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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.

 

I den første delene av oppgaven slår jeg sammen begrepsforklaringer og eventuelle likheter og forskjeller

mellom dem i en del. Jeg tar for meg begrepene religion og spiritualitet (åndelighet) og vil samtidig se på

forskjeller og likheter i et religionspsykologisk perspektiv. I den andre delen av oppgaven vil jeg se på hvorfor

noen betegner seg selv som åndelig istedenfor religiøse, noe som er typisk for mennesker i vestlige

samfunn. Her vil jeg benytte meg av både elementer fra religionssosiologi, religionspedagogikk og

religionspsykologi.

Aller sist vil jeg komme med en liten oppsummering/konklusjon.

 

Vektlegging av delene i oppgaven: Den første delen som er begrepsforklaringer av religion (religiøsitet) og

spiritualitet og forskjeller og likheter i lys av et religionspsykologisk perspektiv vil ikke være like omfattende

som den andre delen i oppgven. I den andre delen vil jeg trekke inn mye forskjellige fra pensum, da det er

mange elementer som bør nevnes i et slikt spørsmål om hvorfor det er mer åndelighet enn religiøsitet blant

folk i vestlige samfunn.
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Første del:
Religion handler om det som er transcendent, det som ligger utenfor vårt sinn og verden. Ordet religion betyr

å "knytte sammen", noe som indikerer at noe har vært adskilt, men at dette skal forenes. Det er religionens

rolle og forene det som er adskilt. Her kommer begrepet tilhørighet inn som et viktig element. Folk kan føle

tilhørighet ved å gå i gudstjeneste, oppsøke hellige steder (for eksempel pilegrimsreise), ha hellige relikvier

(som et korssmykke rundt halsen), oppsøke hellige personer (som en prest). Det å føle en tilhørighet vil føre

til at du får en følelse av sammenheng i tilværelsen, noe som kan være med å "knytte sammen" det som en

gang har vært, det som i utgangspunktet var sammen.

Mange vil at istendenfor å benytte seg av begrepet "religion", heller bruke begrepet livssyn, som igjen deles

inn i sekulære livssyn (inngeholder ikke noe transcendent, f.eks. Human-Etisk-Forbund) og religiøse livssyn

(inneholder noe transcendent iform av en Gud). Livssyn er et mer åpent begrep som flere har noe å si noe

om i forhold til kun begrepet "religion". For mange kan det blir veldig snevert.

Både sekulære og religiøs livssyn inneholder noen dimensjoner:

- Eksistensielle dimensjon: Meningen med livet, de store spørsmålene: finnes det liv etter døden?

- Praktiske dimensjonen: Deltakelse i handlinger, ritualer, symbolhandlinger

- Ideologiske dimensjonen: Retningslinjer, regler, normer.

- Kunnskaps dimensjonen: Gir deg kunnskap om din egen og andres religion/livssyn

- Konsekvens dimensjonen: Hvilke konsekvenser får det som valg av utdanning, ektefelle osv.

Ninjan Smart's 7 religionsdimensjoner omhandler nok i større grad de religiøse livssynene enn de sekulære,

derfor velger jeg ikke å gå inn på de her. Velger heller å gå inn på dimensjoner som gjelder like mye for både

sekulære og religiøse livssyn.

Det er to ulike religionsdefinisjoner:

- Substansiell religionsdefinisjonen: Den forteller hva religion dreier seg om. En enkel definisjon kunne vært

at religion dreier seg om noe overnaturlig, mens en mer spesifikk definisjon kunne vært at religion dreier seg

om for eksempel virkelighetsforståelse, verdier og regler (avhengig av om det er et selukært eller religiøst

livssyn).

Fordeler: Veldig lett å avgrense, som igjen gjør det lett å forske på. En kan for eksempel forske på

oppslutningen av religiøse ritualer som dåp og nattverd ved hjelp av kvantitative metoder (statistikk,

spørreskjemaer osv)

Ulemper: Vanskelig å finne ut hva religion egentlig dreier seg om. Hva med menneskelige erfaringer og

følelser.

- Funksjonell religionsdefinisjonen: Handler om hvilken funksjon religionen har for de berørte partene rundt.

Hva gjør for eksempel religion med et menneske. 

Fordeler: Understreker den sosiale dimensjonen ved religion, det at det er et fellesskap som gjør noe

sammen, hvor følelser og erfaringer står i sentrum.

Ulemper: Definisjonen kan bli så vid at nesten alt kan beskrives som religion. Dette gjør det vanskelig å si om

det blir mindre eller mer religion i et samfunn. Metodisk reduksjonisme (hva med de "alternative metodene"

som gjør at du kan få en tilsvarende opplevelse som det religionen kan tilby)
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Pargament mener at religion er å oppsøke det avgjørende betydningsfulle på måter som har med det hellige

å gjøre. Det som er avgjørende betydningsfult for et menneske kan variere i forhold til hvilken livssituasjon du

befinner deg i. Det er ulike aspekter som mennesket ser på som betydningsfult. Ifølge Pargament er disse

aspektene sentrale:

Eksistensielle spørsmål (altså meningen med livet, er det noe liv etter døden osv.)

Sosiale aspektet (Det å være i relasjon med andre mennesker)

Materielle aspektet (Bil, bolig, mat, klær osv)

Fysiske aspektet (Det å holde seg i god form, ha god helse)

Åndelige aspektet (Finnes det en Gud osv)

Mennesker bruker altså religion som en måte til å oppsøke og i beste fall oppfylle alle disse aspektene til et

menneske på måter som har med det hellige å gjøre.

 

Spiritualitet, hva er det? Spiritualitet er et samlebegrep på måter å oppsøke det hellige på. Religiøsitet og

Spiritualitet har begge til felles at de oppsøker det hellige. Religiøsitet inngår i religioner, og er i følge

Pargament å oppsøke det avgjørende betydningsfulle på måter som har med det hellige å gjøre. Spiritualitet

er på mange måter et mer snevert begrep, siden den kun oppsøker det hellige, mens religiøsitet oppsøker

det som er avgjørende betydningsfult, og det kan variere og omhandle mye forskjellige ting, fordi hva som er

avgjørende betydningsfult vil endre seg i forhold til hvilken livssituasjon man er i. Samtidig er begrepet

spiritualitet et bredt begrep, siden det ikke er bundet til en bestemt religiøs tradisjon eller

livssynsorganisasjon.

I spiritualitet er målet det hellige i seg selv, mens i religiøsitet er ikke målet det hellige, men søken etter det

betydningsfulle. I spiritualitet søkes det betydningsfulle ("helse, glede, daglig brød") gjerne på andre måter.

Mange i dagens samfunn vil se på seg selv som åndelig, men ikke religiøs. Med dette kan de mene at de

ikke deler kirkens lære, men dette trenger ikke bety at de ikke tror at det finnes noe mer. De er gjerne opptatt

av eksistensielle spørsmål som hva er meningen med livet og er det noe liv etter døden.

New Age er en samlebetegnelse på ulike måter åndelighet.

 

Andre del:
Hvorfor er de slik at mange mennesker i dagens vestlige samfunn heller vil si at de er mer opptatt av

spiritualitet (åndelighet) enn religion (religiøsitet)?

Dette er et omfattende spørsmål, hvor det er mange ulike svar som til sammen kan gi en forklaring på hvorfor

dette er et fenomen i vestlige samfunn.

 

Idealet i vestlige samfunn er individualisering, det vil si at mennesket skal tenke selv, ta egne valg, være

ansvarlig for sine egne handliner og ikke la seg påvirke av andre. Tenke på deg selv og hva som er best for

deg.

Sekularisering er et annet element som er viktig å trekke inn her og det er mange sekulariseringshypoteser:

- Nedgangsperspektivet (individer bryr seg mindre og mindre om religion, religion har mindre plass i det

hverdagslige) Dette er en sterk teori!

- Sektoriseringsperspektivet (Det foregår en sekularisering på samfunnsplanet) Dette er en svak teori!
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- Privatiseringsperspektivet (At religion "skifter plass". Dette trenger nødvendigvis ikke bety mindre religion,

da religion kan forekomme i nyere former som "alternativbevegelsen") Dette er en teori som ligger mellom

sterk og svak teori!.

Sekularisering avhenger av hvilken religionsdefinisjon du bruker. Om du bruker en snever eller en vid.

Det at det skjer sekularisering på individnivå er en sterk teori, men hvordan kan dette ha seg? Det er mange

grunner til dette. Økt kunnskap som følge av fokus på utdanning, fornuften og teknologien som vi omfavner

oss selv med får stadig mer og mer plass en tidligere, vi har det så godt i vestlige land at religion ikke får en

sentral plass i våre liv (øket materialisme og velferd). Har alt vi trenger, vi er egen herre i våre liv, trenger ikke

noen Gud inni bildet.

Det skjer også sekularisering på samfunnsnivå ved at institusjoner kutter bånd til religion, dette ser vi spesielt

innenfor juss.

Det skjer sekularisering innen utdanning og skole også. For eksempel mange etnisk norske skolebarn sier

ikke at de er religiøse iforhold til de som har minoritetsbakgrunn. Er det fordi det er teit å si at de er for

eksempel kristne, eller er det det at det er "politisk ukorrekt" (religion blir mer og mer aktuelt, derfor bør

kristendom også bli det, men dette er politisk ukorrert). Kanskje de ikke føler seg sikre i sin identitet. Det kan

være mange grunner, og det er en interessant observasjon av de unge i dagens samfunn.

Vi kanogså se tydelig i skolebøker at det var mer religion tidligere enn det som er nå. Det er spesielt to

tendenser vi ser: i de eldste arbeidsbøkene vil det være tydelig tegn på at det er en levd religion. Det vil for

eksempel være fokus på "læren av" religion, istedenfor "læren om" som vi finner i de yngre arbeidsbøkene. I

de eldre arbeidsbøkene vil det være fokus på et kollektivt "vi" ("Vi" trenger Guds nåde, fordi "vi" er svake),

mens i de yngre bøkene vil det være tydelige tegn på at det er folk fra ulike religiøse trostradisjoner og

livssynsorganiasjoner ved at for eksempel mange religioner nevnes samtidig. (jødedom, kristendom og Islam

har alle hver sin hellige bok)

Den norske kirke fikk ikke lenger autoritet til å ha oversyn over skolens religionsundervisning i 1998 og i 2012

gikk Den norske kirke fra å være statskirke til folkekirke. Dette har også fått konsekvenser for ettertiden og

blant annet liberalisering av kirken.

Som vi ser er det mye som viser at religion i vestlige samfunn har fått en svekket plass og at det kan være

grunnen til at folk er mindre religiøse, men hvorfor er åndelighet kommet inn på banen?

Før var samfunnet monokulturelt og alle hadde samme menigssystem (virkelighetsoppfatning) fordi de aller

fleste var kristne. Idag er situasjonen en helt annen. Vi er idag et pluralistisk (fragmentert) samfunn som

består av mange kulturer og grupper. Migrasjon og innvandring fra andre land og landområder har mye av

grunnen til dette. Disse har for eksempel tatt med seg mange nye former for religiøsitet og

livssynstradisjoner. De har gjere et mer intenst forhold til religion i forhold til det vestlige folk har. Mange blir

påvirket av det de bringer inn til Norge, og mange blir fascinert og inspirert.

De fleste religiøse organisasjoner og livssyner er kategorisert under begrepene: Kirke, sekt og denominasjon.

- Kirke omhandler alle folk, og er åpne for alle folk og de lever i storsamfunnet og i samspill med den.

Eksempel kan være Den Romersk katolske kirke

- Sekt oppstår fordi det er uenighet eller konflikt med religiøse grupper og en sekt lever gjerne utenfor

storsamfunnet. De stiller krav til medlemmene sine om å leve på bestemte måter og de tilslutter seg frivillig.

De er strenge etisk og lever gjerne i konflikt med de sosiale forholdene rundt seg. De mener at de har fått
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innsikt i hele sannheten som de andre ikke har (enda) annerkjent. Mener at de har den eneste sannhet og at

andre trossamfunn tar feil. Noen lever bare for seg selv, mens andre er sterkt misjonerende. Eksemel på en

sekt kan være Jehovas Vitner.

- Denominasjon er midt imellom sekt og kirke. Mener at flere kan være bærere av sannheten. Den har en

løsere struktur enn kirker. Denominasjon stiller ikke like høye krav til medlemmene sine som det sekter gjør,

samtidig som at medlemmene tilslutter seg frivillig. Eksempel på en denominasjon er pinsebevegelsen

Andre fenomener som vi finner i samfunnet er:

- Stammekultur: At folk forholder seg til folk av samme rase/gruppe/etnisitet/snakker samme språk-dialekt.

Hvem man gifter seg med for eksempel. Tradisjonsforvaltere.

- Lokalismekultur: Du vil bosette deg der hvor generasjoen har vært i alle tider. Du kan gjerne flytte "bort" for

en liten periode, men du vil flytte "hjem" igjen. Konservativisme (liten åpenhet for forandring) Kristiansandere

er kjent for dette blant annet.

Mange hevder at det skjer en sekularisering i storsamfunnet men at i de små gruppene som denominasjon,

sekt, stammekultur og lokalismekultur osv, forblir religionen (er det "trygt her") At det er de største kirkene

som blir liberale, men de små gruppene forblir konservative.

Religion kan skade helsen, det ser vi i kriger som er ført i Guds navn, korstogene som drepte tusenvis og

terrorangrep som vi ser spesielt mye av i nyere tid. Dette kan føre til at mange har en frykt for religion og

hvilke konsekvenser religion fører med seg. Men som vi ser er det likevel mange som søker en form for

åndelighet, høyere makt når det er store kriser som skjer.

Global mening er virkelighetsforståelsen til en person (rettere sagt livssynet, religionen) Å skape mening er å

finne noe som skaper mening når det globale meningssystemer er "falt sammen" på grunn av store kriser,

katastrofer osv. Det er mange måter å søke mening på, det kan være i naturen, musikk, kunst, åndeliget,

gudstjenester osv.

Vi ser at jo større krisen er jo større behov har folk for å søke sammen i fellesskap og søke noe som er større

en seg selv (noe hellig eller åndelig. Noe transcendent) Faktisk benytter over halvparten i Norge seg av

religiøs mestring under store kriser (bruker religion, for å mestre store kriser. Pargaments mestringsprosess)

Mange føler ikke de nødvendigvis gjør noe religiøst ved å delta på symbolske handlinger.

Symbolske handlinger evner å beskrive det ord ikke kan uttrykke, derfor er symbolske handlinger mye brukt.

Ofte er det et tegn på håp, at en klarer å leve med det vonde som har skjedd, men symbolske handlinger kan

også benyttes i gledessituasjoner som bryllup og dåp.

Et symbol har multivalens, det vil si at det kan bety to ting sammtidig. Et lys kan bety sorg, medfølelse for den

døde, skadde, eller bety omtanke. Men et lys kan også brukes i symbolske handlinger for glede, som i dåpen

(Jesus sier "jeg er verdens lys")

Som vi har sett etter store terrorangrep som har skjedd den siste tiden er offentlig ritualisering (utføre

symbolske handlinger som omfatter det hellige) et stor behov. 

Hellig er forresten en symbolsk egenskap som grupper, individer, eller organisasjoner tilskriver objekter eller

erfaringer som gir en følelse av mening og tilhørighet og som en forholder seg til med dyp respekt.

Ritualisering foregår gjerne i nydannende former som vi så etter 22. juli. Da var det rosetog og folkelige

sanger.
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Mennesker har en medfødt trang til å knytte seg til noe som er større og sterkere enn seg selv, noe

transcendent. Denne trangen blir større hvis en opplever kriser i livet.  Denne tilknytningen trenger ikke skje

på tradisjonelle måter som gjerne var vanlig før i tiden (oppsøke Gud ved bønn, gudstjeneste osv) Men den

skjer på nydannende måter som ikke trenger å inneholde noe religiøst, som symbolske handlinger i ulike

former.

Dette forteller noe om at folk er opptatt av eksistensielle spørsmål, og lever i et håp om at det finnes noe mer.

I vår tid er det populært med såkalte mystiske opplevelser/erfaringer. Dette kan bidra til at folk blir med

åndelige. Mystiske erfaringer kan være religiøse, men også sekulære. Fellers for dem begge er at du får en

opplevelse av dyp enhet, at du er en del av en større sammenheng og følelse av tilhørighet. De ses på som

ikke-hverdagslige, siden de overgår det som vi forholder oss til i vår vanlige hverdag. Fornuften eller

vitenskapen kan heller ikke begrunne hvorfor eller hvordan disse mystikeropplevelsene skjer. Men samtidig

blir de ikke sett på som "uvanlig" av de som opplever dem, de kan se på disse opplevelsene som helt vanlige

og hverdagslige.

Det er to typer mystikeropplevelser:

- Den apofatiske=benektende: Opplevelsen oppleves som hinsides ord og vår verden. Det du benekter kan gi

en forklaring på det du har opplevd

- Den katafatiske=bekreftende: Du kan beskrive opplevelsen i form av ord eller bilder.

Det som kjennetegner en mystisk opplevelse er:

- Den er unsigelig (ord kan strekker ikke til for å beskrive det som har skjedd)

- Det er forbigående (du kommer fort tilbake i din vanlige bevissthetstilstand og lever normalt igjen, selvom

den konkrete hendelsen har satt dype spor)

- Den er passiv (Du kan gjerne forut den mystiske opplevelsen ha tilbrakt mye tid i faste, bønn eller

meditasjon, men selve hendelsen inntreffer helt plutselig og du kan ikke påvirke når det skal skje med din

egen vilje)

 

Media har et enormt fokus på åndelige ting, noe som kan gjøre folk nysgjerrige og interesserte. TV-

programmer som "Åndenes makt" og "den sjette sans" har enorme seertall, noe som indikerer at folk er svært

sulte på ting som har med det transcendete å gjøre. Dette engasjerer mange og folk er svært åpne og

mottakelige for slike ting. Det er ulike "messer" å gå på som for eksempel "Alternativmessen" i Strømstad,

nordens strørste alternativmesse. Her er det utrolig mange folk som går, folk som er interesserte i åndelige

ting som for eksempel spåkoner, meditasjon, heeling osv. Det er også populært og "trendy" med såkalt

"religiøs shopping", altså at man tar med seg det en vil hva ulike religioner og "lager" din egen religion som

passer til deg og dine behov. Man kan trekke inn elementer som inkarnasjon, karma osv. Dette er også et

fenomen som indikerer at folk er åndelige og interesserer seg for noe mer enn bare den verden vi lever i.

 

Oppsummering/konklusjon:
Religion er et stor emne som har enormt mange dimensjoner. Spiritualitet er et  begrep som har mye til felles

med religiøsitet, samtidig som at de skiller seg ifra hverandre på enkelte punkter. Religiøsitet og spiritualitet

(åndelighet) har stor betydning på hver sin måte om hvorfor folk idag i vestlige samfunn betegner seg som

mer åndelig enn religiøs. Det er mange ulike grunner for å kunne trekke en konklusjon ved å si at det er
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mindre religion, som for eksempel sekulariseringen av samfunnet på alle samfunsnivåene (individ,

organisasjon/gruppe og storsamfunn). Samtidig er det også mange grunner for å trekke en konklusjon ved å

si at folk er blitt mer åndelige i tiden som er gått, som for eksempel medias rolle, sentrale fenomener i

samfunnet som mystiske opplevelser og behovet for å knytte seg til noe som er større og sterkere enn seg

selv, ikke nødvendigvis troen på en konkrett Gud, men at det finnes "noe mer".

Men så kan man jo stille seg spørsmålet: Er det slik at samfunnet blir mer sekulært av å være et pluralistisk

samfunn med mange grupper, kulturer, livssyn og religioner? Eller blir samfunnet med bevisst på sin tro og vil

bevare sin tro, nettopp på grunn av disse smågruppene? Ikke lett å svare på, men det er nok en kominasjon

av begge tilfellene. Samfunnet blir som vi har sett sekularisert på mange områder, samtidig som at folk har

behov for ritualisering når for eksempel store kriser oppstår. Mange vil se på den enorme offentlige

ritualiseringen som har oppstått i nyere tid i nydannende former som resakralisering (motsatt av

sekularisering).
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