
i hver sin verden. Det er en kontrast til den stillheten hvor de bare er i sine kropper 

og sinn. Det første er en stillhet som kan skape teknologisk polarisering. Det siste er 
en stillhet i skoleklassen som kan skape et åndelig fellesskap.  

 
* 

 


