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Velkommen ti l  andre 

nummer av Communitas! 

I dette nummeret møter du Margrethe 

Løøv, som er ny stipendiat i 

religionsvitenskap fra og med høsten 

2012, masterstudentene Ole Mads Sirks 

Vevle og Lars Kristian Stensrud. 

I tillegg finner du en reportasje om 

fagdagen i religionsvitenskap som ble 

holdt for Langhaugen skole og noen 

norske religionsviteres blogger.   

Igjen går en stor takk ut til alle som har 

stilt opp til intervju. Takk til Pål Steiner, 

som har lært meg opp i bruk av 

programvare. Takk til Håkon Tandberg 

for opplysninger og oppdateringer, til 

Knut Melvær for innspill og hjelp 

angående layout, og til Vegard Rivenes 

for hjelp til praktiske anliggender og god 

oppfølging! 

Jeg håper du får glede og nytte av 

nummeret. God fornøyelse! 

 

Hilsen Jane Skjoldli 
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Høsten 2012 kom Margrethe Løøv til som ny 

stipendiat ved UiB. Hun avla sin masteroppgave i 

2010. Den handlet om den historiske utviklingen 

t i l  A C E M - m e d i t a s j o n ,  e n  n o r s k 

meditasjonsorganisasjon med hinduiske røtter.  

—Organisasjonen har gjennomgått en ganske 

radikal sekulariseringsprosess. I dag hevder de å 

basere seg på forskning og en psykologisk 

tilnærming til meditasjon. ACEM startet som en 

bevegelse tilknyttet Maharishi Mahesh Yogis 

bevegelse Transcendental Meditasjon, som hadde 

en tydelig religiøs profil, men i dag står ACEM 

langt fra den tradisjonen. Bevegelsen startet som 

studentorganisasjon på Universitetet i Oslo, men  

de er aktive i Bergen og Trondheim også, forklarer 

Løøv. 

Hun hevder at ACEM i stor grad har tilpasset seg 

norsk og vestlig kultur. –De har gått fra å være 

svært motkulturelle til å bli medkulturelle, om 

man kan bruke det ordet, og reflekterer i dag i 

veldig stor grad allment utbredte verdier som 

selvutvikling, vitenskapelighet og demokrati. Dette 

Forskerprofil:Forskerprofil:  

Margrethe LøøvMargrethe Løøv                                                                                                                                    

Foto: J. SkjoldliFoto: J. Skjoldli  

gjelder også innad i bevegelsen, forteller hun. —

Maharishi var den store allvitende lederen, som 

hadde ubestridt autoritet, noe som førte til 

konflikter. Som en motreaksjon har man nå fokus 

på enkeltindividet og at organisasjonen ikke skal 

styres autoritært. Men det er i denne verden, 

presiserer Løøv, og derfor har de kuttet ut 

betegnelsen «transcendental meditasjon»; det 

handler om å realisere seg selv her og nå.  

Her og nå er imidlertid Løøv doktorgradsstipendiat 

og holder på med et annet prosjekt. Det handler om 

nettverksreligiøsitet, mer spesifikt den norske 

alternativbevegelsen, med Alternativt nettverk som  

utgangspunkt. —Alternativt nettverk er ulik alle 

andre organisasjoner, påpeker Løøv. —Det driftes 

faktisk som et aksjeselskap, er løst organisert og har 

ikke «medlemmer». Samtidig er organisasjonen 

ideologisk forankret og da det økonomiske 

spørsmålet står ikke sentralt. Formålet er å tilby en 

felles plattform for alternativterapeuter og de som 

ønsker å finne dem. Det er gjerne snakk om 

marginale bevegelser, retninger og personer. Når de 
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oppretter en felles plattform, mente de at de ville 

stå sterkere og nå ut til flere. Uten et forum hvor 

folk generelt som er interesserte i denne typen ting 

kunne forholde seg til, er man er nødt til å 

oppsøke frittstående terapeuter på egenhånd. 

Løøv synes begrepet «nettverk» passer veldig godt 

på organisasjonen, men påpeker at de har skiftet 

navn nylig. —Nå heter de Vision Works, men jeg 

vet ikke om det vil få feste. De mener å ha en ny 

visjon for fremtiden og våre liv. Med «works» 

mener man å jobbe for å realisere den nye 

livsstilen, det nye mennesket. Akkurat hva det 

innebærer, er veldig vagt, forklarer Løøv og 

presiserer: —De står ikke for noe bastant i det hele 

tatt. Det er «greien» deres; man ser på mangfold 

som en ressurs og ønsker å tilrettelegge for 

alternative holdninger og praksiser. Det drives i 

veldig liten grad sensur med hva som slipper til.  

Alternativmessene er én av organisasjonens tre 

sentrale plattformer, sammen med bladet Visjon 

og internett, forklarer Løøv. —De har nettsider og 

et stort internettforum. De har opprettet et 

nettverk som i stor grad er brukerdrevet. Det 

kjennetegner i veldig stor grad denne aktiviteten. 

Organisatorene går ikke så aktivt inn selv, men 

ønsker å tilrettelegge. De har en bakenforliggende 

idé eller visjon om å muliggjøre og åpne for 

alternative «ting». Jeg må si «ting» fordi 

aktivitetene de driver med spenner veldig vidt. De 

representerer i og for seg ikke noe bestemt livssyn, 

livsstil eller et veldig sterkt definert etisk ståsted.  

Som alternativ tilbyder er man nødt å melde seg 

på, og det er flere som vil enn som får plass, 

påpeker Løøv. —Jeg tror de i veldig stor grad 

tenker på hva publikum ønsker. For eksempel er 

det mange kristne organisasjoner som ønsker å 

komme til og det ønsker de å begrense litt, for de 

vil ikke at publikum skal bli skuffet når de 

oppsøker Alternativmessen og stort sett bare 

finner kristne organisasjoner. De vil heller ikke 

slippe til scientologene. Det mener de er 

d e s t r u k t i v t .  D e t  s a m m e  g j e l d e r 

Satanistbevegelsen. De setter altså noen grenser, 

noe som er veldig interessant.  

Løøv er interessert i å finne ut hvorfor 

«alternativere» finner sammen på akkurat denne 

måten; hvilke fordeler bringer det med seg å 

jobbe sammen? Hvilke konflikter har eventuelt 

oppstått? Et sentralt tema er forholdet mellom 

interaksjonsform og ideer og praksiser på feltet. 

Hun mener å se spor av likheter i visse ideer hos 

veldig mange. —Jeg tror at det foregår en 

idéutveksling. I hvilken grad gjenstår å finne ut, 

men jeg har et foreløpig inntrykk av og en 

hypotese om at de påvirker hverandre og at det 

danner seg visse felles meninger og forestillinger.  

—Ta for eksempel ideen om 2012. Den har gått 

som en farsott gjennom miljøet. Den skriver seg 

fra mayakalenderen og var i og for seg ikke 

spesielt kjent, men noen alternativere har 

«oppdaget» den. Den ble tolket på ulike måter, 

fremstilt ulikt, men det var samme grunntanken 

som spredte seg: 2012 representerer et 

vendepunkt. Jeg tror ikke at de har kommet på 

dette uavhengig av hverandre, men at de 

påvirker hverandre i ganske stor grad. Det er 

fascinerende. 

 

Under: Maharishi Mahesh Yogis ashram. Foto: 

Nezzen, 2012, Flickr.com 
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12. desember 2012 møtte en klasse fra Langhaugen  

videregående skole og deres religionslærer Elin 

Strand opp på Sydneshaugen for å høre om 

rel ig ionsvitenskap.  Hovedansvarl ig  for 

arrangementet var stipendiat Håkon Tandberg. —

Strand tok kontakt med meg og fortalte at hun 

ønsket en tettere kobling opp mot universitetet, 

spesielt med tanke på undervisning i religion og 

etikk, forklarer Tandberg. —Jeg blir veldig inspirert 

av sånne forespørsler, og synes det er positivt at 

lærere ikke bare tar til takke med faglig pedagogisk 

dag en gang i året, men ønsker enda mer faglig 

input. 

Førsteamanuensis Marie Von der Lippe holdt en 

forelesning som hun innledet med Karpe Diems 

musikkvideo til «Tusen tegninger» (klikk for å se 

videoen). Videoen viser syv personer fra forskjellige 

religiøse tradisjoner og bruddstykker av ritualer på 

respektive tilbedelsessteder. Temaet var hvordan det 

er å være ung og religiøs i Norge i dag, særlig for 

unge muslimer. Med dette utgangspunktet tok Von 

der Lippe tak i islamofobi, hvordan islam er blitt 

fremstilt i media og kontrastene til medieportrettet 

av Anders Behring Breivik. —Breivik, som påberopte 

seg å være kristen, var det viktig å sykeliggjøre, men 

når terror er blitt utført av muslimer, legger man 

skylden på islam som en voldelig religion, 

poengterte Von der Lippe. Musikkvideoen er ikke 

bare krydder i undervisningen; Karpe Diem har selv 

fortalt hva de ønsker å formidle med låten og 

videoen, og derfor blir det et poeng i seg selv å vise 

intervjuet med dem, forklarer Von der Lippe. 

Videre viste hun, med utgangspunkt i egen 

forskning hvordan religiøst mangfold og varierende 

grader av personlig religiøs interesse kan komme til 

uttrykk, med utgangspunkt i undersøkelser ved to 

ungdomsskoler i Bergen. —For noen ungdommer er 

egen religiøsitet veldig viktig, men for mange andre 

er religion på individuelt nivå kjedelig og 

uinteressant, forklarte hun, men påpekte også at 

majoriteten av de spurte ungdommene mener folk 

må få tro på hva de vil og at kunnskap om religion 

er viktig. Med andre ord er det behov for 

religionsvitere i skolen.  

Fagutvalgsleder Siri Margrete Kleppe fortalte 

hvordan hun opplever å studere religionsvitenskap 

ved UiB: —Man lærer veldig mye på en veldig 

inspirerende måte, forklarte hun. Men hva annet 

kan man bli enn lærer? spurte en elev. —Man kan 

jobbe på museum, i det offentlige, som rådgiver, 

eller videre med forskning, forklarte Kleppe. 

—Religionsvitenskap er også en fin inngangsport til 

andre fag, men man «blir» ikke et yrke, poengterte 

Knut Melvær. —Man må være kreativ og tenke på 

hva man ønsker å bruke det til. Det har vært mye 

snakk om at de som forsker i humaniora ikke er like 

«nyttige» som for eksempel ingeniører. Dette er 

man blitt veldig bevisst på, så studentene har selv 

opprettet et arbeidslivsutvalg, hvor man forsøker å 

utforske yrkesmulighetene og oppdager at det er 

ganske mange.   

Etterpå holdt Melvær et innlegg hvor han forklarte 

hvorfor det er viktig å problematisere 

«religionsbegrepet», med bakgrunn i egen 

forskning på master- og doktornivå. Han viste 

hvordan religionsstatistikk og juridiske definisjoner 

kan få politiske og økonomiske konsekvenser. 

Spiritualitetsbegrepets historie, som er Melværs 

doktorgradsprosjekt, ble også tatt opp, og særlig 

hvordan man forsker på det. Én elev fortalte 

hvordan han hadde opplevd å være på 

alternativmessen i Bergen.  

Skoleelever møter religionsvitenskapSkoleelever møter religionsvitenskap  

http://youtu.be/GIRWyUmT36Q
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Foto: Kavar Singh. Hentet fra videoen til 

«Tusen tegninger».  Gjengitt med tillatelse. 

Tandberg fortalte om sine to feltopphold i India. 

Med utgangspunkt i masteroppgaven, som handlet 

om religion og generøsitet, forklarte han hvordan 

man kan bruke eksperimenter, i dette tilfellet en 

type som kalles «spilleksperimenter», for å forske 

på temaet. Videre fortalte han om ilden i 

ildtempelet hos parserne i India, ritualer tilknyttet 

til ilden og forskjellige typer ild. —Hva skjer dersom 

ilden slukner? spurte en elev. —Derfor har man 

prester som hele tiden passer på ilden, svarte 

Tandberg. Videre gav Tandberg eksempler på  

uttalelser om hvordan man danner sosiale 

relasjoner med ilden. —Hva er det med ilden som 

gjør at mennesker går til ildtempelet og danner 

sosiale relasjoner med den? —Jeg tror ikke det er 

nedfelt i oss, men ilden har vært et samlingspunkt 

lenge og vi forbinder det med noe positivt, foreslo 

en elev. —Av og til møter man mennesker som tror 

på noe som en selv kan synes virker veldig rart, men 

det viktigste målet med å være religionsviter er å 

være den nøytrale aktøren på utsiden. Det er viktig 

å ikke være dømmende. 

—Målsettingen for arrangementet, forklarer 

Tandberg, var å bidra både med faglig og 

utdanningsrelatert input til elevene og læreren, med 

et spesielt fokus på hva religionsvitenskapelig 

forskning er eller kan være. Derfor brukte vi ikke 

bare tid på å presentere egne forskningsprosjekter, 

men også hva man gjør når man tar en bachelor-, 

master- eller doktorgrad på universitetet.  

Strand har selv en mastergrad i religionsdidaktikk 

og opplever at elevene synes religion og etikk er 

svært spennende.  —Jeg opplever gode dialoger   og 

relasjoner med elevene i religionsfaget. Det blir 

særlig interessant i lys av nyere forskning, som har 

vist at slike relasjoner er langt viktigere enn 

undervisningsmetoder. Elevene synes også det er 

spennende å komme seg ut av klasserommet og se 

hva som skjer på religionsfronten, hva det forskes 

på. 

Man er naturligvis også rekrutteringspotensialet 

bevisst. —Som en positiv bi-effekt av møtet kan det 

jo tenkes at noen av elevene ble så nysgjerrige at de 

til slutt ender opp hos oss—og det hadde jo vært 

supert! Vi fire som deltok ble i hvert fall motivert til 

å ta prøveprosjektet et steg videre, og gjøre noe 

lignende igjen. 
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Ole Mads Sirks Vevle er student i programmet 

Religious Roots of Europe og fullfører sin 

mastergrad til våren. I prosjektet retter han 

søkelys mot begrepet gudsfryktere (eng. God-

fearers), et navn på en emisk kategori ikke-

jødiske synagogedeltakere i hellenistisk tid. —

De er en historisk ikke-jødisk gruppering som 

aksepterte eller sympatiserte med et jødisk 

gudssyn, forklarer Vevle og fortsetter: --En 

vanlig akademisk definisjon er «ikke-jøder 

(eng. gentiles) som deler jødisk monoteistisk 

tro, og som deltar i livet i synagogene, men 

uten å være konvertitter.» 

Vevle mener grupperingen ikke har fått 

oppmerksomheten den fortjener, og påpeker at 

deres eksistens har vært gjenstand for 

diskusjon. –Grupperingen er mye diskutert i 

akademia, men det hersker stor forvirring 

omkring i hvilken grad begrepet gudsfrykter 

viser til en offisielt anerkjent gruppering eller 

om det viser mer generelt til en innstilling.  

Begrepet grekere, slik det er brukt blant annet 

enkelte steder i Apostlenes gjerninger, kan 

referere til denne grupperingen, hevder han, og 

viser til Apostlenes gjerninger 18: 4: «Hver 

sabbat hadde [Paulus] samtaler i synagogen og 

overbeviste både jøder og grekere.» 

—De var en del av synagogefellesskapet, men 

konverterte ikke til jødedom. Den rabbinske 

betegnelsen på grupperingen er 

himmelfryktere, legger han til og påpeker at 

dette har sammenheng med jødisk tradisjon for 

forsiktighet i bruk av den jødiske gudens navn. 

Vevle ønsker å undersøke om det er 

sammenheng mellom gudsfryktere og rabbinsk 

lære om «Noahs syv lover», eller kategorier av 

lover, som består av seks forbud og ett påbud. 

Forbudene gjelder idolatri, mord, tyveri, 

Studentprofil: Studentprofil:   

Ole Mads Sirks VevleOle Mads Sirks Vevle  
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seksuell umoral, blasfemi og det å spise kjøtt fra 

levende dyr. Påbudet gjelder etablering av 

domsstoler.  

—Ikke-jøder som følger Noahs lover seg fortjent 

til en "andel i den kommende verden", forklarer 

Vevle og presiserer: --Ifølge jødisk tradisjon er 

det derfor ikke nødvendig for ikke-jøder å 

konvertere til jødedommen for å etablere en 

relasjon til Gud. Ikke-jøder er ikke forpliktet til 

å følge Toraen, som kun gjelde for jødene på 

grunn av deres rolle som forvaltere og 

formidlere av Toraen. Den bibelske 

presedensen for disse lovene er pakten som Gud 

innstifter med nettopp Noah og hans 

etterkommere, etter syndefloden. 

Hvor ger tzedek brukes om fulle proselytter--

altså konvertitter til jødedom--er ger toshav et 

begrep som ofte brukes om gudsfryktere; på 

engelsk oversettes sistnevnte til resident aliens, 

strangers eller sojourners. 

Ifølge Maimonides’ kodifisering av den 

muntlige Toraen er alle ikke-jøder som følger 

Noahs lover rettferdige, forklarer Vevle. —For å 

få «andel i den kommende verden» må man 

akseptere at Noahs lover er gitt av Gud og 

anerkjenne at rabbinerne er de autoritative 

forvalterne og formidlerne av Toraens lære. De 

som imidlertid anerkjenner og aksepterer 

lovene av fornuftsgrunner, kalles «vise». Det 

viktige er å utvikle en relasjon til Gud, forklarer 

han. I Talmud læres det at en ikke-jøde som 

studerer de syv noaittiske lovene er som en 

øversteprest. En konsekvens er at jødedommen 

forvalter en egen religion for ikke-jøder, en 

religion som i sin essens består av en 

monoteistisk tro og en grunnleggende moralsk 

kodeks, forklarer Vevle. 

Vevle er opptatt av Noahs lovers rolle også i 

nyere tid, særlig i internasjonal sammenheng. 

Hugo Grotius, som ofte regnes som 

grunnleggeren av internasjonal lov, og John 

Selden var begge inspirert av rabbinsk tradisjon 

og særlig Noahs lover. De brukte Talmud som 

kilde da de utviklet internasjonal lovgivning. 

Denne lovgivningen har senere hatt innflytelse 

på utviklingen av FNs internasjonale lov. 

—I middelalderen og frem til moderne tid har 

jøder som levde i eksiltilværelse i kristne og 

muslimske land ofte blitt hindret i å lære ikke-

jøder om Noahs lover. I nyere tid har det igjen 

begynt å dukke opp monoteistisk troende som 

kaller seg gudsfryktere. Det finnes også jødiske 

grupperinger som aktivt sprer denne læren til 

Annet nytt: 

Norsk religionshistorisk forening (NRF):  

Håkon Tandberg er ny kasserer i NRF. Alle henvendelser og spørsmål angående 

medlemsskap sendes til hakon.tandberg@ahkr.uib.no. Tandberg har også opprettet en 

twitter-feed for NRF: @NReligionshistF.  

Din:  

Temanummeret om guder er utgitt i to numre: Guder I (nr. 2, 2012) og Guder II (nr. 

1, 2013).  

Formidlingspris til Dag Ø. Endsjø! 

Det humanistiske fakultets formidlingspris ble i år tildelt Dag Øistein Endsjø. 

Gratulerer! 

mailto:hakon.tandberg@ahkr.uib.no
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har for eksempel slagergalla og slagerfest, 

hvor det kommer mange tilskuere og 

artister. I Sverige har man slike samlinger 

allerede på høsten; det er opptakten til 

våren. I Norge er MGP-fenomenet mer 

sentrert rundt finalen, påpeker han. Et 

annet spørsmål som er aktuelt for oppgaven 

er hva han karakteriserer som det religiøse 

innholdet i tre svært populære låter: Gali 

Atari & Milk and Honeys «Halleluja» (Israel 

1979), Alexander Rybaks «Fairytale» (Norge 

2009) og Loreens «Euphoria» (Sverige 

2012). Med dette utgangspunktet vil han 

finne ut hva dette kan si om hva som gjør 

hver enkelt til MGP-fans. 

MGP har, siden begynnelsen i 1956, blitt til 

noe helt annet enn det begynte. Særlig 

Melodi Grand Prix som religionMelodi Grand Prix som religion  

Lars Kristian Stensrud har vokst opp med 

Melodi Grand Prix (MGP) som en viktig del 

av livet. De siste årene har interessen for 

MGP fått en akademisk vending. Stensrud 

hadde tenkt å skrive masteroppgave om noe 

helt annet, men da han hørte MGP 

karakterisert som en «menighet», kunne 

det ikke bli noe annet. Han skriver nå  

masteroppgave om MGP som en form for 

religiøsitet.  

 —Det er mange likhetstrekk mellom MGP i 

Danmark, Norge og Sverige, så jeg 

begrenser datamaterialet til Norden, 

forklarer Stensrud. I forbindelse med 

oppgaven er han særlig opptatt av hvordan 

man samler MGP-fans,  hvilke samlinger 

som skjer og hvilken rolle de har. —Man 
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trekker Stensrud frem overgangen fra 

radioprogram til fjernsyn. –Det begynte 

som en konkurranse fra datidens EU, med 

hovedsakelig musikkeksperter som 

målgruppe. På slutten av 70-tallet endret 

det seg. Man begynte å fokusere på fans og å 

tiltrekke dem, særlig i Nederland, Tyskland 

og Storbritannia. På slutten av 80-tallet 

starter man med en offisiell MGP-klubb og 

derfra utviklet det seg i stadier; det ble bare 

større og større. Dette har nok vært 

frigjørende for en del subkulturer, noe som 

gjør ideen bak MGP til et flerdimensjonalt 

sosialt fenomen, forklarer Stensrud. –MGP 

er en samlende bevegelse; den samler 

kulturelle, religiøse og underholdningsmessige 

aspekter, som igjen utgjør MGP. 

Religiøst sangtekstinnhold er bare ett av de 

aspektene Stensrud er interessert i; det 

større bildet er MGPs fankultur. –Det 

handler om hvordan man «dyrker», om 

fansens ritualer i løpet av året, og hele 

fenomenet tolket slik at det kan erstatte 

andre former for religion. MGP-fans er også 

blitt anklaget for avgudsdyrkelse, noe som 

av og til kan virke paradoksalt. –For 

eksempel Carola, som har vært veldig stor i 

MGP, er kontroversiell i forhold til store 

deler av subkulturen, som hun ser litt ned 

på.  

Store deler av «subkulturen» er tilknyttet 

LHBT-miljøer (lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner), hvor Stensrud forklarer at 

MGP er en anledning til å feire seg selv. –

Mange bruker finalekvelden til noe spesielt, 

som å arrangere drikkeleker og pynte seg litt 

ekstra, uten at man blir sett ned på. I tillegg 

er det tradisjonsrikt; mange har vokst opp 

med foreldre som følger med på 

programmet og slik blir det inngangsveien 

til MGP som et fellesskap. Det er en fin 

innfallsvinkel til å undersøke «fandom» og 

religiøse aspekter ved MGP. Jeg er opptatt 

av å se på hva religion og livssyn kan være 

og å tenke litt utenfor boksen, forklarer 

Stensrud. --Det er fascinerende at MGP kan 

være en så integrert del av menneskers liv, 

forteller Stensrud og utbroderer –Det kan 

være så viktig at man bestiller hotellrom 

med én gang man får vite om hvor en 

delfinale skal være. I Malmø, som er hvor 

neste MGP-finale vil bli avholdt, er alle 

hotellene utsolgt, til og med mange hoteller 

i København. Det sier litt om engasjementet 

til folk, påpeker han.  

Stensrud har opplevd både problematikk og 

fordeler ved dobbeltrollen som fan og 

forsker, men fokuserer på det positive. –Jeg 

ville ikke fått den tilgangen jeg har om jeg 

ikke hadde vært en del av MGP, og om jeg 

ikke hadde vært tidlig ute med å skrive om 

temaet. Jeg har også vært journalist for 

fanklubben, men jeg opprettholder 

akademisk distanse overfor andre fans. De 

vet at jeg min hensikt er forskning.  

Stensrud er mest opptatt av det empiriske,  

men ønsker å benytte aspekter tilknyttet 

fellesskap og ritualer ved Émile Durkheim, 

Clifford Geertz og Victor Turners 

perspektiver.  Ved UiB representerer 

prosjektet en forskningstrend som allerede 

har  fått fotfeste i andre norske 

religionsvitenskapelige studiemiljøer: 

forskning på forhold mellom religion og 

populærkultur. 

Foto: Agnete Brun / Dagbladet. Gjengitt med tillatelse. 



14 

 

Mot slutten av januar var Gabriel Levy på besøk 
for å bidra til undervisning i emnet RELV212/312: 
Religion, evolusjon og kognisjon, som Håkon 
Tandberg er emneansvarlig for.  Emnet tar for seg 
sentrale aspekter ved teoretisk utvikling i 
evolusjonære og kognitivistiskee tilnærminger i 
religionsvitenskap. Dagens undervisning ble 
utvidet fra to til fire timer for å gi større rom for 
diskusjon.  

Viktige tema, sammen med gener, 
menneskeartens utvikling og sammenhenger 
mellom evolusjonære trekk og mekanismer, var 
spørsmål om eventuelle koblinger mellom 
religion og moral. Hvordan kan man forklare 
moralitet fra et evolusjonært perspektiv?  Har 
det noe med religion å gjøre? Hvorfor knyttes det 
høye kostnader til å bli med i noen religiøse 
grupper, mens andre tilsynelatende stiller få og 
lette krav til sine medlemmer? Hva har slike 
tema med evolusjon og moral å gjøre?   

Levy og Tandberg samarbeidet om å undervise 
om temaet, som var tydelig engasjerende for 
studentene. Hvorfor velger en hunn-guppy (en 
liten fisk) å pare seg med en spesifikk hann-
guppy og ikke en annen? Hva har det med 
religion å gjøre? Veldig forenklet handler 
evolusjon ved naturlig utvalg å overleve lenge 
nok til å reprodusere seg, og om å være attraktiv 
nok for  det motsatte kjønn til at reproduksjon 
finner sted. Ifølge noen teorier kan religion ha 

noe med både attraktivitet og overlevelsesevne å 
gjøre. 

Levy holdt også en gjesteforelesning hvor han 
presenterte sin nylig utgitte bok Judaic 
Technologies of the Word: A cognitive analysis 
of Jewish cultural formation (2012). Levy 
a r g u m e n t e r t e  f o r  b e t y d n i n g e n  a v 
språkkompetanse i religionshistorie, hvilken 
betydning dette har for «late som»-lek og i neste 
omgang religiøsitet. Argumentet er basert på 
blant andre Robert N. Bellahs modell av 
aksialalderen (ca. 1000 fvt.)—en periode hvor 
han knytter tidsalderens religiøse utvikling 
sammen med arbeidsdeling mellom konge, 
prester og lærere. 

Levy tok særlig opp lese- og skriveferdighet som 
avgjørende element i utviklingen av religion(er) 
og helt sentralt for endringer av og i religiøse 
uttrykk i og forbi den aktuelle historiske 
perioden. Han appliserer kognitive perspektiver 
på disse prosessene, særlig utviklingen av jødisk 
religion. 

 

Foto: J. Skjoldli 

Religion, Religion,   

evolusjon og guppyerevolusjon og guppyer  


