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Seksjon 1

1 OPPGAVE

REL102 26/05-2016 - generell informasjon
Emnekode: REL102
Emnenavn: Menneske, religion og samfunn
 
Dato: 26.05.2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Velg ett alternativ

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

REL102 V-16 eksamensoppgave
Skriv enten oppgave 1 eller oppgave 2:
 
Oppgave 1
Gjør først rede for betydningen av begrepene religion og spiritualitet (åndelighet). Ta dernest
utgangspunkt enten i religionspsykologi eller i religionssosiologi og drøft kort noen likheter og
forskjeller mellom religion på den ene siden og spiritualitet (åndelighet) på den andre siden. Til
sist: Hvorfor tror du mange mennesker i dagens vestlige samfunn heller vil si at de er mer opptatt
av spiritualitet (åndelighet) enn av religiøsitet? Begrunn svaret med referanser til relevant
pensumlitteratur.
 
Oppgave 2
Gjør rede for to-fire ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til tros- og livssynsendringer i et
menneskes livsløp (jf. religiøs utvikling; omvendelse (conversion) eller tap av tro (deconversion);
religiøs og livssynsmessig sosialisering; religions- og livssynsundervisning i skolen; opplæring i
regi av trossamfunn eller livssynsorganisasjon). Til sist: Pek på likheter og forskjeller mellom
religionspsykologiske og religionssosiologiske teorier og tilnærminger til endring av tro og livssyn.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppgave 1

 

Teoretikeren Pargament definerte religion som "søken etter det betydningsfulle ved hjelp av det hellige". Det

betydningsfulle har seks ulike dimensjoner og omfatter det materielle, det åndelige, det fysiske, det

eksistensielle, det psykologiske og det sosiale. Det hellige kan bli definert som noe man tillegger en spesiell

mening, og som man behandler med dyp respekt. Det hellige kan skape kosmos i et kaos. Det hellige kan

tillegges erfaringer, steder, personer og fortellinger som forandrer en. En vil finne mening i det eksistensielle,

altså de dype spørsmålene i livet som ved starten av et liv, ved døden eller ved katastrofer og alvorlige

sykdommer. Religion skal gi mennesket et meningssystem i fellesskap der man skal kunne finne svar på

meningen med livet i tilhørighet med andre. Det materielle vil si at man har alt man trenger, altså mat, penger,

osv. Det åndelige vil si at man har et forhold til noe utenfor en selv, altså en guddommelig makt, som kan

veilede en i utfordringer der det vitenskapelige ikke kan spille inn og gi svar. Den fysiske dimensjonen vil si at

man søker å ha et godt liv, med en god helse og mulighet til å utfolde seg selv i aktiviteter, den psykologiske

dimensjonen ved religionens betydning vil si at en har det godt med en selv og har en god mental helse. Den

siste dimensjonen ved religionens betydningsfulhet er det sosiale. I et religiøst fellesskap vil man oppleve
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tilhørighet og en sosial støtte. Religion er et sammenhengende meningssystem, en virkelighetsoppfatning. I

en religion er det ofte en leder, enten karismatisk, tradisjonell eller rasjonell-legal. Den religiøse

organisasjonen møtes i lokaler og utfører ritualer og forteller fortellinger som tillegges en spesiell mening.

 

Religion kan vinkles på fire forskjellige måter. Den substansielle, den funksjonelle, den fenomenologiske og

den hermeneutiske. Den substansielle siden ved religion gir et innblikk i religionens innhold, det vil si troen på

en overnaturlig, høyere makt, ritualene, religionens praksis, fortellinger og normer for liv og lære. Den

funksjonelle betydningen legger vekt på religionens funksjon i livene til de religiøse. Hvordan påvirker

religionene tanker, ideer, handlinger og holdninger? Det fenomenologiske og det hermenetiske paradigme

utfyller hverandre, ved at man finner mening i en situasjon, et fenomen. Den hermeneutiske definisjonen

legger vekt på hvordan ulike religiøse grupper tolker religionen. Ingen av disse definisjonene kan hver for seg

gi et helhetlig bilde av hva religion egenlig er, men kan utfylle hverandre. Man kan for eksempel tillegge noe

en spesiell mening uten at det er religiøst, og noe kan ha en hellig funksjon på en uten at det i

utgangspunktet kommer fra en guddommelig makt. Religion er et fellesskap som skal gi mening,

sammenheng og tilhørighet, der alle i den religiøse gruppen har et felles meningssystem/vikelighetssyn.

William James så på religion som en viktig mestrings- og meningsressurs. Gjennom omvendelse og mystiske

refaringer vil religionen ha en funskjon som gjør mennesket mer modent både intellektuelt og mentalt. Den

religiøse troen har en virkning på mennesket som gjør det i stand til å finne sin ytterste menneskelighet og

gudommelighet. Mennesket er altså født til å være religiøs.

 

Spiritualitet eller åndelighet er søken etter det hellige. Altså uten det betydningsfulle. Spiritualitet er altså

både et snevrere og videre begrep enn religion. Spiritualitet omfatter ikke hele livet, slik religion ofte gjør. Den

er bare en liten del av menneskets tankespinn og omfatter ikke store deler av hverdagslivet slik religion ofte

gjør. Spiritualitet omfatter ulike teknikker som helbredelse, klarsynthet, kontakt med døde (ekstraordinære

opplevelser) og mirakler. Det er gjerne de fattigste, med lavere utdanning og som ikke bor sentralt som

utøver spiritualitet på denne måten. De med høyrere utdanning som bor sentralt utøver spiritualiteten med en

baktanke om å realisere selvet. Altså oppnå å utvikle og utfordre sin egen kapasitet. Den humanistiske

teoretikeren Maslow har utformet en teori der selvaktualisering, selvtranscendering og peak experiences vil

realisere selvets høyeste potensial. Selvtranscendering vil si at man bryr seg om det som er utenfor en selv,

både horisontalt og vertikalt. Man engasjerer seg for andre saker, mennesker og høyere makter.

 

Spiritualitet består ikke av et bestemt meningssystem som religion ofte gjør. Er man spirituell har man gjerne

plukket ut de fenomener man selv synes er relevante. Da gjerne fra østlige religioner med troen på

reinkarnasjon og karmatro. Det er vanlig å ha et monoteistisk gudssyn. Disse ulike dogmene har ikke en

særlig viktig stilling i ens liv, slik som i religion. I alternativ spiritualitet er man gjerne alene om troen, eller i en

liten gruppe der man utfører ritualer i fellesskap. Spiritualitet kan gjerne bestå av en kultisk organisasjon, der

mennesker foltolker et spesielt fenomen likt, men troens betydning er ikke så relevant som i en religion. At

spiritualitet ikke skal søke det hellige gjennom det betydningsfulle, slik man gjør i en religion betyr at man

ikke legger vekt på det hellige når man ser på det materielle, det eksistensielle, det åndelige, det fysiske, det
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psykologiske og det sosiale slik som i en religion. Mennesket er differensiert og det åndelige er en bare en av

alle sektorene i livet.

 

Religion og spiritualitet har likheter ved at begge søker det hellige. Man skal finne sammenheng og mening i

tilværelsen, og en skal oppnå kontroll og tillit i et liv. En religion har alltid en åndelig side, men åndeligheten

har ikke alltid en religiøs side. Man søker trygghet og beskyttelse gjennom noe transcendent. I både religion

og i spiritualitet kan man oppleve mystiske erfaringer og ekstraordinære opplevelser. Det spørs helt på

hvordan man tolker opplevelsen. William James la vekt på at religiøse erfaringer ga en ny innsikt, men at de

var uutsigelige, forbigående og passive. Religiøse audiasjoner og visjoner inneholder gjerne kontakt med noe

i den religiøse troen som ikke kan forklares vitenskapelig. Er man spirituell vil man ikke tolke erfaringen som

religiøs, slik en religiøs person ville gjort. Den mystiske erfaringen er da heller noe som gir mennesket innsikt

i hvordan tilværelsen i bunn og grunn er. Spirituelle er gjerne opptatt av meditasjon og bruker det som en

metode til å oppnå denne innsikten. Eric Fromm mener religion har to sider. Den humanistiske og den

autoritære. Den humanistiske er mer spirituell ved at troen er mer personlig og moden. Den autoritære

religiøsiteten består av lydighet og frykt, men også et kjærlig fellesskap. Religionen har ofte flere krav enn

spiritualiteten. Er man et medlem i en sekt består hele livet av å følge en karismatisk eller tradisjonell leder,

og viten og tro blandes ofte sammen til en enhet. Spirituelle er mer fri i sin religiøsitet, og bruker ofte bønn og

meditasjon som en mestringsressurs i en ellers travel sekulartisert hverdag. Det spirituelle trenger ikke å

være noe religiøst, men kan også være noe sekulært. For eksempel kan en kontakt med de døde oppleves

sekulært. Det trenger ikke være noen guddommelig makt som står bak denne erfaringen. Sigmund Freud

ville for eksempel påpekt at religion er en illusjon, og det viktigste for mennesket er å oppnå en det høyest

menneskelige og vitenskapelige.

 

Under moderniteten (ca. 1700-1980) tok vitenskap og rasjonell fornuft over for mye av den religiøse troens

dogmer, og mange ville ikke lenger kalle seg religiøse. Sekulariseringen gjorde at samfunnet ble

verdsliggjort. Under postmoderniteten ble det satt spørsmål ved de aspektene av livet som vitenskapen ikke

kunne gi et godt begrunnet svar på. Den spirituelle revolusjon oppsto. Samfunnet er blitt sektorisert og

differensiert slik at religionene ikke lenger gjennomsyrer alle deler av samfunnet, men bare en egen liten del.

Det monokulturelle samfunnet med et kollektivt vi, er blitt flerkulturelt og mangfoldig. Mange sliter med å finne

mening i en hverdag der høye krav og utfordninger blir møtt på en daglig basis. Troen er blitt mer privatisert

og individualisert, noe som kan vises i to retninger: en åndelig tilnærming til troen eller en ikke-tro. Noen

slutter å tro på det guddommelige, og blir enten ateister, humanister eller agnostikere. Dette kan skyldes

materiell velstand gjennom høyere utdanning, flere kvinner i arbeid, sekularisering av høyresiden i politikken

og sentralisering/urbanisering av befolkningen. Materiell velstand virker som en kompensasjon der religionen

før ga betydning i hverdagslivet. Et darwinistisk utviklingssyn har erstattet mange aspekter ved den religiøse

meningen, og mange sider ved religionen virker ikke lenger troverdig i et rasjonelt og vitenskapsbasert

samfunn. Man trenger ikke lenger religion for å oppnå tilhørighet og mening, fordi man kan finne dette i noe

sekulært. Musikk, kunst, jobb, vennskap og fellesskap kan få en ny hellig betydning som erstatter et syn på

det overnaturlige.
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Sekulariseringen av høyresiden i politikken har ført til at verdier i samfunnet ikke lenger går ut fra et religiøst

perspektiv. Det er ikke lenger et enkelt svar på hvordan man skal tro eller forholde seg til troen, og

mennesker er selv satt til å utforske sin egen spiritualitet. Jussen blir ikke lenger bestemt ut fra religiøse bud

og filosofien har fått større betydning.

Kvinner har alltid vært det mest religiøse kjønnet, men hverdagen består ikke lenger av kirke, barnepass og

hushold. Jobb og nye realiteter har gjort kvinner mer etablerte i det rasjonelle samfunnet.

Det blir stadig færre sterkt troende, og stadig flere som ikke tror. Kvinner, eldre og fattige er de mest åndelige.

Mange søker det hellige for å oppnå en sammenheng og kontroll i en tilværelse der alt flyter. Ettersom

samfunnet er blitt mer sekularisert og differensiert har troen bare blitt en liten del av både samfunnet og det

menneskelige sinn. Det åndelige gjennomsyrer ikke hele tilværelsen slik det religiøse gjør. Man finner gjerne

mening i andre ting, og vitenskapen og fornuften har tatt over for store deler av religionen. Resakraliseringen

fører til at stadig flere legger vekt på å finne en guddommelig beskyttelse som er personlig og privat. Det

utseendefikserte samfunnet med høye krav i jobben, det sosiale og i studiene gjør at man gjerne søker det

hellige for å oppnå en kontroll. En står mer alene i verden i et mangfoldig samfunn, enn i et monokulturelt

samfunn. Det åndelige kan fungere som en mestringsressurs. Den spirituelle revolusjonen kan komme av at

folk søker det nære og kjære i vanskelige situasjoner, kriser, sykdom, katastrofer og død. Dette vekker gjerne

det spirituelle i mennesket og man søker beskyttelse. I møte med et flerkulturelt samfunn, søker man enhet,

tilhørighet og felleskap gjennom ritualer som ikke gjennomsyrer hele livet, men som skal finne svar på det

eksistensielle. At innvandrere har en sterk religiøs identitet svekker vestlige folks tro på sin egne tro, og

mange tør ikke lenger utfolde troen offentlig.

 

I katastrofer søker man sammen og ritualiserer. Selv om folk generelt er blitt mindre religiøse, har det vestlige

samfunn et felles markeringsbehov. De fleste vestlige, både troende og ikke troende tror på en universell og

kjærlig Gud. Under vanskelige omstendigheter og kriser, som 22. Juli trekkes både troende og ikke-troende til

det hellige for å finne mening og sammenheng i et samfunn som er i en liminalfase og som består av

antistruktur. Det er i hovedsak det åndelige, og ikke det religiøse som er fokus i en slik ritualisering. Bruken

av symboler og religiøse ritualer gis en ny mening, en åndelig søken etter hellighet, mening og sammnheng.

Symbolene har en multivalens, og i stede for å tillegge de for eksemple kristne verdier, legger man vekt på

håp og trøst i et samfunn som ellers ikke er sammenhengende.

 

I dagens samfunn er mennesker mer opptatt av å realisere selvet og oppnå sine største kvalifikasjoner og

potensialer som et menneskelig vesen. Det ytterst menneskelige har blitt viktigere enn det guddommelige.

Troen har gått fra en konvensjonell til en autentisk tro. Fra en vanepreget og ritualpreget tro, til en personlig

og indre moden åndelighet. Foreldres syn på barnedåpen er et bevis på dette. Mødre er opptatt av det

relasjonelle, kontekstuelle, emosjonelle og ansvarsorienterte, der barnet får et forhold til Gud gjennom

beskyttelse og nærhet i dåpen. Dåpen virker betryggende og får en åndelig dimensjon ved at selve ritualet

mister sin betydning og fungerer mer som en metafor.

 

Som vist i studien av skoleutviklingen fra 50-tallet til nyere tid er religionsundervisningen blitt forandret. Fra et

kollektivt vi, der kristendomsundervisningen består av opplæring av tro og identitet, består nå
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religionsundervisningen av opplæring i religioner. Mange moderne mennesker er redd for at troen ikke er

religiøs nok. Som vist i skolen er unge redd for at en religion ikke lenger er kult nok, eller at man ikke er

politisk korrekt. Hvithetsforklaringen er at hvite er umarkerte og religionen er en privatsak, og dermed er troen

mer åndelig enn religiøs. Det er politisk ukorrekt å møte de pseudo-etniske med en religiøs tilnærming,

flykntinger skal føle seg velkomne og ikke som en minoritet i et kristent majoritetssamfunn.

 

Globaliseringen har ført til et religiøst marked der folk kan mikse ulike vinklinger på tro, og dermed er

nyreligiøsitet og alternativ religiøsitet oppstått. Et felles kristent meningssystem er i oppløsning og folk er blitt

mer opptatt av å finne ut hva som egentlig betyr noe for dem selv. Folk velger å tro på det som virker mest

rasjonelt for dem og holder seg individuelt til dette. I et samfunn der alt skal være strukturorientert og

rasjonelt fornuftig er mennesker i en eksistensiell krise og trenger å søke en annen virkelighet som man kan

ha som en trygg base i livets brutale realiteter. De som enda holder seg til en religiøs tro opprettholder

folkekirken og de religiøse dogmene slik at andre kan søke en trygg havn i vanskelige situasjoner. Lystenning

ved graver er en hellig handling, men det er ofte de mindre troende som gjør dette. Den åndelige

dimensjonen som håp og trøst er de viktigste aspektene i dette ritualet, ikke at det er en kirkelig og religiøs

tradisjon på innviet, hellig grunn.

 

Alt i alt gjennomsyrer ikke lenger religionene samfunnsstrukturene, og mennesker som vil søke det hellige

gjør dette privat og individualisert, ikke i alle livets aspekter. Bare ved minneseremonier og overgangsritualer

blir majoritetsreligionen fremhevet. Dagens moderne menneske søker heller å aktualisere selvet og finne sin

ytterste menneskehet enn å underkaste seg en autoritet. Samfunnsstrukturen er en autoritet i seg selv, og

mennesker vil finne en beskyttelse i det hellige, som kan gi mening, tillit og sammenheng. Mange ber til en

høyere makt, men færre går i kirken. Kirken brukes i hovedsak til minneseremonier og overgangsfaser i livet.

Den kollektive religiøse troen har blitt åndelig ved at man ikke lenger utøver troen i det daglige livet, men

bruker den som en ressurs og trøst i det åndelige, en liten, sektoriert del av den indre, personlige verden.
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