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Menneskesyn - hva, hvordan og hvorfor? 
 

0850 Bilde 1 Gustav Klimt: Musikk, 1900 

 

0900 Demp lyset. Spill Antonín Dvorak : Davids 23. salme, Bibelske sanger, Opus 99, nr. 4, 

1894.  

Vel møtt til mennesksynsseminar. Bildet vi har sett på er laget av Gustav Klimt: Musikk, 

1900. Musikken vi hørte er av Antonín Dvorak: Davids 23. salme. Davids harpespill kunne 

temme de farlige kreftene i Sauls sinn. I 23. salme synger David slik: “Selv om jeg går i 

dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, 

de trøster meg” 

Mens vi sender rundt disposisjonen for forelesningen, kan dere prøve å løse den grusomme 

sfinksens gåte: Hva er det som er firfotet, tofotet og trefotet?  Sfinksen i Theben hadde 

kvinneansikt og løvekropp, slik som sfinksen helt til høyre på bildet. Den som ikke kunne 

gjette gåten, ble slukt av sfinksen. Hva er det som er firfotet, tofotet og trefotet? 

Ett minutt 

Hva er det som er firfotet, tofotet og trefotet? Svar: Mennesket.  Som spedbarn kryper det på 

fire, senere går det på to og i vanskelig terreng og som olding støtter det seg til staven. 

Mennesket har forskjellige muligheter til utfoldelse. Det er livsviktig å forstå seg selv, forstå 

sine muligheter og begrensninger på en riktig måte. Ellers blir vi slukt av dødens krefter! (Av 

bilde 1). 

Temaet som danner innledning (til menneskesynsseminaret / i dag) er altså: Menneskesyn  

hva, hvordan og hvorfor?  I disse dagene skal vi studere menneskesyn. Å studere, det er å 

lytte, lese og samtale systematisk. Min innledning har fire hovedpunkter. Jeg har valgt å starte 

konkret, og stiller først spørsmålet: Hvordan oppfatter du deg selv som menneske? Videre 

stilles tre mer allmenne spørsmål: Pkt. 2. Hvorfor studere menneskesyn? Det kan oppfattes 
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som et utkast til mål for seminaret.  Pkt. 3. Hva er et menneskesyn? Det er et forsøk på å 

klargjøre begrepet menneskesyn. Og til slutt pkt. 4. Hvordan studere menneskesyn? Det er et 

eksempel på noen begreper som kan brukes ved systematisk sammenligning av menneskesyn. 

Jeg setter pris på spørsmål og kommentarer under veis. Vi kommer til å ta en kort pause etter 

punkt 1.3. Jeg har lagt opp til at dere skal arbeide sammen to og to flere ganger i løpet av 

denne forelesningen. De som sitter for seg selv må altså ta med seg skrivesakene og flytte litt 

på seg. Hvis dere som samarbeider ikke kjenner hverandre fra før, er det en god skikk at dere 

presenterer dere for hverandre. 

1. HVORDAN OPPFATTER DU DEG SELV SOM MENNESKE? 

1.1. Stanislavskijs fire spørsmål 

Den russiske teaterinstruktøren Konstantin Stanislavskij (1863-1938) ba skuespillerne alltid å 

stille følgende spørsmål til sin egen rolle, spørsmål som de skulle ha i bakhodet før de gikk 

inn på scenen: 1. Hvor kommer jeg fra?  2. Hvem er jeg?  3. Hvorfor er jeg her?  4. Hvor går 

jeg? 

Hensikten var å leve seg inn i rollen slik at en virkelig kunne levendegjøre personen på 

scenen. I stedet for å anvende Stanislavskijs spørsmål på en rolle, kan vi stille spørsmålene til 

oss selv: Hvordan opplever jeg menneskelivet som helhet, altså: 

Overhead 1    
1. Hvor kommer jeg fra?  2. Hvem er jeg?  3. Hvorfor er jeg her?  4. Hvor går jeg? 

Først skal vi arbeide med disse spørsmålene hver for oss, og deretter dele med naboen det vi 

har svart. Jeg vil altså først be dere arbeide hver for dere i stillhet i et par minutter. Prøv å 

skrive ned svar på disse fire spørsmålene som angår din forståelse av deg selv som menneske.  

2 minutter 

Nå kan dere samarbeide to og to. Fortelle hverandre hva dere har svart på de fire spørsmålene. 

Når dere kommenterer hverandres svar, er det viktig at dere begynner med å bemerke hva 

dere synes er bra sagt. Men det er selvsagt lov å være uenige! 

1.2. Zappfes menneskesyn 

Peter Wessel Zappfe, er en av Norges mest originale og dyptpløyende filosofer, født i 1899 (i 

Tromsø), død i 1990. Hovedspørsmålet i hans filosofi, kalte han “Det eneste fornødne og evig 

brennende problem”, og han stilte spørsmålet slik: “Hva betyr det å være menneske?” Vil dere 

vite mer om ham, så finn fram  

Overhead 2    
Norsk Filosofisk Tidsskrift, 1989, nr. 4 (På gangen i øverste etasje, utenfor datarommet). 

Zappfe har samme utgangspunkt som Aristoteles. Å være menneske, det må bety at vi prøver 

å realisere våre evner. Men hva er så våre evner? 

Vi har evne til å ta til oss næring, til å vokse. Det er en evne vi har felles med plantene. Men 

det vi leter etter er det som er spesielt for mennesket. 

Vi har evne til å føle behov og å strebe etter å tilfredsstille våre behov. Det er evner vi har 

felles med dyrene. Men hva er menneskets spesielle evner? 

Vi har evne til å ha meninger og til å legge meninger til grunn for våre handlinger. Det er det 

spesifikt menneskelige. Vi har evne til å se en mening med det vi gjør. Zappfe sier det slik: 
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Mennesket krever at det skal være en mening med tilværelsen som helhet  en slags 

grunnleggende rettferdighet. Mennesket streber etter det høyeste, det fullkomne  det higer 

mot toppen. 

 

Overhead 3   Zappfes tegning av Stetind, et 

utfordrende fjell i Tysfjord-området, ca 5 mil sør for 

Narvik. Det er ingen tilfeldighet at flere av de norske 

filosofene er fjellklatrere. 

 

 

 

Mennesket streber etter det høyeste, det fullkomne  det higer mot toppen, også i overført 

betydning. Det krever en rettferdig verdensorden, en altomfattende rettferdighet. Og derfor 

blir lidelse og død en enorm provokasjon for mennesket. 

Bilde 2  Francisco Goya: Henrettelsen den 3. mai 1808 (malt i 1814) protesterer mot krigens 

meningsløse grusomheter. Her blir spanske sivile meiet ned av Napoleons soldater. 

 

Vi vet at vi skal dø, det er det sikreste av alt på vår livsseilas.  
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Bilde 3  Edvard Munch: Døden ved roret, 1893.  

 

Vi skal høre en liten vise av Odd Børretzen. Oppfatter han livet på samme måte som Munch? 

Lydeksempel: Odd Børretzen og Lars Martin Myhre: Noen ganger er det all right, kutt 2 

(4:09). 

Også Odd Børretzen forstår døden som det sikre i livet, men han synes å oppleve seilasen som 

ganske trygg og god så lenge båten ikke er kommet til land: “Jeg seiler så seint det går an, for 

turen tar slutt når du kommer til land.” Han kan selv kontrollere at vinden kommer på tvers. 

For Munch derimot, er det døden som bestemmer kursen, og dermed også farten. 

Døden er det sikreste av alt, og samtidig det umuligste av alt, for den innebærer at vi ikke kan 

nå det som vi ønsker å nå, den fullkomne, den rettferdige og ordnede verden.  

Bilde 4  (Pieter Brughel d. e.: Babels tårn, ca 1550) 

 
1. Mos. 11: 

1
 Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale. 

2
 Og da de drog frem mot 

øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der. 
3
 Og de sa til hverandre: 

Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og 

jordbek istedenfor kalk. 
4
 Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når 

op til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden! 

Byen med tårnet som kan nå opp til himmelen er og forblir et håpløst prosjekt. 

Derfor er mennesket hjemløst i verden. Vi krever en rettferdig verden, men vi kan ikke 

realisere den. 
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Zappfe mener at mennesket er overutrustet: Vi kan søke en mening med livet som helhet, men 

vi er ute av stand til å finne en mening som er velbegrunnet. Ingen svar holder for den 

prøvende tanke, er Zappfes konklusjon, etter å ha prøvd  svært mange tanker. 

Hvis det ikke er noen mening med å leve, da er det heller ikke noen mening i å drepe for å 

overleve. 26 år gammel skrev Zappfe et essay som begynner slik:   Sitat fra “Den sidste 

Messias”, del I (Nytt Norsk Tidsskrift, 1989, nr. 4, s. 4-12) 

 

Slik har mennesket tenkt lenge, mener Zappfe. Men hvorfor er da ikke menneskeheten for 

lengst dødd ut?  Fordi vi flykter fra oss selv. Vi demper vår angst for det meningsløse 

livet gjennom ulike beskyttelsesteknikker: Beskyttelsen kan være rastløs aktivitet, trang til 

stadig å høre og se noe nytt. En annen teknikk kan være at vi nøyer oss med overflatiske 

halvsannheter, eller vi kan beskytte oss mot angsten ved å utfolde oss i kunstnerisk aktivitet, 

eller i akademisk forfatterskap, for eksempel ved å skrive humoristisk om det tragiske. 

Overhead 4a   (Zappfe: Om det tragiske, 

1983. Omslag ved Paul Grøtvedt.).  

Dette er omslagsbildet til Zappfes avhandling 

om det tragiske. Den begynte som en 

magistergradsavhandling, men vokste til en 

doktorgradsavhandling på vel 600 sider. Dere 

finner boka i biblioteket vårt på nr 110 Z. 

(Vis fram). Legg merke til spøkefuglen i 

hodeskallen. Dere kan kikke på boka i 

pausen hvis dere vil. 
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Slutten av Zappfes essay, det som jeg begynte på i sted, varsler at menneskene blir mer og 

mer brutale for beskytte seg mot den beklemmende følelsen av å være hjemløse i verden. For 

å beskytte seg, vil de ikke tåle å høre sannheten om sitt liv:  Sitat del V 

 

Zappfe valgte å ikke få barn. 

Hvis Zappfe skulle svare på Stanislavskijs fire spørsmål, ville han antakelig ha svart slik: 

Overhead 4b 

1. Hvor kommer jeg fra?  Fra intet. Jeg er en tilfeldig syntese i naturen. 

2. Hvem er jeg? Et tragisk dyr, som ikke kan realisere det som jeg ønsker. 

3. Hvorfor er jeg her? Det er ingen bærende mening med livet som helhet.  

Vi bør tåle egne lidelser, men ikke påføre andre lidelse.  Menneskeheten bør dø ut, stille og 

rolig, enten ved å la være å få barn, eller ved bare å få ett barn, slik at to systematisk blir til 

en, to til en osv. 

4. Hvor går jeg? Til intet.  

 

Zappfes syn på mennesket kan oppsummeres slik: Mennesket er et meningskrevende vesen i 

en meningsløs verden. Alt løper ut i ingenting! Menneskeslekten kommer fra intet og går til 

intet. Ut over dette er det intet. En klode uten mennesker er ingen ulykke. 

1.3. Sammenligning 

Nå vil jeg be deg sammenligne Zappfes svar på de fire spørsmålene med dine egne svar. 

Samarbeid to og to. Så tar dere en liten pause og strekker litt på bena. Vi begynner igjen 

presis kl 1000. 

(Etter pausen: Noen som har kommentarer eller spørsmål i tilknytning til forrige time?) 
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2. HVORFOR STUDERE MENNESKESYN? 

Har vi et felles utgangspunkt for dette studiet her på NLA? Jeg tror det. På tross av vår følelse 

av å komme til kort som mennesker, på tross av vår eksistensielle angst. 

 

Overhead 5  Dette skriket på 

muren er fra filmen  

Pink Floyd The Wall, 1982. 

 

Og en annen variant av samme motiv er dette: 

Bilde 5  Edvard Munch: Skriket, 1893  

(laget i samme år som Døden ved roret) 

 

 

Disse bildene fremstiller en eksistensiell angst som mange kan kjenne seg igjen i, men likevel 

tror jeg ikke at dere har trukket de samme konsekvensene som Zappfe. Jeg tror ikke dere ville 

ha kommet hit for å studere pedagogikk hvis ikke dere ønsket at livet skulle føres videre. 

2.1. Føre livet videre 

Hvorfor studere menneskesyn? For det første fordi vi ønsker å føre livet på jorda videre. Det 

er et ønske jeg deler. Hvorfor? Kan vi begrunne hvorfor livet bør føres videre?  

Blir ikke en slik videreføring av livet bare en unødig forlengning av lidelsene? I filmen Mitt 

liv som hund (Regi: Hellström, 1985) kikker den 12 eller 13-årige Ingmar opp i 

nattehimmelen og undrer seg over hunden Laika som nettopp var skutt ut i bane rundt jorda 

(Det skjedde 3. nov. 1957).  Det skulle undersøkes hvordan hunden klarte forholdene i 

rommet.  Men den hadde bare mat med seg for 5 måneder.  Laikas bane var bestemt.  "Det er 

egentlig en langsom avlivning", sier Ingmar, og sammenligner hundens bane med menneskets 

bane i universet. Liksom Laika på sin Sputnik har vi på jorda bare en begrenset tid. Er livet 

vårt bare en langsom avlivning? 

Zappfe vil unngå at vår eksistensielle angst driver oss til å tro blindt på noe som ikke er sant. 

Jeg er enig i at vi skal være på vakt mot fanatisk tro. To eksempler: I 1896 utvandret de 

såkalte “heglumianerne” (tavle), et kollektiv på ca 40 personer fra Dalarne i Sverige, de 

utvandret til Jerusalem, anført av en sterk leder som het Heglum. Filmen Jerusalem (regi: 

Bille August, 1996) bygger altså på noe som faktisk har hendt.  

Det som skjedde i Waco i  Texas i 1993 er også en viktig erfaring.  Lederen David Koresh 

brant inne sammen med 80 av sine tilhengere, men han blir fortsatt sett på som en Messias av 

en del av de overlevende. Erfaringene tyder på at både Heglum og David Koresh var 

forførere. 
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Vi bør vokte oss mot fanatisk tro, men vi bør også være på vakt mot en fanatisk vantro, en 

vantro som ikke vil åpne for muligheten av at noe kan være sant, selv om det går over 

menneskelig forstand. Det kan tenkes at det ikke er mulig for oss å angi en velbegrunnet 

mening med livet som helhet, en mening som virker overbevisende for alle ut fra fornuftige 

argumenter. Men kan vi dermed være sikker på at livet er meningsløst? Forutsetter ikke det at 

vi stoler absolutt på den menneskelige fornuft? Og er det ikke vår erfaring at alt menneskelig, 

altså også vår fornuft, er begrenset?  

Overhead 6  Blaise Pascal sier: “Hjertet har sine grunner som fornuften ikke kjenner.” (Lutz 

utgave av Tanker, VIII, 7). 

Jeg går ut fra at vi som er her ønsker at livet på jorda skal føres videre, også menneskelivet. 

Bilde 6  Edvard Munch: Historien.  

 

Vet dere hvem som har malt dette bildet? Det dekker den ene sideveggen i Universitetets Aula 

i Oslo, og ble malt i 1916, ca 20 år etter Skriket, og det er nesten vanskelig å tro at det er 

samme maler som har laget begge bildene. Bildet heter Historien. Den verdige gamle sliteren 

har noe viktig å fortelle til barnet, og han forteller historien slik at barnet gjør store øyne. 

Å være pedagog forutsetter at det fins noe positivt som det virkelig er verdt å føre videre til 

neste generasjon. Men hva dette er, det er det uenighet om i vår kultur. Studiet av 

menneskesyn kan hjelpe oss til å forstå og ta stilling til slike aktuelle konflikter. 

2.2. Forstå og ta stilling til aktuelle konflikter 

Hvorfor studere menneskesyn? For det andre fordi et studium av ulike menneskesyn kan 

hjelpe oss til å klarlegge hva som ligger under ulike meninger og handlinger i vår kultur. 

Mange aktuelle konflikter kan forstås nettopp som menneskesynskonflikter. Jeg skal nevne to 

eksempler:  

1. I vår kultur oppfattes barna som mennesker også før de kan krabbe på fire, men er fosteret 

menneske også før det har menneskelig utseende? Synet på mennesket danner kjernen i 

debatten om fosterets rett til liv.  

2. Vi møter også menneskesynskonflikter i debatten om skolens mål. I L7 leser vi om det 

meningssøkende menneske med kristne og humanistiske verdier, og om det skapende, 

arbeidende, samarbeidende og økologisk bevisste menneske. Hva er det som integrerer det 

meningssøkende, det skapende, det arbeidende, det samarbeidende og det økologisk bevisste 

menneske? Hva er det som samler, hva er det som sammenfatter alle disse sidene ved 

mennesket til en helhet – en integritet? Er det konkurransen om godene i verden, eller er det 

nestekjærligheten? Er det integrerte menneske i L97 egentlig “det konkurrerende menneske  

med masse mot i brystet, vett i pannen og stål i ben og arme”? Er de som mangler ben eller 

armer, eller de som kommer ut med dårlige karakterer mindre verdt? 

Overhead 6b: Menneskeverd? 
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Skal vi diskutere målet for oppdragelsen, for eksempel målet for skolen, vil det altså være 

avgjørende å klarlegge synet på mennesket.  

Men det er ikke nok å forstå ulike syn. Det er også viktig å bli klar over hva vi selv står for. 

Studiet av menneskesyn gir oss mulighet til å se oss selv i ulike “speil” og å sette oss selv på 

prøve. Dette er den tredje grunnen til å studere menneskesyn. 

2.3. "Speile seg" i ulike syn og sette eget syn på prøve 

Vi er preget av et menneskesyn også før vi begynner å studere ulike menneskesyn. 

     

Bilde 7  Albrecht Dürer: Selvportrett i pels, ca år 1500. Dürer har 

brukt et speil da han malte. Vi ser at han har et skarpt og 

granskende blikk. 

Ved å holde opp ulike menneskesyn som “speil” for oss selv, kan 

vi få en klarere forståelse av vårt eget menneskesyn. Altså det vi 

allerede har, mer eller mindre gjennomtenkt. Og får vi en klarere 

forståelse av oss selv, så tvinger det seg også fram et spørsmål om 

vi selv trenger å bli korrigert. Dürer hadde Jesus Kristus som et 

slikt korrigerende forbilde. 

 

 

 

Sting har kanskje andre forbilder, men både Dürer og Sting 

fremstiller noe av den samme utfordringen til hver enkelt: Er jeg 

egentlig det mennesket som jeg helst vil være? Og hvordan vil 

jeg egentlig være? Vi trenger å arbeide med ulike menneskesyn 

for å “speile” vårt eget syn, sette det på prøve og også være åpen 

for å forandre syn. 

 

Bilde 8  (Sting: Utsnitt fra platekoveret til Nothing like the sun, 

1987) 

 

 

Hvorfor studere menneskesyn? Det kan oppsummeres slik: 1.Vårt utgangspunkt er at vi 

ønsker å føre livet videre. 2. Da må vi kritisk velge ut det som er viktigst i livet. 3. Det vi 

velger må bli synlig og tydelig i livet vårt. 

 

3. HVA ER ET MENNESKESYN? 

Kort kan det sies slik: Et menneskesyn er et syn på mennesket, altså en oppfatning av 

mennesket. 

3.1. Et menneskesyn er En oppfatning som trer fram i praksis 

En oppfatning er ikke nødvendigvis språklig formulert. Når vi lever på en bestemt måte, 

følger et visst mønster, da viser vi i praksis en bestemt oppfatning av hva det er å være 
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menneske. Livet roper høyere enn læren. Studium av menneskesyn er altså ikke bare et 

studium av teorier om mennesket, språklig formulerte meninger om mennesket, men også et 

studium av menneskets handlinger. Vi kan prøve å finne noe helhetlig som knytter ulike 

handlinger sammen til et mønster. Mønsteret vil da utgjøre en helhetsoppfatning av 

mennesket. 

3.2. Et menneskesyn er En helhetsoppfatning 

Sigurd Vengen, har formulert det slik: “Eit menneskesyn er ei faktisk heilskapsoppfatning av 

kven og kva mennesket er” (Vengen, 1996, I boka: Hva er et menneske?, s. 23). Vengens 

artikkel supplerer det som jeg har tatt opp i denne forelesningen). 

Det fins individuelle varianter av menneskesyn. Vi bør derfor ikke være så snare med å 

plassere andre mennesker i “båser” ut fra enkelte utsagn som de har kommet med. Skal vi 

prøve å forstå og vurdere en helhetsoppfatning av mennesket, må vi forsøke å se 

sammenhenger mellom teori og praksis, sammenhenger mellom meninger og handlinger. Å 

gå inn i drøfting av praktiske konsekvenser, kan derfor være fruktbart. Det er det jeg mener 

med en helhetsoppfatning. Et menneskesyn er en oppfatning av mennesket som ikke bare 

henger sammen teoretisk, men også med det livet som vi lever.  

Og vi skal ikke bare være opptatt av det livet som allerede er levd, men også se fremover mot 

det som forhåpentligvis kommer. 

3.3. Et menneskesyn er Et program for menneskets liv 

Et program er en kort beskrivelse av noe som skal skje (pro=på forhånd og gram kommer av 

verbet grafein som betyr å gravere eller skrive). Programmet åpner for noen muligheter og 

stenger for andre. I programmet for dette menneskesynsseminaret ser dere hva lærerne har 

ønsket skal skje til ulike tider, men det er ikke entydig og fullstendig bestemt på forhånd hva 

som faktisk kommer til å skje.  

Et menneskesyn kan også forstås som et program. Det beskriver menneskets situasjon i 

tilværelsen, beskriver hva som er menneskets muligheter og begrensninger og antyder hva 

som er menneskets oppgaver – uten å bestemme detaljene. 

Sammenfattende kan begrepet menneskesyn defineres som ”en helhetsoppfatning av 

mennesket som skissemessig angir et program for menneskets liv”.  Overhead 7 (Gjenta) 

 

 

4. HVORDAN STUDERE MENNESKESYN? 

Hva skal vi se etter når vi studerer menneskesyn? Jeg har valgt to begreper som er lette å 

huske: Vi bør se etter menneskets rammer og menneskets retning. Rammene, forutsetningene, 

begrensningene, er det mest grunnleggende. Det er innenfor rammene at det er meningsfylt å 

diskutere i hvilken retning vi bør bevege oss. 

Hva forteller dette bildet om menneskets rammer og menneskets retning? (Samarbeid to og 

to) 
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Bilde 9  Theodor Kittelsen: “Langt, langt borte så han noe som lyste og glitret”, 1900. 

 

Og hva forteller bildet om menneskets rammer og retning? 

 

Bilde 10  Randi Hoen: Omslagsbilde til Erling Lars Dales bok Pedagogisk profesjonalitet, 

1989.  

 

 

Prøv å sammenligne de to bildene! Hva er likt? Hva er forskjellig? 

Etter noen minutter. Hva har dere sett? 
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4.1. Studium av menneskesyn er et studium av Menneskets RAMMER:  menneskets 
Virkelighet og Vesen 

Vi kan skille mellom to slags rammer: Virkeligheten er den ytre ramme, som omfatter alt, 

mennesket inkludert. Menneskets vesen er den indre ramme, som angir menneskets egenart, 

menneskets egne muligheter og begrensninger. Når vi i starten i dag spurte: Hvor kommer jeg 

fra? så kan det tolkes som et spørsmål etter den altomfattende rammen, altså virkeligheten. 

Når vi spurte: Hvem er jeg? så går det på menneskets vesen, menneskets spesielle egenart. 

For å klarlegge et syn på menneskets virkelighet, kan vi spørre: Hvem eller hva er det som gir 

rammene for det som kan skje? Hvem eller hva bestemmer virkeligheten? Er det naturen, 

samfunnet, kulturtradisjonen eller Gud som bestemmer våre rammer? Eller er individet selv 

sitt eget livs suverene arkitekt?  

Bilde 9  

 

Askeladden synes å være grunnleggende avhengig av 

kulturtradisjonen (han har solid niste på ryggen) og dessuten er han 

tydelig plassert i naturen omgitt av naturlige forutsetninger som er 

uavhengige av ham. 

 

 

Bilde 10 

  

Her er det mer uklart hva som er bestemmende. Er det samfunnet, 

med storbyens markedsmekanismer og reklame som bestemmer, 

eller er det de bestemte tradisjonene i de akademiske haller? Mellom 

akademiet og byen er det vann. Er hele virkeligheten flytende, 

ubestemt, slik at det avgjørende blir hva individet selv bestemmer 

seg for? 

 

Den sammenhengen eller virkeligheten som mennesket lever i, danner den ytre ramme. Den 

indre ramme, menneskets eget vesen, menneskets egenart, gir oss også bestemte 

forutsetninger. Ulike syn på menneskets vesen, den indre rammen, kan vi få frem ved å spørre 

etter  

 hva som er spesielt ved mennesket,  

 hva som gjør mennesket verdifullt og  

 hvilke muligheter og begrensninger en mener at mennesket har.  

Slike synspunkter vil ofte komme fram i de metaforene eller språklige bildene som brukes for 

å karakterisere mennesket. Mennesket er for eksempel blitt sammenlignet med en bygning 

med ulike rom, med planter som vokser (“oppvekst”), eller med effektive maskiner (hjernen 

som “harddisk”). (Bygningsmetaforen foretrekkes gjerne av dem som er opptatt av fag, 

spesialisering og profesjonalisering. Bygningsmetaforen dominerer for eksempel i Erling Lars 

Dales bok). 
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Menneskelivet kan også beskrives som et “løp” eller en “konkurranse” på ulike “arenaer”.  

Overhead 8 

 

Hvis det er en “lagkonkurranse”, hører deltakerne gjerne med til hver sin “stall”. Dette er et 

språk som alle kan. Økonomispråket og fotballspråket har en meget dominerende stilling i vår 

kultur i dag. Det fanger tenkningen vår og legger premisser for våre valg. 

Men livet kan også beskrives som en rolig “vandring” hvor en har tid   til å stanse opp og til å 

hjelpe andre. Kittelsen fremstiller Askeladden som en vandringsmann med stav i hånden og 

niste på ryggen, en niste som han villig deler med dem han møter på sin vei. Dales menneske 

står uten noe å støtte seg til. Han beveger seg mellom de ulike rommene  mellom 

produksjon, diskusjon, privatliv (trappen opp til 2. etasje) og estetisk virksomhet. (Bilde 10) 

Jeg har gjort ett forsøk på å tolke disse to bildene i min artikkel “Menneskesyn i nyere 

pedagogiske retninger”, som dere kan finne i heftet Hva er et menneske? Det er flere mulig 

tolkninger av disse bildene enn de som jeg har gitt! 

4.2. Studium av menneskesyn er et studium av Menneskets RETNING: Feil, Formål 
og Forskrift 

Spørsmålene Hvorfor er jeg her? og Hvor går jeg? er spørsmål angående menneskets retning. 

Vi kan gå feil, og skal vi gå i rett retning må vi ha et godt formål å sikte mot (Hvor går jeg?). 

Derfor trenger vi en forskrift som sier hva vi bør starte med både for å unngå å gå feil og for å 

begynne å bevege oss i riktig retning (Hvorfor er jeg her? konkretiserer hva jeg bør gjøre her 

og nå). 

Formålet, det er “det gode liv”, det overordnede målet for livet. Det er det vi orienterer oss i 

forhold til, både med det vi sier og det vi gjør, det er ut fra formålet vi kan avgjøre hva som er 

riktig retning i livet. Det er den veien vi går. 
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Askeladdens formål er et gyllent slott. Det gjelder å drepe trollet og befri prinsessen. Så kan 

de to leve lykkelig sammen alle sine dager. Slik kan vi også forstå Marx sin lengsel etter et 

jordisk paradis, det klasseløse samfunnet. Dales formål er mer beskjedent. I likhet med 

Zappfe tror han ikke at livet noen gang kan bli fullkomment, og i likhet med Sartre nøyer han 

seg derfor med å prøve å finne mening i enkeltsituasjonene. At denne posisjonen kan være 

utilfredsstillende, er forøvrig Sartre et vitnesbyrd om. Han ble som kjent marxist. 

Hva som oppfattes som feil retning, vil være avhengig av vår forståelse av rammene. Karl 

Marx mente at menneskets rammer var grunnleggende bestemt av samfunnet. Han var derfor 

spesielt opptatt av å se etter feil nettopp i samfunnet. Den unge Jean Paul Sartre fokuserte 

derimot på det enkelte individ.  

Ulike syn på menneskets feil kan klarlegges ved å spørre hvorfor vi går i feil retning (årsak, 

grunn) og hvilke konsekvenser det har for oss. Marx hevdet at det er undertrykkelsen i 

samfunnet (årsak) som fører til at mennesket blir fremmed for seg selv (konsekvens). Sartre 

mente at fremmedgjøringen er individets egen feil. 

Hva en bør gjøre for å begynne å bevege seg i riktig retning, kan til slutt formuleres som en 

forskrift. Du kan for eksempel begynne med å spørre deg selv: Hvorfor er jeg her på 

menneskesynsseminaret? Jeg er enig med Sartre i at vi bør foreta bevisste, egne valg, men jeg 

tror det må sies noe mer enn det. Et hvert bevisst valg er ikke nødvendigvis et godt valg. 

Kolonnen lengst til høyre på skjemaet (som står nederst på det arket dere har fått), er en 

utfordring til hver enkelt. Over den tomme kolonnen kan du jo skrive ditt eget navn. (Det 

passer fint ved siden av Marx og Sartre!) Bruk disse dagene til å bli mer klar over ulike 

menneskesyn, og prøv å formulere et syn på menneskets rammer og menneskets retning, et 

syn som du selv vil stå for, både i teori og i praksis! 

 

   Marx   Sartre 

Virkelighet 

         (Vi) 
Bestemt av produksjons-

forholdene i samfunnet 

Bestemt av det enkelte individ 

selv 

 

Vesen 

(Ve) 
Sosialt og skapende Ensomt og fritt med angst   

Formål 

(Fm) 
Det klasseløse samfunn 

preget av likhet og 

solidaritet. 

Ingen mening med livet som 

helhet, men valgene gir 

mening i livet. 

 

Feil  

(F) 

Undertrykkelse i samfunnet 

fører til fremmedgjøring 

Å fraskrive seg ansvar for sitt 

eget liv fører til at en lyver for 

seg selv 

 

Forskrift 

(Fs) 
Gjør revolusjon via partiet !  Foreta bevisste, egne valg !  

 


