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INNLEDNING OG OPPBYGGING AV STRATEGIEN 

Humanistisk livsveiledning er en livssynstjeneste og en samtalepraksis under utvikling. 
Selve strategidokumentet konsentrerer seg om hvordan Human-Etisk Forbund (HEF) bør 
organisere satsingen på Humanistisk livsveiledning. I tillegg plasseres denne nye 
livssynstjenesten inn i feltet som internasjonalt kalles for «chaplaincy».  

Strategien knytter an til vedtektene fra 2019 som fremhever at HEF skal arbeide for å 
fremme og videreutvikle humanismen, og arbeide for at mennesker kan praktisere det 
humanistiske livssynet. Dette skal gjøres blant annet ved å gi medlemmene en sosial og 
organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap, samt gi tilbud om humanistiske 
seremonier. I arbeidsprogrammet for 2019-2021 er det fremhevet at å skape livssyns-
fellesskap og tilby livssynstjenester er forbundets hovedoppgave. 

Strategien bygger videre på tidligere vedtak i organisasjonen om å satse på pilot-
prosjekter, og peker ut en overordnet retning for arbeidet. Anbefalingen er å organisere 
satsingen i fire prosjektområder i perioden 2021 til 2025: 

1. Livsveiledning for ungdom og unge voksne  
2. Livsveiledning når sykdom rammer  
3. Livsveiledning som medlemstilbud   
4. Livsveiledning på digitale flater 
 

Strategien er supplert med fire utdypende vedlegg. Dette er gjort for at selve strategi-
dokumentet ikke skal bli for omfattende. Vedleggene er utdypinger av tematikk som er 
spesielt relevant når forbundet etablerer en ny livssynstjeneste. De er mer å anse som 
faglige utdypinger og kontekstualisering enn som konkrete forslag som skal vedtas. 

Vedlegg 1. En utdypende beskrivelse av Humanistisk livsveiledning som 
samtalepraksis: 

Beskriver hva som skal være særpreget ved Humanistisk livsveiledning som samtale-
praksis, og hvordan denne livssynstjenesten er forankret i sentrale humanistiske verdier 
og begrunnelser. Myndiggjørende frihet, dialogisk likeverd og reflektert tenkning er 
sentrale idealer.  

I samtalepraksisen etterstreber man å veilede med kloke spørsmål fremfor enkle svar, og 
hjelpe gjesten med å lytte til seg selv. Man lar ideer få dvele fremfor å foreta forhastede 
slutninger. Livsveilederen er en med-tenker som gjennom en åpen og undersøkende 
dialog hjelper gjesten til å finne ut av sin egen situasjon.  
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Vedlegg 2. Humanismen og livets eksistensielle grunnvilkår: 

Beskriver noen sentrale perspektiver innenfor humanismen og livssynets eksistensielle 
side. Livssyn er en samlebetegnelse som refererer til alle de ulike forståelser vi har om 
hva det vil si å eksistere som menneske. Det handler om overbevisninger som vi står for, 
og som kan være en støtte i møte med livets utfordringer. Helt sentralt her er at 
humanismen er et nøkternt og krevende livssyn som pålegger mennesket et stort ansvar. 

Ved å forsone seg med livets realiteter, og ta inn over seg de grunnleggende 
eksistensvilkårene, kan man komme nærmere å leve et autentisk liv som ansvarlige 
mennesker. I Kristian Horns humanetikk ble dette poenget understreket ved betydningen 
av å ta vare på sin redelighetsopplevelse i møte med de store livsspørsmål.  

Vedlegg 3. Om sekulariseringen og behovet for et humanistisk livssynssamfunn: 

Beskriver noen av de store demografiske endringene på livssynsfeltet i lys av den 
pågående sekulariseringen i den vestlige verden, og tydeliggjør behovet for et humanistisk 
livssynssamfunn. Helt sentralt her er en påstand om at både organiserte og uorganiserte 
humanister, og andre sekulære mennesker uten en avklart livssynsidentitet, kan ha behov 
for hjelp og støtte når livet er trøblete, og når de står overfor vanskelige livsvalg.  

Humanistisk livsveiledning utvikler og utvider livssynssamfunnet HEF, og gjør forbundet 
mer tilgjengelig og relevant gjennom hele livsløpet. Seremoniene er for de stolte 
øyeblikkene i våre liv, og livsveiledning er først og fremst (men ikke bare) viktig når livet 
røyner på, eller når vanskelige livsvalg skal tas.   

Vedlegg 4. Utdypende beskrivelser av prosjektområdet ungdom og unge voksne: 

Beskriver og utdyper noen sentrale utfordringer mennesker i denne livsfasen står i. De 
eksistensielle fenomenene som omtales er ment å eksemplifisere noe av det tidstypiske i 
denne perioden av livet. I dette vedlegget er det også lagt inn en betraktning om det nye 
tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring» i skolen, fordi det anses som spesielt 
relevant for prosjektområdet. 
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BAKGRUNN OG STATUS FOR ARBEIDET MED 
LIVSVEILEDNING I HEF 

På landsmøtet i juni 2019 ble Humanistisk livsveiledning vedtatt som et innsatsområde i 
perioden 2019-2021. Innsatsområde er i Arbeidsprogrammet konkretisert gjennom en 
rekke tiltak som skal gjennomføres i perioden, herunder følgende: 

Nasjonalt: 

Arbeide for å få inn humanistiske livsveiledere i offentlige institusjoner som sykehus, 
sykehjem, universiteter og høgskoler samt kriminalomsorgen. 

Region/fylke/lokalt: 

Etablere livssynsbetjening ved institusjoner og på HEF-kontorer gjennom pilot-
prosjekter. 

 

Prosjektstillinger innenfor og utenfor offentlige institusjoner 

De to første punktene fra Arbeidsprogrammet utfyller hverandre. Et langsiktig mål for HEF 
er større livssynsmessig mangfold i offentlige institusjoner, og at våre livsveiledere skal 
være en del av dette mangfoldet. Å etablere samarbeid med ulike institusjoner gjennom 
å tilby prosjektstillinger er ett (av flere mulige) tiltak for å komme dit.  

Hovedstrukturen i arbeidet med prosjektstillinger er at HEF dekker lønn og har arbeids-
giveransvar, og at institusjonene legger til rette for at våre livsveiledere kan utføre sitt 
arbeid i samarbeid med andre aktører. Det langsiktige målet er at institusjonene selv 
bekoster disse stillingene på linje med institusjonsprestene. Det gjelder per i dag for 
sykehus, Forsvaret og delvis sykehjem.  

Gjennom prosjektene får HEF verdifull innsikt i, og erfaring med, institusjonenes arbeid. 
Samtidig får institusjonene blikk for at det finnes høyt kvalifisert personell med annen 
bakgrunn enn teologi. 

Forhåpentligvis vil institusjonsprestene også erfare at våre livsveiledere kan berike 
fagmiljøene fordi de representerer noe annet enn institusjonsprestene. Uansett er målet 
å posisjonere HEF på en sånn måte at det i fremtiden vil være naturlig for institusjonene 
å søke samarbeid med oss når de ønsker å utvide livssynsmangfoldet i sine tjenester. 

De mest aktuelle institusjonene å samarbeide med er de følgende: 

Universitet og høgskole. Her tilrettelegger institusjonene gjennom fristasjonsprinsippet 
(lokaler og nødvendig infrastruktur), men HEF ansetter og er ansvarlig for student-
humanistene.  
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Sykehus. Her ansettes og lønnes sykehusprestene (og i fremtiden sykehus-
humanistene?) av helseforetakene. Det var ønskelig å få til prosjekt i sykehus allerede i 
2020, men koronasituasjonen førte til at dette arbeidet ble utsatt. Planen er at det 
eventuelt tas opp igjen etter revidering av budsjettet i august. Her er vi uansett avhengig 
av at institusjonen vi initierer samarbeid med ønsker et samarbeid, og vi må regne med 
at HEF må dekke kostnadene ved ansettelse i en eventuell prosjektperiode.  

Sykehjem. I større kommuner deler ofte kommunen og kirken på kostnadene ved institu-
sjonsprestene. Noen prester kan være ansatt i kommunen, og noen i menighetene. I Oslo 
kommune har et utvalg foreslått at dagens institusjonsprester skal suppleres av 
«sjelesørgere» fra andre tros- og livssynssamfunn. 

Kriminalomsorgen. Her tilrettelegger institusjonene for fengselsprestene, men de er 
ansatt i og lønnet av kirken. HEF må regne med at samme vilkår vil gjelde for oss dersom 
vi får til et samarbeid med en konkret institusjon. Regjeringen har i tros- og livssyns-
meldingen, som ble sendt til Stortinget før sommerferien i 2019, signalisert at de ønsker 
prosjekter i fengslene for å øke det livssynsmessige mangfoldet. Det kan i så fall være 
taktisk av HEF å få avklart status i disse planene før vi initierer egne prosjekter med 
konkrete institusjoner.  

«In house livsveileder». Vi bestemmer i eget hus, og kan i prinsippet ansette så mange 
livsveiledere vi vil ved våre regionkontorer. I 2020 etablerte vi et prosjekt i VeTeBu-
samarbeidet, plassert i Tønsberg, med særskilt ansvar for å jobbe med livsveiledning for 
medlemmer, og å utvikle opplæringsmateriell.   

Prosjektområder og prosjektstillinger 

I løpet av kort tid etter landsmøtevedtaket i juni 2019 kom det frem at mange regionlag er 
interessert i å prøve ut pilotprosjekter innenfor sitt geografiske område. Forbundet har så 
langt ansatt tre livsveiledere, og livssynsavdelingen er styrket med en rådgiver til dette 
feltet. Det er et tydelig signal om stort engasjement og vilje til å prioritere.   

Nettopp derfor er det viktig at organisasjonen klarer å samle seg om en riktig form og 
dimensjonering i prosjektfasen. Strategien anbefaler å strukturere arbeidet i prosjekt-
områder. Den faglige og tematiske innretningen i prosjektområdene presenteres under.  

Det er viktig å understreke at prosjektstillinger er et virkemiddel for posisjonering i 
institusjonene, og for utvikling av en ny livssynstjeneste internt i HEF. Det er ikke et mål i 
seg selv å ha flest mulig prosjektstillinger, eller mest mulig geografisk spredning på 
prosjektene. Vi bør i den innledende fasen tenke pragmatisk og faglig. Vi må tilrettelegge 
for at et fagmiljø kan få utvikle seg, og unngå at viktige medarbeidere ender opp som 
enslige svaler ute i institusjonene. Det er en sentral del av strategien at våre livsveiledere 
har en tett tilknytning til forbundet, og inngår i et fagmiljø under utvikling.   

Det er gjennom å lykkes med de prosjektene vi etablerer at vi bereder grunnen for at 
satsingen kan bygges ut over tid, og på sikt komme store deler av landet til gode. For å få 
til et visst omfang på satsingen i prosjektperioden valgte landsstyret å bruke prinsippet 
om kostnadsdeling mellom regionlaget som foreslår prosjektstilling og det sentrale 
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budsjettet. Fordi egenkapitalsituasjonen er ulik fylkene imellom er det lite hensiktsmessig 
å lage en fordelingsnøkkel som skal gjelde likt i alle tilfeller. Det må med andre ord lages 
en avtale om kostnadsdeling i hvert tilfelle. Denne måten å organisere prosjekter på 
anbefales videreført så lenge det er hensiktsmessig.  
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HUMANIST CHAPLAINCY SOM INSPIRASJON 

I engelskspråklige land brukes begrepet «chaplaincy» om en gruppe ansatte som yter 
verdibaserte religions- og livssynstjenester, for eksempel eksistensielle samtaler, åndelig 
støtte og utøvelse av religiøse ritualer, ved offentlige institusjoner. De ansatte kan være 
«buddhist chaplain», «jewish chaplain», «muslim chaplain», «protestant chaplain», 
«catholic chaplain» eller «humanist chaplain». Chaplaincy-tittelen brukes altså på tvers 
av religion- og livssyn.  

Norske ordninger 

I Norge har vi per i dag ingen fullgod oversettelse av begrepene «chaplain» og 
«chaplaincy». Begrepet «chaplain» oversatt til norsk betyr «kapellan», som nærmest vil 
si «prestens medhjelper». Dette blir misvisende i dagens norske kontekst – et samfunn 
preget av økende sekularisering og mangfold i tro- og livssyn. I HEF bruker vi begrepene 
«livssynstjenester», «Humanistisk livsveiledning» og «Humanistisk livsveileder».    

Undersøkelser og statistikk over tid viser at kirken taper oppslutning på mange områder: 
Nedgang i antall medlemmer, fallende dåpstall, færre konfirmanter og nedgang i 
deltakelse på gudstjenester. Årsak til denne tendensen antas å være to hovedtrender – 
pluralisme og sekularisering i det norske samfunnet.   

Til tross for økende sekularisering og et stadig større mangfold av tro- og livssyn, var det 
i 2016 215 heltidsansatte prester i sykehus, sykehjem, kriminalomsorgen og Forsvaret, 
pluss ca. 20 prester ved universiteter og høgskoler. Disse 235 prestestillingene er fordelt 
slik: 100 stillinger ved offentlige og private sykehus, 30 ved sykehjem, 30 fengselsprester 
og 20 prester ved universiteter og høgskoler. Forsvarets tros- og livssynskorps har rundt 
55 prester. I tillegg er det noen små stillingsbrøker for muslimer knyttet til sykehus i 
Trondheim og Bergen, og ved Haukeland sykehus har prestetjenesten med seg en 
buddhist.    

Ved St. Olavs hospital i Trondheim ble det tilsatt en sykehushumanist i et vikariat på ca. 
3 år, frem til sommeren 2018. I 2017 hadde hun over 200 samtaler. Engasjementet var 
imidlertid over da sykehuspresten kom tilbake fra permisjon.   

I 2017 ble det ansatt en felthumanist og en feltimam i Forsvaret. HEF og Forsvaret inngikk 
en avtale der forbundet er sendeorganisasjon for, og har tilsyn med, felthumanisten.  Det 
ble i 2020 tilsatt ytterligere en felthumanist.  

I 2019 ansatte HEF Norges første studenthumanist ved Høgskulen i Volda, og fra 
sommeren 2020 tiltrådde vår andre studenthumanist ved og NTNU Trondheim. 2020 var 
også året forbundet ansatte sin første «inhouse» livsveileder ved kontoret i Tønsberg. 

Når det gjelder organisering og finansiering av tros- og livssynstjenester i offentlige 
institusjoner, er dette løst på ulike måter:  

Så langt vi vet er det altså per i dag 235 prester, 3 felthumanist, 1 feltimam og 2 student-
humanister tilknyttet offentlige institusjoner i Norge. I tillegg kommer, som nevnt, små 
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stillingsbrøker for muslimer knyttet til sykehus i Trondheim og Bergen, og en buddhist ved 
Haukeland sykehus.   

Dette ser vi sammenfaller med Norden for øvrig, hvor det store flertallet av «chaplains» 
er prester som er ordinert i landets dominerende lutherske folkekirker.  

Nederland, Belgia og England 

Nederland er det landet som har kommet lengst i utvikling av chaplaincy-feltet, og under-
streker at høy grad av sekularisering i samfunnet er én hovedårsak til denne utviklingen. 
Nederland fikk sin første humanistiske chaplain i Forsvaret allerede i 1950.   

De fleste som jobber med tros- og livssynstjenester, chaplaincy, i offentlige institusjoner i 
Nederland og Belgia, er ansatt og lønnet av staten. Antall ansatte humanistiske chaplains 
i Nederland er omtrent 200, og i Belgia omtrent 35. I det nederlandske forsvaret, hvor 
humanister lenge har vært representert sammen med ulike religioner, jobber repre-
sentanter fra seks religioner og livssyn i hvert sitt chaplaincy: 53 protestanter, 55 
katolikker, 38 humanister, 2 muslimer, 2 jøder og 2 hinduer. I England finner vi en rekke 
frivillig baserte chaplaincy-tilbud, mer eller mindre profesjonalisert.   

I Norge er vi altså helt i startgropa når det gjelder mangfold i tros- og livssynstilbudet i 
offentlige institusjoner. Det er, som sagt, prestetjenesten som inntil ganske nylig har vært 
den eneste verdibaserte tjenesten som har gitt åndelig, eksistensiell og religiøs støtte i 
fengsler, i Forsvaret, på sykehus, på sykehjem og i utdanningsinstitusjoner.   

Anne Hege Grung fra Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har i flere sammenhenger 
uttalt at ansatte i samtalepraksistjeneste ved offentlige institusjoner ikke speiler den 
demografiske pluraliteten. Hun ser likevel lyst på situasjonen, og mener samtale-
praksistjenesten i institusjoner som kriminalomsorg, forsvar, helsetjeneste og 
utdanningsinstitusjoner er i endring, og mer og mer følger et internasjonalt mønster.                                                          

I et innlegg for HEFs fagnettverk i livsveiledning vektla Grung følgende utfordringer ved 
den norske tros- og livssynstjenester, «chaplaincy»:  

Ansatte i «chaplaincytjenesten» speiler ikke den demografiske pluraliteten i institu-
sjonene. De aller fleste «chaplains» er prester fra Den norske kirke.  

Det er viktig å løfte betydningen av hele «chaplaincy»-feltet.  

Det er behov for å etablere plurale team av «chaplains» som også møter den økende 
andelen av «nons» og mennesker med en hybrid religiøs identitet.   

Det er behov for å avklare finansiering av «chaplaincy»-stillinger, men også innhold, 
rapportering, myndighet og forvaltning.     

Arbeidet med å fornye norsk «chaplaincy» er i gang. Det gjøres en innsats for å innlemme 
personell med annen tros- og livssynstilknytning i offentlige institusjoner. For eksempel er 
Pastoral-klinisk utdanning (PKU) for Forsvaret nå livssynsåpent. Og på Teologisk fakultet 
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ved Universitetet i Oslo er det startet en livssynsåpen masterutdanning som sikter mot 
kvalifisering for «chaplaincy» på norsk. En av studentene i det første kullet er ansatt i HEF.   

Det er viktig for HEF å påvirke en utvikling mot større mangfold i de sekulære institu-
sjonenes livssynstjenester, og strategien med å etablere prosjektsamarbeid er dels et 
tiltak for å oppnå dette, og dels knyttet til behovet for å utvikle Humanistisk livsveiledning 
som en faglig solid og relevant livssynstjeneste. Strategien er sånn sett proaktiv: HEF tar 
konkrete initiativ til samarbeid med ulike institusjoner, etablerer prosjekter, utvikler en (for 
oss) ny livssynstjeneste og bygger et dialogisk fagmiljø.  

Per i dag eksistere det ikke et utdanningsprogram som er skreddersydd for tjeneste som 
livsveileder i HEF. Det er en utfordring som denne strategien ikke adresserer, men som 
det må jobbes med på sikt.  
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PROSJEKTOMRÅDER FOR LIVSVEILEDNING  

 

Spesielle utfordringer i livet har en tendens til å trenge seg på i ulike livsfaser og 
livssituasjoner. Et strategisk grep som foreslås er å organisere satsingen på livsveiledning 
i prosjektområder. Fremad i alle retninger (faglig og geografisk) kan være en fristende 
impuls for ivrige idealister med en god sak, men det er neppe formålstjenlig verken 
strategisk, faglig eller økonomisk.   

I motsetning til en visjon må en strategi forholde seg til rammevilkår. Et sentralt 
rammevilkår er økonomiske ressurser, og anbefalingen er derfor at vi ikke sprer satsingen 
på for mange områder i en etableringsfase, men konsentrerer innsatsen i noen 
avgrensede prosjektområder. På den måten kan vi jobbe særskilt med etiske og 
eksistensielle utfordringer som er spesielt aktuelle i visse faser av livet, eller i spesifikke 
livssituasjoner.  

Som tidligere nevnt er prosjektstillinger ved sekulære institusjoner viktig for utvikling av en 
ny livssynstjeneste i HEF. For å unngå at våre livsveiledere ender opp som enslige svaler 
ute i institusjonene er det avgjørende at vi bygger et fagmiljø i HEF. Derfor er det en 
sentral del av strategien at våre livsveiledere har en tett tilknytning til forbundet, og inngår 
i et faglig nettverk. For å sikre at nødvendig fagutvikling skjer i et bredere kollegialt 
fellesskap, og at erfaringer og kunnskaper fra ulike prosjektområder knyttes sammen, blir 
fagnettverket viktig.  

Anbefalingen er som beskrevet innledningsvis å definere fire prosjektområder for perioden 
2021-2025. Tanken er at disse prosjektområdene også får et særskilt ansvar for å jobbe 
med etisk og eksistensiell tematikk som er spesielt aktuelle innenfor prosjektområdet. Hva 
det innebærer beskrives nærmere innenfor hvert prosjektområde: 

1. Livsveiledning for ungdom og unge voksne   
2. Livsveiledning når sykdom rammer 
3. Livsveiledning som medlemstilbud 
4. Livsveiledning på digitale flater  

Det ene av prosjektområdene, livsveiledning på digitale flater, er tenkt både integrert i de 
andre prosjektområdene, og som et selvstendig arbeid knyttet til en helhetlig utvikling av 
forbundets digitale uttrykk og tilstedeværelse. Det er dermed ikke tenkt som et selvstendig 
prosjektområde under strategi for livsveiledning. 
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Livsveiledning for ungdom og unge voksne  

Det første prosjektområdet er det mest omfattende, og retter seg mot ungdom og unge 
voksne. Her foreslås det å jobbe med sammenhenger mellom Humanistisk konfirmasjon, 
livsmestring i skolen og livsveiledning for studenter.   

Eksistensielle tema taler til unge mennesker, som lett kommer i en skvis mellom ytre krav 
og deres egne ønsker om å finne ut av livet sitt. Mye eksistensiell tematikk kretser rundt 
det tilsynelatende enkle spørsmålet om hva det vil si å eksistere som menneske. Det 
handler om menneskets unike erfaring av å være til i verden. I den formative perioden av 
livet har de eksistensielle spørsmålene en tendens til å trenge seg på. En grunn kan være 
at denne livsfasen er preget av både usikkerhet og nysgjerrighet knyttet til egen identitet 
og eksistens. 

Innretningen i prosjektet er å arbeide med fenomener som er spesielt aktuelle i denne 
livsfasen: Å bli selvstendig. Å bli kjent med seg selv. Å ta store valg og finne ut hva man 
skal bruke livet til. Å meste den nye friheten og det medfølgende ansvaret. Kort sagt, å 
finne seg til rette i verden og i sitt eget liv.  

Livsveiledning for ungdom og unge voksne gis en mer utførlig tematisk presenta-
sjon i et eget vedlegg.  

De eksistensielle fenomenene som der beskrives er ment å eksemplifisere noe av det 
tidstypiske i denne livsfasen. De er tatt med for å utdype og tydeliggjøre tematikken, og 
på den måten vise hvorfor dette prosjektområdet har et bredt nedslagsfelt.  

Temaene er selvsagt ikke uttømmende, og heller ikke bestemmende for hva man kan 
snakke med en livsveileder om. De er ment som eksempler på livsfenomener en 
humanistisk organisasjon bør ta på alvor i sitt arbeid med ungdom og unge voksne. Ikke 
minst blir det tydeligere at det er krevende idealer vi holder oss med i vår tid. 

Det er også et selvstendig anliggende i dette prosjektområdet å utfordre tendensen til 
psykologisering av språket og eksistensielle fenomener. Dette er beskrevet i tilknytning til 
det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i skolen», også omtalt i det 
utdypende vedlegget ungdom og unge voksne.  

Helt konkret vil dette prosjektet hente erfaring fra arbeidet med Humanistisk konfirmasjon 
og studenthumanistenes møter med unge voksne. I tillegg er det ønskelig å prøve ut et 
samtaletilbud rettet mot ungdom og unge voksne utenfor lærestedene.  

Som et samlet prosjektområde er ambisjonen å ta unge menneskers etiske og eksisten-
sielle utfordringer på alvor. Det krever at vi utvikler dialogiske tilbud for denne alders-
gruppen, og på den måten skaffer oss førstehånds erfaring med hva unge mennesker 
strever med i sine liv.  

Se også vedlegg 4 «Prosjektområde ungdom og unge voksne» for tematisk utdyping av 
dette prosjektområdet. 



PROSJEKTOMRÅDER FOR LIVSVEILEDNING 

14 

 

 

 

 

  



PROSJEKTOMRÅDER FOR LIVSVEILEDNING 

15 

Livsveiledning når sykdom rammer 

Det andre prosjektområdet er tenkt utviklet i tilknytning til prosjektsamarbeid med 
helseinstitusjoner, og utvikling av rollen som sykehushumanist. Her ønsker vi å knytte 
prosjektet til eksistensiell helse. Det er et fagområde i utvikling, og denne utviklingen er 
særlig relatert til sekulariseringen i den vestlige verden. Det er en anerkjennelse av at det 
eksistensielle er viktig for sekulære mennesker, og prosjektet har som ambisjon å 
tydeliggjøre humanistiske perspektiv på eksistensiell helse og eksistensielle behov.    

De fleste mennesker strever mer eller mindre med spørsmål som kretser rundt egen 
eksistens i løpet av livet. Død, sorg, meningsløshet, ensomhet, frihet, ansvar og 
vanskelige valg er en del av menneskets eksistensielle grunnvilkår – som vi ikke slipper 
unna. Hvilke eksistensielle spørsmål som tar oppmerksomheten i øyeblikket, springer 
gjerne ut av den livssituasjonen vi befinner oss i: Ungdom og unge voksne står på 
terskelen til voksenlivet, de eldre befinner seg i livets siste år, og sykdom kan få en til å 
reflektere over lidelse og død på en ny og mer intens måte.   

Omstilling i forbindelse med sykdom er ofte en skjellsettende overgang som kan gå på 
identiteten løs – fra frisk til syk. Denne overgangen kan brått aktualisere eksistensielle 
spørsmål om liv, død, lidelse og mening som ellers ikke ville ha oppstått på samme måte 
til samme tid. Et spesielt faglig fokus i dette prosjektet handler om sekulære mennesker i 
møte med sykdom og livskriser. Hva betyr eksistensiell helse og eksistensiell omsorg i en 
humanistisk sammenheng? Og hvordan bør vi på humanistisk vis møte mennesker i 
livskrise? er grunnleggende spørsmål som skal adresseres her. 

Ulike former for helse 

Professor Bengt Lindström snakker om helsefremmende, i motsetning til forebyggende, 
helsearbeid. Forebyggende helsearbeid handler om å minimere sykdom og død. 
Helsefremmende arbeid, derimot, dreier seg om å søke etter de ressursene som gir 
livspotensiale. I den forbindelse er det verdt å merke seg at eksistensiell helse er en del 
av et utvidet helsebegrep, noe som tydeliggjør at det er forskjell på sykdom og 
allmennmenneskelige problemer. Fire dimensjoner av helse er identifisert: Fysisk, 
psykisk, sosial og eksistensiell. Den eksistensielle helsen har å gjøre med opplevelsen av 
sammenheng og mening i livet.  

Spesialpsykolog Gry Stålsett skriver:  

«Polariseringen mellom det fysiske og det psykiske, mellom kropp og sjel, er ikke ny i 
menneskenes historie. Vi trenger å finne et språk som kan favne begge deler. Felles 
utgangspunkt er våre menneskelige grunnvilkår, og hvordan de påvirker oss både mentalt 
og fysisk. Det handler om at vi er sårbare. Det handler om hvordan vårt forhold til mening, 
døden, tilhørighet, frihet og vår grunnleggende ensomhet påvirker vår væren i verden, 
både livskvalitet og helse. I utvidet forstand kan vi snakke om vår eksistensielle helse.» 

Å ha god eksistensiell helse er altså nært knyttet til en opplevelse av mening. Og 
mennesket er et vesen som hele tiden søker mening. Videre innebærer god eksistensiell 
helse at man er mer robust, i form av indre trygghet og styrke, til å møte vanskeligheter, 
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men også til å kunne glede seg over livet. Hvis vi ikke blir møtt på våre eksistensielle 
behov, kan det i verste fall føre til meningsløshet, svekket eksistensiell helse og livs-
kvalitet.  

For sekulære mennesker vil det å bli møtt av en likesinnet sykehushumanist i samtale om 
eksistensielle spørsmål, for eksempel mening, forhåpentligvis bidra til bedre eksistensiell 
helse og livskvalitet.  

Eksistensiell omsorg til sekulære mennesker 

Ikke-religiøse mennesker har selvsagt de samme behovene som religiøse når det gjelder 
livsmening, tilknytning, fellesskap, verdier og eksistensiell omsorg når det røyner på. 
Sekulære mennesker søker, som vi har sett, etter livsmening andre steder enn de 
religiøse. Den eksistensialistiske og humanistiske holdningen er at innenfor de 
livsbetingelsene vi lever under, er den enkelte fri til å velge, men må også ta ansvar for 
egne valg. Det er ingen guddommelig overbygning vi kan overlate ansvaret til, eller som 
kan gi oss trygghet, mål og mening med tilværelsen. Det må vi gjøre selv.  

Vårt livssyn, herunder menneskesyn, verdier og virkelighetsoppfatning, er en grunn-
holdning og en fortolkningsramme for hva det vil si å eksistere som menneske. Og livet er 
urettferdig. Fattigdom, lidelse og død er ulikt fordelt, og det er ingen overordnet mening 
med det. Kunsten er å leve gode liv forankret i en realistisk, humanistisk forståelse av våre 
livsbetingelser.     

De fleste mennesker opplever kriser av forskjellig slag i løpet av livet. En eksistensiell 
krise kan plutselig oppstå som følge av sykdom. Da kan vi oppleve at meningen med 
tilværelsen og fremtiden blir borte. En eksistensiell krise kan også vise seg mer langsomt 
i form av uforklarlig uro, kjedsomhet, eksistensiell smerte eller tomhet – en meningskrise 
som til slutt blir så påtrengende at noe må gjøres (Vigdis Ekeberg, upublisert artikkel).   

En sykehushumanist kan i møte med pasienter gi eksistensiell omsorg ved:  

➢ Å arbeide med etiske og eksistensielle spørsmål  
➢ Å vise omsorg ved å ha samtaler som er basert på oppriktig interesse for den andre 
➢ Å være oppmerksom og empatisk for å kunne gi eksistensiell lindring 
➢ Å ha respekt og toleranse for den andres livssyn 
➢ Å lytte og støtte den andre i oppgaven med å forstå sin livssituasjon  
➢ Å støtte den andre i søken etter mening og et nytt ståsted  
➢ Å alltid ha respekt for den andres integritet, autonomi og iboende verdighet 

Opplevelsen av sammenheng og mening i livet – å ha et meningsfylt liv – er grunnleg-
gende for god eksistensiell helse. Humanistisk livsveiledning er en meningsskapende 
aktivitet. Det handler om å støtte den andres undersøkelse av eget liv og eget livssyn for 
å skape mening og å forme sitt liv. Sykehushumanisten er en humanistisk livsveileder, og 
er godt rustet til å møte og ivareta eksistensielle behov hos en stadig økende andel 
mennesker med et sekulært humanistisk livssyn.   
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Livsveiledning som medlemstilbud 

«Livet leves forlengs og tenkes baklengs», sier Kierkegaard. Livet er en konstant flyt, og 
tanken og fornuften kan bare gripe det som allerede er tilbakelagt, det som har stivnet og 
derfor ikke lenger eksisterer i øyeblikket. Det inviterer oss mennesker til å stoppe opp 
underveis i livet, til å dvele ved det som har vært, og fundere på det som skal bli.  

Mennesker har behov for både formålsløse streiftog og dyp refleksjon. Lek og dypt alvor. 
Ikke minst har vi behov for å ta det alvorlige alvorlig, som filosofen Harald Ofstad påpekte. 
Også i det sekulære velstandssamfunnet eksisterer det en lengsel etter dybde, visdom og 
skjønnhet i livene våre. Vi har jo bare dette ene livet, og vi vil leve det vel.   

Hvordan bør et humanistisk livssynssamfunn møte denne eksistensielle lengselen? Ved 
å bli en møteplass for refleksjon, og ta på alvor at sekulære mennesker er opptatt av 
hvordan de skal leve sine liv, hvilke verdier de ønsker å bygge på, og hva som gir livet 
mening. HEF bør bli et naturlig sted å oppsøke for folk som søker inspirasjon til å utvikle 
seg selv som mennesker. 

Livsveiledning som medlemstilbud er tett knyttet til tjenesten som humanistisk livsveileder 
ved våre regionskontorer, og tilbudet er tenkt å supplere de andre prosjektområdene på 
minst to måter:  
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Å skape en dialogisk organisasjon  

Handler om å skape dialogiske møteplasser for aktualisering av etiske og eksistensielle 
spørsmål. Ved å invitere til åpne og undersøkende samtaler om saker som er viktige for 
folk, men som ikke nødvendigvis skal lede frem til noe. Bortsett fra å (forhåpentligvis) 
komme til nye innsikter, og bli litt klokere på seg selv, på andre mennesker og en tidvis 
kaotisk verden.   

De dialogiske møteplassene kan være alt fra en til en-samtaler med en humanistisk 
livsveileder eller en frivillig samtalepartner, til temakafeer og andre dialogiske aktiviteter 
der flere mennesker møtes. Det som er felles for denne typen aktiviteter er at den er jordet 
i levd liv. Deltakerne inviteres til å tenke ut ifra egne erfaringer, og dialogene ledes av folk 
som ikke foreskriver seg selv som eksperter på livet, men som er trenet i å lede et 
undringsfellesskap.  

Dialogiske møteplasser bygger på dialogiske idealer, og anerkjenner samtalenes egen-
verdi som noe annet enn alle de formålsrasjonelle aktivitetene livet ellers er preget av.   

 Livsfilosofi: Å la seg inspirere av etablert livsvisdom  

Handler om å tilby innholdsrike aktiviteter for mennesker som søker klokskap og 
inspirasjon i etablert visdom. I en humanistisk sammenheng er det mange kilder som kan 
oppsøkes, og som kan inspirere til refleksjon om hvordan vi kan leve gode liv. Det 
humanistiske bør i denne sammenhengen forstås som den åpne og frie undersøkelse av 
alt det spennende og forunderlige menneskene har skapt.  

Eksempler på konkrete idétradisjoner som er nærliggende for humanister å undersøke, 
kan være den filosofiske retningen eksistensialisme, romernes offisielle filosofi stoisisme, 
og antikkens mest kjente sjelesørgere epikureerne. I det store bildet er hele den 
europeiske filosofitradisjonen, fra antikken til moderniteten, relevant i en humanistisk 
sammenheng. Likeså fremveksten av humanisme og sekularisme innenfor en 
dominerende kristen kulturkrets. Ikke minst kan livsvisdom i litteraturen være til inspirasjon 
for egne bokklubber.   

Konkrete aktiviteter kan være kurs og opplæring for frivillige innenfor dialogiske aktiviteter, 
humanisme og livsfilosofi. Men også alt fra konvensjonelle seminarer og filosofiske 
temareiser til podcaster, videoproduksjon og tekster. Hvilket bringer oss til siste anbefalte 
prosjektområde.   
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Livsveiledning på digitale flater 

Digital livsveiledning er tenkt både som digital støtte for de andre prosjektområdene, og 
som et eget prosjekt. Innholdet som satsningen på livsveiledning rommer, har stort 
potensial i digitale kanaler. I vår digitale tidsalder forventer og ønsker folk å kunne finne 
svar på sine spørsmål på egenhånd, fremfor å eksplisitt be noen andre om å gi oss sin 
innsikt og sine svar. Dette gjelder også når vi søker etter inspirasjon til hvordan vi skal 
leve våre liv, og tanker om de store livsspørsmål.  

 HEF har store muligheter for å bygge seg opp som en aktør med troverdighet på 
ressurser for refleksjon og innsikt rundt store og små livsnære og eksistensielle spørsmål. 
I vår satsning på livsveiledning vil digital og fysisk tilstedeværelse komplimentere 
hverandre. Hvor mye enklere vil det ikke være å henvende seg til oss som student eller 
pasient, dersom du allerede har erfart hvordan vi griper an problemstillinger digitalt? 
Hvilken merverdi kan det gi, dersom du har hatt en god samtale med en studenthumanist, 
og finner hjelp til å reflektere videre gjennom våre digitale ressurser?   

Gjennom å utvikle et høykvalitets innholdsunivers, med ulike innganger til livsveiledning 
–alt fra korte «to-the-point» videosnutter til fordypende tekster og foredrag – med varme 
og snert, humor og alvor – vil vi kunne vise frem HEF på en helt ny måte; som et 
livssynsfellesskap som er til stede for deg når du trenger oss, der du vil møte oss.    

Livsveiledning på digitale flater må ses i sammenheng med øvrig digital utvikling i HEF. 
Det er derfor et fagområde som vil bli presentert mer utførlig på et senere tidspunkt.   
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VEDLEGG 1 

En utdypende beskrivelse av Humanistisk livsveiledning som 
samtalepraksis 

«Eg har eit behov for å sette ord på noko, å finne litt ut av kva dette noko eigentleg er.» 
(student 2019) 

Humanistisk livsveiledning er et samtaletilbud for mennesker som opplever større eller 
mindre utfordringer i sin spesifikke livssituasjon. Kort fortalt er det samtaler om livsnære 
problemstillinger knyttet til det å være menneske i ulike faser i livet.  

Humanistisk livsveiledning er en livssynstjeneste, og ikke terapi. Livsveiledere er ikke 
behandlere, og de gir derfor ikke diagnoser. Tvert imot er en livsveileder en medtenker 
som gjennom en åpen og undersøkende dialog hjelper gjesten til å finne ut av sin egen 
situasjon. Noen ganger kan det være uklart for en gjest hva som egentlig plager dem. Slik 
sitatet innledningsvis illustrerer. Da er kunsten å bidra til å forløse det gjesten strever med, 
gjennom å lytte, leve seg inn i gjestens fortelling og stille spørsmål som bidrar til selv-
refleksjon.  

Som et humanistisk tilbud er hensikten med livsveiledning klar: Å etablere en livssyns-
tjeneste der gode mellommenneskelige møter er i sentrum, og på den måten understøtte 
menneskets iboende verdighet gjennom frihet, likeverd og refleksjon. I det følgende 
beskrives sentrale verdier og idealer for Humanistisk livsveiledning. 

En humanistisk forståelse av veiledning 

«Samtalene handler for meg om å bli lyttet til med omsorg mens jeg lytter til meg selv.» 
(student 2020) 

Hvordan bør vi forstå veiledning i en humanistisk sammenheng? Begrepet veiledning 
peker mot «å vise vei», «lede» og «peke ut en retning» for den som oppsøker veiledning. 
En måte å forstå dette på er at veilederen – i kraft av sine ressurser – tar gjestens hånd 
og leder han/henne på rett vei. Veilederen tar slik form av å inneha ekspertise som gjesten 
ikke har. Dette perspektivet har sine fordeler, men det har også sine svakheter, særlig i 
lys av humanistiske verdier. Med en ledende ekspertrolle står veilederen i fare for å 
undergrave gjestens autonomi, vedlikeholde et asymmetrisk maktforhold og gå glipp av 
viktige nyanser under samtalens løp.  

Humanistisk livsveiledning representerer derfor en mer tilbakelent og dialogisk inspirert 
form for veiledning. Veilederens rolle er å gå sammen med gjesten på en utforskende 
måte. Veilederen kan lytte, spørre og komme med innspill, men hele tiden for at gjesten 
selv kan velge veien videre. Veilederens rolle er dermed å trekke seg litt unna – less is 
more – men samtidig trygge og inspirere gjestens utforskning av sin aktuelle tematikk.  

Dette betyr at veilederen bør kultivere mot til «å stå i det åpne», gi fra seg makt og anse 
selve samtalen som iboende verdifull, uavhengig av hvilket resultat som eventuelt oppnås. 
En slik måte å forstå veiledning på står i kontrast til mange varianter av coaching, terapi, 
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psykologi og sjelesorg, der det eksisterer mange uartikulerte normer og verdier som 
preger samtalepraksisen.  

Dette er normer som mange gjester erfaringsmessig opplever som problematiske. De 
føler seg lett overkjørt, oversett, ledet og misforstått. De kan bli passivisert, og i verste fall 
sykeliggjort eller moralsk vurdert. Det kan svekke evnen til å bli oppmerksom på egne 
ressurser, egen kreativitet og eget selvverd. Dialogisk veiledning sikter seg derimot inn på 
å stimulere gjestens aktive bidrag ved å gi avkall på ledende ekspertise, umyndiggjørende 
makt og forenklede bestemmelser av mennesket.  

Man veileder med kloke spørsmål fremfor enkle svar. Man hjelper gjesten med å lytte til 
seg selv. Man lar ideer få dvele fremfor å foreta forhastede slutninger. Og man lar gjesten 
få anledning til å prøve og feile – vri og vende på livets Rubiks kube – uten et endelig mål 
om sannhet, mening eller lykke i sikte.  

En humanistisk praksis 

«Eg treng nokon å fortelje noko til. Nokon som kan lytte utan å dømme meg medan eg 
prøvar å sette ord på og forstå det som har skjedd meg i mitt liv.» (student 2019) 

Hvordan kommer det humanistiske til uttrykk i en samtalepraksis? Nøkkelen ligger i 
formuleringer fra Norsk Humanistmanifest: 

At mennesker «skal behandles som mål i seg selv» uttrykker at ethvert individ er 
uutgrunnelig og unikt. Vi kan ikke reduseres til en serie egenskaper, personlighetstrekk 
eller biologiske mekanismer. I Humanistisk livsveiledning betyr det at gjesten får være sin 
frihet. Livsveilederen vil ikke presse gjestens tematikk inn i en bestemt fortolkning, retning 
eller mening. Snarere vil han eller hun gis rom til å utforske, definere og forstå seg selv 
og sin situasjon på egne premisser.  

Livsveilederen anser dermed ikke seg selv som noen ekspert på menneskets indre liv, og 
avstår fullt og helt fra å gjøre gjesten til et objekt som bør behandles, hjelpes eller fikses. 
Samtalen formes heller av gjesten og hva han eller hun ønsker å oppnå med den. 
Humanistisk livsveiledning er dermed opptatt av å styrke gjestens autonomi.  

At mennesker er «frie til å skape mening og finne mål for våre liv» understreker at den 
iboende friheten også er i utvikling. Vi er alltid uferdige og underveis. Det betyr at livet til 
stadighet innehar en form for åpenhet som ordnes og konstitueres gjennom språket. Å 
sette ord på våre erfaringer vil dermed, i seg selv, bidra til å farge og prøve ut vår 
oppfatning om hva det vil si å være meg, i dette øyeblikk, her og nå.  

Det betyr at gjesten gis anledning til å forme sin frihet via samtalepartnerens oppmerk-
somhet. Livsveilederen vil dermed ikke styre dialogen i en bestemt retning. Han eller hun 
vil heller oppmuntre gjesten til å bevare den kreative åpenheten i de ordene som ytres. 
Slik gis gjesten plass til å eksperimentere med, nyskape og finne sin plass i verden, uten 
å stivne til i standardiserte og forenklede perspektiver på hvordan livet kan leves og 
begripes. Ethvert menneskets liv er altfor unikt, komplekst og dynamisk for enkle svar 
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utenfra. Humanistisk livsveiledning er altså opptatt av å myndiggjøre gjesten som den 
eneste ekspert på eget liv.  

At fellesskapet bør «legge til rette for at den enkelte skal kunne leve et rikt og meningsfullt 
liv» peker mot at den ovennevnte frihet best realiseres i gode samspill. Som individer er 
nemlig vår forståelse av oss selv og andre alltid begrenset til vårt eget perspektiv, men vi 
skaper oss selv i relasjoner til andre. Sammen kan vi altså se lengre enn hva vi ville gjort 
alene. Og det betyr at vi, gjennom de gode samtalene, kan hjelpe hverandre til å vokse 
som mennesker. Humanistisk livsveiledning er altså inspirert av det vi kan kalle dialogisk 
praksis – Den gode samtalen. 

En dialogisk praksis 

«Det er som to ord som står sammen på en linje, og det er i mellomrommet mellom 
dem det skjer.» (student 2020) 

Når vi hører ordet «dialog» tenker vi kanskje på en form for samtale der siktemålet er å 
oppnå noe bestemt, men i Humanistisk livsveiledning tenkes det dialogiske som noe 
dypere enn dette. Dialogen forstås som «en helt enkel og grunnleggende dimensjon ved 
livet», om vi skal sitere den finske psykologen Jaakko Seikkula.  

Dette perspektivet hviler på ideen om at vi som mennesker alltid – fra våre første åndedrag 
– er innvevd i relasjoner. Ingen av våre tanker, følelser eller ytringer oppstår i et vakuum. 
De er alltid, i mindre eller større grad, påvirket av vårt forhold til og respons på andre 
tanker, følelser og ytringer.  

Som mennesker former vi altså vår virkelighets- og selvforståelse i kontinuerlig dialog med 
andre stemmer. Enda sterkere: Vår menneskelighet puster eller kveles proporsjonalt med 
den dialogiske kvaliteten. God dialog er å ta hverandre på alvor ved å tilby en trygg og 
rommelig atmosfære for å utfolde det vi bærer på i vårt indre. Dårlig dialog preges av 
mangelfull våkenhet overfor den andre som en likeverdig og iboende verdifull stemme.  

At en Humanistisk livsveileder først og fremst fokuserer på den gode dialogiske kvaliteten, 
betyr altså at han eller hun forsøker å dyrke det relasjonelle samspillet, invitere til en 
gjensidig aktende og symmetrisk atmosfære, samt inspirere til at gjesten kan språkliggjøre 
sine dypereliggende erfaringer på en kreativ og tilfredsstillende måte. I Humanistisk 
livsveiledning er altså god dialog et mål i seg selv.  

Umiddelbart kan dette virke lite ambisiøst, ullent og hverdagslig, men er det noe forskning 
om samhandling med mennesker virkelig understreker, er det hvor avgjørende den 
relasjonelle kvaliteten faktisk er. Den gir bedre helse blant syke, bedre læring for elever 
og bedre kvalitet i ivaretakelsen av utsatte og krenkede mennesker.  

På tilsvarende måte virker utrygge og objektiverende relasjoner ødeleggende for vårt 
velvære, vår selvaktelse og vår tillit til andre mennesker. Opplevelsen av å bli tatt på alvor 
er selve grunnfjellet i all menneskelig vekst. Med andre ord, vår livskvalitet, identitet og 
eksistens formes i de gode møters sfære.  
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Dette henger også sammen med noen spesifikke forutsetninger for det samtaletilbudet 
Humanistisk livsveiledning er tenkt å være. Ettersom samtalene søker å romme livsnære 
utfordringer vil de fleste gjester som oppsøker dette tilbudet bære på en personlig 
sårbarhet i å utlevere seg selv til et annet menneske. Ved å møte denne sårbarheten 
dialogisk, gjør vi allerede mye – mer enn vi kanskje tror! – ved å trygge usikkerheten og 
smerten gjesten bærer på.  

Slik gis det gode forutsetninger for at det vonde kan deles uten å frembringe følelser av 
mindreverd eller skam. Den dialogiske symmetrien bidrar heller til en atmosfære der 
veileder og gjest er sammen om noe som likemenn. Kun med et slikt utgangspunkt kan 
gjesten inspireres til å utforske hvordan hans eller hennes livssituasjon kan reflekteres 
gjennom et nøkternt og oppbyggelig samspill. 

En særegen praksis 

Alt dette virker kanskje vel og bra, men samtidig gir de ovennevnte beskrivelser assosia-
sjoner til nokså ordinære samtaler. Kultiverer ikke alle profesjonelle aktører slike dialoger? 
I denne sammenheng kan det være verdt å trekke noen paralleller til andre disipliner som 
opererer i samme fagfelt. Presentasjonen som følger er forenklet – der relevante, men 
ikke uttømmende trekk fremheves: 

Disipliner som psykiatri, psykologi og psykoterapi er primært helsetjenester der 
fagpersonen skal hjelpe pasienten med et problem. Samtaletilbudet er terapeutisk og 
diagnostisering og behandling er helt sentralt. De terapeutiske samtalene kjennetegnes 
av blant annet tre ting:  

For de første opererer de med et relativt forenklet syn på hva det vil si å være menneske, 
både deskriptivt og normativt, samt definisjoner av hva som avviker fra disse normene. 
For det andre er disse perspektivene forestilt som en del av profesjonens ekspert-
kunnskap som tilsier at de kan fortolke gjestens person og tematikk bedre enn gjesten 
selv er i stand til. Og for det tredje blir den terapeutiske aktiviteten ofte verdsatt og vurdert 
ut fra hvilket resultat som oppnås. 

Slike tilnærminger kan i mange sammenhenger spille en verdifull rolle for mennesker i 
vanskelige livssituasjoner, men samtidig står man her i fare for å opptre reduserende, 
umyndiggjørende og objektiverende. Dette kan være særlig uheldig ved etisk og 
eksistensiell tematikk fordi det her dreier seg om problemstillinger som søker refleksjon 
og klokskap, ikke behandling, årsaksforklaringer og strategier. En viktig begrunnelse for 
Humanistisk livsveiledning er derfor at vi trenger flere tilnærminger til å jobbe med 
menneskers indre livsverden. 

Mange samtaletilbud preges, i større eller mindre grad, av å være målrettede, asym-
metriske og effektive der gjestens tematikk fort gjøres til gjenstand for terapeutens blikk, 
horisont og prosess. En Humanistisk livsveileder søker å opptre mer beskjedent. Han eller 
hun vil ikke forenkle og behandle et problem som bør løses av en ekspert. Snarere vil det 
inviteres til, helt enkelt, reflekterende dialoger om livet. Slik samtaler tar utgangspunkt i at 
livet til tider er utfordrende, at det er helt normalt å kjenne på uro, vonde følelser eller 
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forvirrende tanker, men at vi også kan oppnå større klarhet gjennom utforskende samtaler 
i et gjensidig samspill.  

Ved å vektlegge den iboende verdien i slik aktivitet kan Humanistisk livsveiledning tilby 
noe særegent som supplerer mer målrettede tilnærminger. Og dette særegne – myndig-
gjørende frihet, dialogisk likeverd og reflektert tenkning – er dypt humanistisk. Som den 
norske filosofen Helge Svare skriver: Uten slike møter og samtaler «trues vår sunnhet, 
vårt velvære, vår utvikling og i siste instans vår eksistens». Med andre ord, intet mindre 
enn vår grunnleggende menneskelighet. 

 

 

 

  



VEDLEGG 2 

26 

VEDLEGG 2 

Humanismen og livets eksistensielle grunnvilkår  

Humanistisk livsveiledning bygger på sentrale humanistiske verdier, og det er i selve 
livssynet vi beskriver de verdier og holdninger livssynet representerer. I kraft av å romme 
menneskesyn, virkelighetsoppfattelser, etikk og verdier er livssynet i seg selv et ramme-
verk for å se sitt liv i en større sammenheng. Livssyn er en samlebetegnelse som refererer 
til alle de ulike forståelser vi har om hva det vil si å eksistere som menneske. Det handler 
om overbevisninger som vi står for, og som er en støtte i møte med livets utfordringer. 

Den store humanistiske fortellingen som alle humanister kan hvile på, eksisterer kanskje 
ikke, men livssynet fungerer likevel som grunnstrukturen i en fortelling om den verden vi 
alle er kastet inn i, og det utgjør en fortolkningsramme for våre individuelle liv.  

Slik må det være fordi det er enkeltmennesker som har et livssyn, og organisert livssyn er 
et forsøk på å samles om noen verdier, holdninger og tenkemåter som er felles. HEFs 
humanistiske livssyn er derfor nokså tynt formulert, nettopp for å fungere som en romslig 
ramme rundt et mangfold av individuelle livssyn. 

Livssyn handler om tilnærminger til livet, og måter å forholde seg til livets grunnleggende 
spørsmål på. Humanismen representerer ikke ett sett med svar på alle livets store 
spørsmål, men vel så mye måter vi bør forholde oss til disse spørsmålene på. Helt sentralt 
er viljen til tvil, og det å fremme en åpen og undersøkende holdning som vern mot 
dogmatisme og rigiditet. Dette er også en grunnholdning som preger den samtalepraksis 
som Humanistisk livsveiledning representerer.  

Et nøkternt livssyn 

Humanisme er på mange måter et nøkternt livssyn. Helt fra stiftelsen av Human-Etisk 
Forbund på 1950-tallet la initiativtaker Kristian Horn vekt på denne siden ved huma-
netikken. Han oppfordret oss til å bevare vår «ærlighetsopplevelse ved erkjennelsens 
grense». Tilsvarende talte den norske filosofen og ateisten Peter Wessel Zapffe (som 
også var medlem i forbundet) om uunnværligheten av «intellektuell redelighet» i 
omgangen med de store spørsmål, for eksempel spørsmålene om livets mening, liv etter 
døden, og menneskets plass i tilværelsen. 

Kravet om ærlighet og redelighet er egentlig et krav om besinnelse, en oppfordring til ikke 
å knytte seg til ikke-dokumenterbare eller irrasjonelle svar og løsninger, selv om vi måtte 
ha et eksistensielt, psykologisk eller emosjonelt behov for nettopp slike løsninger. 
Redeligheten innebærer derfor også et krav om å sette våre umiddelbare behov til side 
(behov som til tider kan være ganske presserende), om å la ønsker og ønsketenkning 
vike for hva vi ganske enkelt kan kalle sunn fornuft. 
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Tvil og tilfeldigheter 

Denne besinnelsen tydeliggjør en humanistisk holdning i møte med spørsmål som ikke 
har noen endelige svar. Eksempelvis det grunnleggende filosofiske spørsmålet om det 
finnes en første beveger som satte i gang det hele, og som står bak utviklingen av alt liv. 
Vitenskapen kan ikke besvare dette mysteriet, og med Kristian Horns ord kan vi si at «om 
det som er skjult i det store mørke får enhver tenke hva han vil». Å søke visshet i rene 
trosforestillinger er ikke et humanistisk alternativ. Vi må leve med tvilen og usikkerheten. 
Å tvile uten å fortvile. Å stå i det åpne uten den faste grunnen som bare en allvitende og 
allmektig Gud kan representere.  

Uten forestillinger om en intelligent skapermakt blir det humanistiske utgangspunktet at 
alt liv, også menneskelivet, har blitt til gjennom en rekke tilfeldige hendelser. Vi mennesker 
og alt annet levende her på kloden er fremkommet gjennom en artenes evolusjon (og ikke 
er skapt én gang for alle). Men slike innsikter er ikke tilstrekkelige i en eksistensiell 
forstand. Naturvitenskapen kan gi oss noen føringer om hva vi med rimelighet kan tenke 
om de store spørsmål, men den kan ikke forklare det særegne ved den menneskelige 
eksistens. Den kan ikke gi mening til menneskets verden eller gjøre livet verdifullt. Den 
kan ikke forklare hva det vil si å leve et godt liv. Det kan kun et levende menneske gjøre.  

Mennesket er ikke bare en maskin som observerer, registrerer og kalkulerer. Ei heller er 
mennesket bare et spisende, sovende, reproduserende dyr. Mennesket er det eneste 
dyret som stiller spørsmål, som begrunner og bedømmer sine handlinger, som forsøker å 
forstå sin plass i tilværelsen, kort sagt, som forholder seg til seg selv og sin verden. Det 
er denne selvbevisstheten som er grunnlaget for menneskets eksistensielle refleksjon, og 
som er sentralt i Humanistisk livsveiledning. 

Humanismen og de grunnleggende eksistensvilkår 

Humanistisk livsveiledning aktualiserer særlig de eksistensielle sidene ved livet. Derfor er 
det nyttig å se nærmere på hva det eksistensielle er for noe og hvilken plass det har i et 
livssyn.  

I strategiens forslag til prosjektområder knyttes eksistensielle tema og grunnvilkår til de 
ulike prosjektområdene.   

Eksistens handler om det konkrete individs levde liv, og dets måte å være i verden på. 
Hva er det å eksistere som menneske, og ikke bare være en ting i verden? Et definerende 
trekk ved mennesket er at vi står i et forhold til oss selv. Dette selvforholdet henger 
sammen med evnen til selvrefleksjon, og er en forutsetning for vår eksistensielle tenkning. 

Det er særlig eksistensfilosofien som har behandlet de eksistensielle spørsmålene på en 
humanistisk måte, og humanismen er spesielt inspirert av den ateistiske eksistensia-
lismen. Det er også denne tradisjonen som i stor grad har gitt oss et språk for disse sidene 
ved tilværelsen. Generelt fokuserer eksistensialismen på menneskers frihet og ansvar til 
selv å ta valg og å skape mening i egen tilværelse. Eksistensielle spørsmål som følger av 
dette sirkler gjerne rundt eksistensens mening, verdi og hensikt.   
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Det eksistensielle er ofte vanskelig å beskrive presist nok med språket alene. Mange av 
eksistensialistene presenterer sine ideer gjennom romaner, skuespill og essay. På den 
måten får ideene utfolde seg på en mer livsnær måte enn i fagfilosofiske tekster. 
Eksistensialismen er likevel ikke en irrasjonell form for filosofi: Fornuft, språk og begreper 
må til for å beskrive indre tilstander. Men den er heller ikke rasjonell i strengt vitenskapelig 
forstand: Den retter seg mot den usynlige indre bevissthet, ikke mot den sansbare ytre 
verden. Det er med andre ord enkeltmennesket med sin indre livsverden som står sentralt 
i eksistensialismen.  

Et hovedbudskap er at vi mennesker må forsone oss med livets realiteter, og de 
grunnleggende eksistensvilkårene som følger av det å være menneske. Derfor må vi ta 
disse realitetene inn over oss heller enn å flykte fra dem. Men hva er et grunnleggende 
eksistensvilkår? Ifølge Irvin D. Yalom er dette vilkår vi ikke kan velge bort, og som er en 
uunngåelig del av menneskets eksistens i verden. Når vi ikke kan velge dem bort, må vi 
lære oss å leve med dem.  

Eksistensvilkår meningsløshet 

«Den eksistensielle konflikten oppstår på grunn av dilemmaet det er å være et 
meningssøkende vesen som er kastet inn i et univers uten mening.» (Irvin D. Yalom) 

Den verden vi alle er kastet inn i er en verden uten en iboende mening eller hensikt. Det 
er en verden som har blitt til uten en overordnet plan. Å snakke om noen høyere mening 
med eller i universet blir meningsløst, siden universet kun består av materie som bare er. 
Vi mennesker er overlatt til oss selv på en liten klode i et enormt univers, uten at det er 
noen som helst til å bry seg om vårt ve og vel «der ute». 

Likevel er det dypt menneskelig å ikke ville akseptere at verden objektivt sett er 
meningsløs − at himmelen over oss er isnende kald og nattsvart. Likeså er det lett å forstå 
at mange mennesker insisterer på at det må finnes en høyere mening, både med hvert 
enkelt liv og med menneskeheten. En likegyldig og ustrukturert verden kan utvilsomt gi 
oss en følelse av ubehag. Vi søker etter mønstre, forklaringer og hensikter med det som 
skjer i livene våre, og med tilværelsen som et hele. 

Det er dette grunnleggende dilemma Yalom peker på: Hvordan skal mennesker som 
søker mening med tilværelsen, finne mening i et univers som ikke har noen iboende 
mening? I den vestlige verden er det særlig den jødisk-kristne tradisjonen som har 
frembragt et kosmisk meningssystem med en overordnet hensikt og plan utenfor det 
enkelte menneske. Her er verden og menneskelivet en del av en overordnet guddommelig 
plan der alle som lever på rett måte blir belønnet. 

Inntar vi det kosmiske perspektivet fremtrer mennesket bare som én av uendelig mange 
livsformer. Våre gjøremål i livet kan forekomme oss absurde. Våre intense øyeblikk av 
meningsfylde kan fremstå som intet i dette enorme tidsperspektivet. Vi ser oss selv som 
mikroskopiske fnugg og hele livet som et ubetydelig glimt av den kosmiske tiden.  

Denne måten å se livet på kan få enhver til å synke ned i fortvilelsen. Men det kan også 
ruste oss til å gjenoppta vår absurde tilværelse med en sunn dose selvironi. Med den 
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erkjennelse av at alt kan fremtre som meningsløst når vi betrakter våre liv i dette kosmiske 
perspektivet. Samtidig kan nettopp denne erkjennelsen av at hver og en av oss er 
unnværlige og flyktige eksistenser som gjester planeten en liten stund, være betryggende. 
Eksistensielt og psykologisk har vi da skapt en ramme for våre liv.   

Det kosmiske er ikke det eneste perspektivet vi kan innta. Jordisk mening er en mindre 
kravstor kategori, og det handler om opplevelsen av personlig mening uten et kosmisk 
meningssystem. Her er livskunsten å tillegge det vi bruker våre liv til betydning og verdi. 
Vi nøyer oss med det Arne Næss omtaler som egenverdiene i livet. 

Forestillingen om mening med livet hviler på at noe må vare evig, eller i hvert fall lede til 
noe som varer evig, for at det skal gi mening. Forestillingen om mening i livet fastholder 
at det finnes livsmål og livsmening som er fullstendige i seg selv, og som ikke trenger en 
endeløs kjede av begrunnelser utenfor seg selv.  

Mening og meningsløshet er langt på vei subjektive opplevelsestilstander. Samtidig er det 
uløselig forbundet med livssyn, og opplevelse av meningsløshet kan være noe av det 
vanskeligste for et menneske.  

Eksistensvilkår ensomhet 

«Uansett hvor nær vi kommer hverandre, vil det alltid være et siste, uoverstigelig gap. 
Hver eneste en av oss kommer alene til verden, og vi må forlate den alene. Den 
eksistensielle konflikten er altså spenningsforholdet mellom bevisstheten om vår 
absolutte isolasjon og vårt ønske om kontakt, beskyttelse og om å være en del av et 
større hele.» (Irvin D. Yalom) 

Eksistensiell ensomhet henger sammen med at vår indre livsverden er subjektiv, ved at 
det bare er den enkelte person som har tilgang til den. I et upublisert manus beskriver 
filosof Morten Fastvold det subjektive på følgende måte: 

«Bare jeg kan vite fullt og helt hva jeg tenker og føler, og hvor mye jeg enn prøver å 
formidle dette i skrift, tale eller kroppsspråk, eller gjennom musikk, dans eller billedkunst, 
så blir det ufullstendig. Jeg kan i heldigste fall klare å formidle til andre noen bruddstykker 
av ‘hvordan jeg egentlig har det’, men aldri helheten, den totale opplevelsen av det å være 
meg her i verden.»  

Det at vi er alene om å ha full tilgang til hvordan det er å være meg, er kjernen i den 
eksistensielle ensomheten. Vi er alle alene om å oppleve oss selv og verden fra innsiden 
av oss selv. Ingen andre kan oppleve deg eller verden på akkurat samme måte som deg. 
Du kan riktignok komme ganske nært andre mennesker, men du kan aldri fullt og helt 
oppleve verden på akkurat samme måte som et annet menneske.  

Denne erfaringen av å være atskilt fra andre kan frembringe en lengsel etter å være knyttet 
til andre mennesker, og en lengsel etter relasjoner til noen som virkelig kjenner deg. Derfor 
trenger vi gode og meningsfulle relasjoner til andre mennesker. Menneskets verden er 
ikke primært universet (det fjerne og uendelige), men fellesskapet med andre (det nære 
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og endelige). Vi er ikke selvtilstrekkelige, og vårt selvforhold blir ikke løsrevet fra andre 
mennesker, men i vår tilknytning til andre.  

I den eksistensielle ensomheten finner vi også en selvstendig grunn til samtale og dialog. 
Gjennom gode samtaler kommer vi så dypt inn i vår menneskelige verden som det er 
mulig å komme. Her opplever vi nærhet til andre mennesker, men også nærhet til store 
tanker og ideer – en dobbelt form for nærhet som ikke ville vært mulig uten dialogkunsten 
(og andre former for kunst). Dialogen kan gjøre oss litt mindre alene i vår verden.  

Eksistensvilkår frihet 

«I den eksistensielle betydningen viser frihet til fravær av ytre struktur. I motsetning til 
det våre hverdagserfaringer forteller oss, kommer ikke mennesket inn i (og forlater 
heller ikke) et velstrukturert univers med en iboende hensikt. Tvert imot har den enkelte 
det hele og fulle ansvaret for – og er opphavet til – sin egen verden, sin livsstil, sine 
valg og handlinger.  

Med frihet i denne forstand følger noe dypt skremmende, nemlig at det ikke er noen 
fast grunn under oss – bare et intet, et tomrom, en avgrunn. En viktig eksistensiell 
dynamikk blir da sammenstøtet mellom vår konfrontasjon med det tomme intet og vår 
søken etter fast grunn og struktur.» (Irvin D. Yalom)  

Fordi universet er vilkårlig kunne alt som er i verden vært skapt annerledes. Slik er det 
også med våre liv. Vi bærer ansvaret for hva vi gjør med våre liv. Det kan være 
skremmende å ta inn over seg at vi skaper oss selv og vår verden. Det innebærer dypest 
sett at verden bare har den betydningen vi skaper selv. Vi kan ikke henvise til en ytre 
instans eller overordnet hensikt med universet, ingen etiske systemer eller verdier som er 
påtvunget oss. 

Det positive med dette er at vi har frihet til å skape oss selv gjennom våre personlige valg. 
For siden vi står alene i tilværelsen, har vi ingen andre å skylde på enn oss selv. Hos Jean 
Paul Sartre er ideen at mennesket har full frihet til å forme sitt eget liv, ubundet av 
nedarvede skranker og fordommer, enten de stammer fra religion, moral eller tradisjon.  

Sartre legger vekt på at den verden vi opplever, ikke er tvunget på oss utenfra, men er 
strukturert av oss, gjennom våre forventninger og handlinger. Yalom påpeker at det «med 
frihet i denne forstand følger noe dypt skremmende, nemlig at det ikke er noen fast grunn 
under oss – bare et intet, et tomrom, en avgrunn». 

Uten en skapende kraft som står bak alt som lever har humanismen tatt bort den faste 
grunnen i tilværelsen. Dermed er det opp til det enkelte mennesket å skape seg et 
grunnlag som er fast nok. I eksistensialismen har vi en ubetinget plikt til å ta ansvar for 
våre handlinger og våre liv. Ansvarlighet er ifølge Sartre «å være det ubestridte opphav til 
en begivenhet eller et objekt». Alle forsøk på å lure seg unna dette ansvaret oppfattes 
som «inautentisk», eller som Zapffe og Horn uttrykte det: «uredelig» og «uærlig». 

Med friheten og ansvaret følger usikkerheten og angsten. Når mennesket gir slipp på 
forestillingen om en «endelig befrier» som skal ordne opp når livet blir vanskelig, og når 
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så mye ansvar for eget liv legges på våre skuldre, kommer friheten og ansvarets skygge-
side til syne.  

Eksistensvilkår døden 

«Angsten for døden spiller en viktig rolle i vår erfaringsverden. Den knurrer hele tiden 
under overflaten. Den er en mørk, foruroligende skygge i ytterkanten av vår bevissthet. 
En eksistensiell grunnkonflikt er spenningen mellom bevisstheten om dødens 
uunngåelighet og ønsket om å fortsette å leve.» (Irvin D. Yalom) 

Bevisstheten om døden er et av livets grunnvilkår. Mer enn det, døden er det som i ytterste 
instans gjør livet verdt å leve. Uten døden hadde livet blitt en uendelig og meningsløs 
gjentagelse av det samme. Det er nettopp med døden som siste post i livet at vi blir 
inspirert til å handle her og nå.  

Den greske filosofen Epikur foreskrev en fornuftsbasert terapi for mennesker med 
dødsangst. Han mente at det ikke er noen grunn til angst eller frykt, for «når jeg er, så er 
ikke døden, og når døden er, så er ikke jeg». Liv og død er altså motsetninger som ikke 
kan eksistere side om side. Enten – eller. Og sant nok: Så lenge jeg lever er jeg ikke død, 
og når jeg er død så lever jeg ikke. Men dette er mager trøst for en som nettopp har mistet 
en nær venn eller slektning, eller for en som grubler mye over sin egen død. For disse er 
døden i høyeste grad en realitet: Den lever i tanken og i sinnet som en konstant mulighet.  

Derfor kan det synes litt vel kategorisk det Epikur her sier: at døden ikke er så lenge vi er. 
Døden er definitivt til stede i livene våre, riktignok bare unntaksvis som en ytre realitet (når 
noen vi bryr oss om dør), men ganske ofte som en følelse eller tanke. Eksistensielt sett 
lever døden i vår bevissthet livet gjennom. Allerede tidlig i barndommen oppdager vi dette 
mysteriet som vi ikke helt forstår, og en av våre viktigste utviklingsoppgaver er å finne ut 
hvordan vi skal leve med døden som en realitet. 

Med tiden blir det klarere for oss. Vi lever, men vet at vi skal dø. Denne bevisstheten om 
at døden avgrenser livet kan gi mening til livet. Den minner oss på at livet er her og nå. 
Og så aldri mer. Denne erkjennelsen kan motivere oss til å tenke over hvordan vi vil leve 
våre liv. Motsatt kunne det evige liv invitere oss til ikke å tenke i det hele tatt. Som filosofen 
Einar Øverenget påpeker, er ikke døden meningsløs, den avgrenser livet fra en menings-
løs evighet. Den gir oss mulighet til å forholde oss til livet som et hele.  

Samtidig kan en bevissthet om døden være noe som bidrar til å knytte oss tettere til livet 
her og nå. Bevisstheten om at livet vårt en gang vil ta slutt, og at ingen vet når eller hvordan 
det vil ende, kan gjøre oss mer takknemlige for det vi har. Vi kan bli bedre til å verdsette 
livet slik det er. Kanskje innser vi at mange hverdagslige bekymringer og irritasjons-
momenter i det store og hele ikke betyr så mye likevel.  

Bevisstheten om døden kan med andre ord hjelpe oss til å samle oss om det som er viktig 
i livet her og nå. Samtidig er det jo slik, som Yalom påpeker, at vi ønsker å leve, og at 
dødens realitet derfor fremstår som truende. Problemet er kanskje at vi nettopp ikke evner 
å ta inn over oss at døden faktisk er et eksistensielt grunnvilkår? Slik kan man i hvert fall 
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lese Sartre når han sier at «angst for døden har bare den som innerst inne ikke aksepterer 
livets realiteter».  

Like fullt opplever mange døden som en ensom ting. Det kan stå mange mennesker rundt 
mitt dødsleie, men ingen kan dele min egen erfaring av å være den som skal dø, ikke 
engang mine aller nærmeste. Det samme gjelder den andre veien: Vi kan ikke få en 
opplevelse av døden ved å observere eller overvære andres død. Det er noe av grunnen 
til at det er så viktig å ha en bevissthet om døden mens vi ennå lever. Da unngår vi å narre 
oss selv, men kan leve autentisk her og nå. 

Bevisstheten om døden må altså ikke tjene som en invitasjon til passivitet eller 
resignasjon. Tvert imot bør utsikten til døden være en kilde til mening og livskraft. Den 
kan løfte oss ut av det rutinepregede, løsningsorienterte dagliglivet og få oss til å innse 
vår frihet.  

Død, forgjengelighet og mening 

«Alle slektsledds slit og arbeid, menneskeåndens entusiasme, all inspirasjon, alt det 
menneskets skarpe intelligens har skapt, er bestemt til å gå under i solsystemets 
altomfattende død.» (Bertrand Russell) 

Kan livet ha mening selv om alt går til grunne? Mening og død er uløselig forbundet. Et 
viktig aspekt ved det kosmiske meningssystemet er at det minner oss om livets 
forgjengelighet. Vi ser tydeligere at alt vi opplever i våre liv etter hvert vil falme og bli borte. 
Opplevelser er bundet av tiden, og de dør med oss. Likeså dør minnet om vårt eget liv ut 
når de siste menneskene som kjente oss er borte.  

Et viktig spørsmål for noen blir da: Etterlater vi oss noe som blir værende? Blir ikke våre 
liv likegyldige hvis vi ikke setter varige spor etter oss? Disse spørsmålene knytter an til 
forestillingen om en livsmening som ikke bare springer ut av mitt eget levde liv, men som 
skal gjelde for alle mennesker til alle tider. En slik livsmening finnes antakeligvis ikke. Like 
fullt vil mange mennesker holde fast ved at det er umulig å slutte å spørre etter denne 
livsmeningen. 

Kanskje lengselen etter kosmisk mening er et uttrykk for at det er vanskelig å begripe at 
jeg, som i det ene øyeblikket er sentrum i universet (subjektivt sett), i neste øyeblikk er 
borte for alltid? 

Forgjengeligheten, det at ingenting varer evig, har en dypere betydning i våre liv enn bare 
dødens realitet. Underveis i livet kan vi stundom oppleve en melankolsk følelse når vi 
innser at for eksempel en livsfase er over, og at den aldri kommer tilbake. Forgjengelig-
heten er sånn sett en følgesvenn livet gjennom, og den kan noen ganger føre oss inn i 
livskriser.  

Å ta inn over seg forgjengeligheten er i en humanistisk sammenheng å ta livets realiteter 
på alvor. Som motsats til evigheten minner den oss om at livet er her og nå. Og så aldri 
mer.  
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Er humanisme et pessimistisk eller et optimistisk livssyn? 

Humanisme er et krevende livssyn i den forstand at det legger mye ansvar på menneskets 
skuldre. Uten en skapende kraft som står bak alt som lever, og som har en hensikt med 
hvert enkelt liv, har humanismen tatt bort den faste grunnen i tilværelsen. Livet er i 
utgangspunktet meningsløst, og hver og en må skape mening i eget liv. Med friheten og 
ansvaret følger usikkerheten og noen ganger den eksistensielle angsten.  

Samtidig gir dette livssynet uendelig med muligheter. Simone de Beauvoire vektlegger at 
i en gudløs verden får livene våre mening gjennom det frie og utadrettede engasjementet. 
Hennes ideer om hvordan vi bør leve i en tvetydig og sekulær verden handler i stor grad 
om hvordan vi bør forvalte friheten. For ikke alle frie valg er etiske valg. Hennes etiske 
budskap er at vi også må ta ansvar for hva slags prosjekter vi velger å engasjere oss i. 

Dette er frihetens moralske dimensjon. Vi har en plikt til å respektere andres frihet, og et 
ansvar for å hjelpe den frem. Ingen kan virkeliggjøre sin frihet uten i relasjon til andre. De 
Beauvoirs eksistensialistiske humanisme fokuserer på glede, muligheter og fellesskap 
som viktige trekk ved menneskets tilværelse. Det at tilværelsen ikke har en gitt mening, 
kan absolutt ses som noe positivt. Det gir oss frihet til å definere livets mening på egen 
hånd. Det kan i seg selv virke forløsende, og gi energi og livslyst.  

Det kanskje mest humanistiske ved de Beauvoirs bidrag er hennes eksistensialistiske 
etikk. I boken «For en tvetydighetens etikk» beskriver hun hvordan menneskelivet 
kjennetegnes av tvetydighet: Angst og glede. Frihet og ufrihet. Redsel og styrke. Hennes 
poeng er at vi må forsone oss med denne ambivalensen. Hvis man bare fokuserer på at 
mennesket er ensomt og forlatt, så trekker man seg inn i seg selv. Men hvis man tenker 
at gleden er et viktig fenomen i menneskelivet, strekker man seg mot andre, mot 
fellesskapet. Med det understreker hun også at vår holdning til livet er noe vi skaper selv. 
Sånn sett kan vi kanskje si at humanismen kan være både pessimistisk og optimistisk. 
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Sekularisering og behovet for et humanistisk livssynssamfunn 

De ideer og holdninger humanismen representerer synes å få stadig større oppslutning. 
En viktig begrunnelse for å utvikle tilbudet om Humanistisk livsveiledning er derfor 
endringer i befolkningens livssynspreferanser.   

Trenden er klar over hele den vestlige verden. Stadig færre har en religiøs tro, og stadig 
færre praktiserer religion. Før var religion allestedsnærværende og styrende for 
menneskers liv, uten at det egentlig var et personlig valg. Nå har religion og religiøse 
autoriteter i stor grad mistet den makten de tidligere hadde. Religion og livssyn har i langt 
større grad blitt et personlig valg. Ja, det er kanskje mer oppmerksomhet rundt religion 
som fenomen nå enn før, men det er stadig færre som selv sier at de har en religiøs tro. I 
hvert fall i den vestlige verden.     

Noen eksempler: Rundt én av fire amerikanere svarer nå at de ikke har noen religion. 
Ifølge Pew Research Center er folk uten religiøs tilknytning verdens tredje største livs-
synsgruppe. Rundt 16 prosent av verdens befolkning hadde ingen religiøs tilknytning i 
2015, anslår forsknings-instituttet. Dermed er ikke-religion verdens tredje største 
«livssyn» etter kristendommen (31 prosent) og islam (24 prosent). I Vest-Europa er tallene 
enda tydeligere. I Storbritannia svarer for eksempel over halvparten av befolkningen at de 
ikke har noen religion.  

Her i Norge tyder de fleste undersøkelser på at godt over halvparten av befolkningen ikke 
tilhører noen religion, ut ifra svarene de oppgir.  

Gud abdiserer, kongens kirke krymper og hedningene øker i antall 

I 2015 var det for første gang flere (37 prosent) som svarte at de «ikke tror på Gud» 
sammenlignet med de som «tror på Gud» (35 prosent), i undersøkelsen Norsk Monitor 
som gjennomføres annethvert år. To år senere, i 2017, hadde spriket mellom de to gruppe 
økt videre. Nå var det 46 prosent i Norsk Monitor-undersøkelsen som svarte at de ikke 
tror på Gud, mens 34 prosent svarte at de tror på Gud.  

I 2020 hadde forskjellen økt videre med 48 prosent som svarte nei på spørsmålet om de 
tror på Gud, mens andelen ja-svar hadde sunket til 30 prosent. Til og med blant 
medlemmene i Den norske kirke er det flere som ikke tror, enn som tror, ifølge en 
undersøkelse Den norske kirke gjennomførte i 2019.  

Medlemstallet i Den norske kirke svekkes år for år. Over 30 prosent (2019) av 
befolkningen er ikke medlem av Den norske kirke. På landsbasis i 2019 ble bare litt over 
halvparten (50,6 prosent) av norske barn døpt i Den norske kirke. Andelen har svekket 
seg fra 58 prosent i 2015. Ti år tidligere, i 2005, var dåpsandelen på 76 prosent.  

Samtidig som dette skjer, øker oppslutningen om et ikke-religiøst, humanistisk livssyn. I 
en undersøkelse fra 2016 svarte halvparten, 50 prosent, at det livssynet som står dem 
nærmest er «det human-etiske eller humanistiske livssyn uten en bestemt gudstro». Tallet 

https://fritanke.no/andelen-som-ikke-tror-pa-gud-oker-sterkt-gudstroen-svekkes/19.10773
https://fritanke.no/nyheter/flertallet-i-den-norske-kirke-tror-ikke-pa-gud/19.11330
https://fritanke.no/nyheter/flertallet-i-den-norske-kirke-tror-ikke-pa-gud/19.11330
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hadde økt kraftig fra 2012 da 31 prosent svarte det samme. Fire år tidligere, i 2008, var 
det 25 prosent oppslutning rundt «det human-etiske eller humanistiske livssyn uten en 
bestemt gudstro». 

Sekulariseringen øker behovet for et humanistisk livssynssamfunn 

Disse tallene vitner om et Norge i endring, og at HEF har en god sak når vi arbeider for å 
få flere humanistiske livsveiledere inn i sykehus, fengsler, læresteder og i Forsvaret. Når 
en stadig økende andel av befolkningen står nærmest et humanistisk livssyn, vil det også 
bli mer behov for humanistiske livssynstjenester.  

De demografiske endringene sannsynliggjør at stadig færre mennesker opplever fraværet 
av en guddom som noe problematisk. Særlig de oppvoksende generasjoner ser ut til å 
knapt bry seg om religion. Denne holdningen er blitt den nye normalen. I realiteten snakker 
vi om store omveltninger i folks virkelighetsforståelse og verdiorientering i løpet av et halvt 
århundre. På 1950-tallet hadde tanken på at naturen og verden bare er, og ikke har noen 
iboende, dypere mening, oppslutning hos en liten elite. I dag er du i mindretall hvis du tror 
noe annet. 

At stadig færre nordmenn har et forhold til organisert religion er ikke det samme som at 
de er likegyldige til hvordan de skal leve sine liv, hvilke verdier de ønsker å bygge sine liv 
på, og hva som gir livet mening. Det betyr bare at de ikke søker mot religionene for 
inspirasjon og støtte. Utfordringen for HEF er at bare en liten andel av dem som oppgir 
humanisme som sitt nærliggende livssyn faktisk melder seg inn i forbundet. Den raskest 
voksende gruppen er folk som ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn.  

Likevel er det sånn at både organiserte og uorganiserte humanister, og andre sekulære 
mennesker uten en avklart livssynsidentitet, kan ha behov for hjelp og støtte når livet er 
trøblete, og når de står overfor vanskelige livsvalg. Likeså vil de i perioder av livet søke 
inspirasjon til å utvikle seg som mennesker, og ha behov for en livsløpsseremoni. Alt dette 
er kjerneaktiviteter i et livssynssamfunn. 

Forbundets oppgave er å tilby søkende mennesker noe de har behov for. Dersom flere 
skal motiveres til å bli medlem i en livssynsorganisasjon må HEF ha større bredde i 
livssynstjenestene, og i enda større grad treffe folk der de er i sine liv. Humanistisk 
livsveiledning er et skritt på veien dit. 

Noen innvendinger mot organisert livssyn 

For å unngå ukritisk hyllest av vårt eget virke trenger vi også et kritisk blikk på oss selv, 
og da kunne vi spørre: Trenger vi egentlig å formulere et felles livssyn, og organisere oss 
i et livssynssamfunn? Kan ikke sekulære mennesker ha sitt livssyn på privaten (mer eller 
mindre bevisst og helthetlig), og kjøpe seg seremonier av private tilbydere når de trenger 
det? Dette gjøres allerede i betydelig grad i forbindelse med private gravferder, og 
kommunale vigsler har i løpet av kort tid blitt populære. Tilsvarende kan vel sosionomer 
og psykologer tilby samtaler når livet røyner på? Det er jo uansett en tendens i tiden at 
livssyn er noe som individualiseres, og den enkelte lar seg i økende grad inspirere av ulike 
livssynskilder. 
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Disse innvendingene har helt klart noe for seg. Livssyn er noe subjektivt og privat, og 
trenger ikke et organisert uttrykk for å eksistere. I en humanistisk sammenheng kan et 
slikt perspektiv knyttes til grunnleggende verdier som selvbestemmelse og autonomi.   

Samtidig underkommuniserer dette perspektivet noe helt grunnleggende i en humanistisk 
forståelse av menneske og samfunn, nemlig at mennesket også har behov for å være en 
del av et fellesskap, og å inngå i en større sammenheng. Det enkelte menneske er et 
suverent og unikt subjekt, men samtidig er det bare en liten del av et større fellesskap. 

Et livssynsfellesskap er riktignok bare ett av mange mulige fellesskap vi kan inngå i, men 
det er et spesielt fellesskap fordi det knytter an til det grunnleggende i livet. Å skape 
mening er et samspill mellom det individuelle, det kulturelle og det sosiale. Det 
eksistensielle er med andre ord ikke bare et individuelt fenomen. Det handler også om å 
finne mening i de fellesskap og den kultur vi er en del av. 

Som Simone de Beauvoir har vist oss, er vi både selvstendige og avhengige. Både sterke 
og sårbare. Dette er tvetydigheten vi mennesker må leve med. Vi er ikke enten eller, men 
både og. Derfor trenger selv de sterkeste og mest uavhengige av oss å inngå i ulike 
fellesskap. Et livssynsfellesskap er både et fellesskap i «ånden» og et fellesskap for 
livssynspraksis. Et fellesskap som er tilgjengelig når vi har behov for det.  

Livssynssamfunn og HEFs selvforståelse 

Et humanistisk livssynssamfunn har mye til felles med et trossamfunn. Likevel er det viktig 
å få frem at HEF er noe annet enn en religiøs menighet. På mange måter er forbundet en 
slags sekulær utgave av de etablerte trossamfunnene, bygget på humanistiske verdier og 
ideer. HEF har langt på vei lært av trossamfunnene, men tatt bort det som ikke passer i 
en humanistisk sammenheng. I det ligger det både en anerkjennelse av at trossamfunn 
ivaretar noe viktig for mennesker, og en implisitt kritikk av de sidene ved deres ideologi 
og praksis som ikke er i tråd med humanistiske verdier og holdninger.  

I vedtektene fra 2019 fremheves det at HEF skal arbeide for å fremme og videreutvikle 
humanismen, og arbeide for at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet. 
Dette skal gjøres blant annet ved å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme 
for livssynsidentitet og fellesskap, samt gi tilbud om humanistiske seremonier. I Arbeids-
programmet for 2019-2021 er det fremhevet at å skape livssynsfellesskap og tilby 
livssynstjenester er forbundets hovedoppgave. Dette er i stor grad overlappende med 
trossamfunnenes «menighetsdimensjon» og deres rituelle praksis. 

Vedtektene er sånn sett på linje med religionssosiologiske beskrivelser av religionenes 
funksjon: De fyller ulike behov for individet og for fellesskapet. Det er særlig tre områder 
som har blitt løftet frem i denne sammenhengen: Ønsket om å bli et bedre menneske 
(moralsk utvikling, bygge karakter), ønsket om å skape mening og sammenheng i 
tilværelsen (eksistensielle behov), samt behovet for fellesskap og tradisjoner (både 
eksistensielt behov for individet og viktig for fellesskapet i et samfunn).  

HEF har i stor grad prioritert å ivareta tradisjoner og fellesskapsbygging gjennom arbeidet 
med humanistiske seremonier. Forbundet har omformet etablerte tradisjoner inn i en 
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sekulær og humanistisk ramme. Gjennom andre aktiviteter har organisasjonen fungert 
som en møteplass som ivaretar behovet for fellesskap og livssynsidentitet. 

Satsingen på livsveiledning er i en religionsosiologisk forstand en vektlegging av arbeidet 
med livssynets eksistensielle side, herunder meningsdimensjonen. Gjennom dialogiske 
møter inviteres mennesker til å tenke ut fra sine egne erfaringer i livet, og på den måten 
utvikle sin selvrefleksjon og selvinnsikt. Åpne og undersøkende samtaler om viktige 
livsspørsmål, i en sammenheng som dyrker likeverd og myndiggjøring, er et godt steg på 
veien mot menneskelig vekst og modning. Noe som er meningsfullt i seg selv. 

Livsmening er riktignok noe subjektivt som erfares av det enkelte menneske. Samtidig er 
det vanskelig å tenke seg et meningsfullt liv utenfor et fellesskap. Ett formål med 
organisert livssyn er sånn sett å bidra til at enkeltmennesker finner seg bedre til rette i 
verden. Til å se sitt eget liv inn i en større sammenheng. Blant annet ved å legge til rette 
for ulike former for livssynspraksis. Streben etter et meningsfylt liv kjenne-tegnes nettopp 
ved en søken etter sammenheng, ansvarlighet, hensikt og retning i tilværelsen. 

Seremonier for de store begivenhetene i livet bidrar til å ramme inn vårt livsløp. De kan 
hjelpe oss til å se livet som et hele, fra fødsel til død. På den måten kan vi si at 
seremoniene har en eksistensiell funksjon som strekker seg ut over den enkelte seremoni. 
De hjelper mennesker til å se livet i et livsløp, og at dette livsløpet inngår i en sammenheng 
med andre livsløp. I fortid og fremtid.  
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Prosjektområde ungdom og unge voksne  

Utdypende beskrivelse 

I det følgende beskrives noen sentrale eksistensielle tema for livsfasen fra ungdom til ung 
voksen. Som nevnt i strategien kommer unge mennesker ofte i en skvis mellom ytre krav 
og deres egne ønsker om å finne ut av livet sitt. Det kan bidra til å tydeliggjøre noen 
bestemte utfordringer, men også lede til åpenhet og nysgjerrighet om eksistensiell 
tematikk. Fordi det oppleves som relevant for eget liv.  

De eksistensielle spørsmålene trenger seg på 

Det å bli født som menneske er som å bli kastet inn på en scene uten den minste trening 
eller forberedelse. Plutselig ligger vi der og kaver midt på scenen, med rampelyset og 
alles øyne rettet mot oss, slynget inn i et forunderlig skuespill hvor vi verken kjenner 
handlingen, forfatteren eller noen av medspillerne. Og kanskje underligst av alt: Vi har 
ikke den fjerneste anelse om hvem vi egentlig er. 

Likevel forventes det av oss at vi sakte, men sikkert finner vår plass og vår rolle. Det tas 
for gitt at vi gradvis tilpasser oss omgivelsene uten å bli ett med disse, at vi gjennom å 
improvisere og etterligne dem som har lenger fartstid enn oss selv finner vår egen, 
personlige sti gjennom dette villnisset av et drama. Med årene vil vi forhåpentlig finne 
noen svar på det spørsmålet som det hele startet med: Hvem er jeg egentlig? Hva er det 
som gjør meg til meg? Hva skal jeg bruke mitt liv til? 

Når vi kommer i ungdomsårene, begynner vi å bli noe bedre kjent med livets drama. Vi 
vet litt mer om hvem vi er og at vi får mer frihet til å velge rammene for våre liv. Samtidig 
merker vi at friheten har sine klare grenser, og at den også har sine skyggesider i form av 
ansvar for eget liv, og noen ganger urealistiske forventninger til livet. 

Humanistisk livsveiledning kan ha mye å bidra med her. Det er helt sentralt i denne 
samtalepraksisen at vi forsøker å møte menneskene der de er i livene sine, ikke der vi 
ønsker at de skal være eller dit vi ønsker å bringe dem.  

Autentisitet – Hvordan bli et selvstendig og ekte menneske? 

«Eg ønskjer å leve meir autentisk og i trå med det som er viktig for meg. Men det strid 
i mot kva samfunnet og familien min har forventningar om. Kan eg snu alt ryggen og 
berre gjere det som er viktig for meg?» (student 2019) 

Skvisen mellom egne og andres forventninger til det livet som skal leves kan tidvis være 
svært påtrengende. Hvordan skape et liv som er mitt eget?   

Ordet «autentisk» kommer fra gresk authentikos som betyr «en som handler selvstendig». 
Å leve inautentisk er dermed å leve uselvstendig, å leve som om man ikke var fri og 
ansvarlig for sin egen eksistens. En vanlig måte å leve uselvstendig, er å skli inn i 
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forhåndsdefinerte roller og livsstiler. Når man definerer seg selv ut fra slike kategorier, tar 
man seg ikke bryet med å spørre om dette faktisk er slik jeg ønsker å leve. Man bytter ut 
uavhengighet og selvstendighet med tryggheten det gir å tilhøre en gruppe. Men da 
overlater man også til gruppen å fatte viktige valg som er med på å bestemme ens liv og 
identitet. 

Men vi løsriver oss ikke ved bare å begynne å gjøre det motsatte av det gruppen gjør, for 
da er vi fremdeles bestemt (negativt) av gruppen og er ennå ikke autentisk. Løsrivelsen 
skjer ved å tenke over egne holdninger og ønsker for livet, ta stilling til dem, begrunne 
dem og eventuelt velge dem på nytt som et bevisst valg.  

Ønske om trygghet er én grunn til å gjøre som alle andre. Men hva ligger bak dette 
ønsket? Handler ikke dette dypest sett om å slippe unna frihet og ansvar? Sartre vil mene 
det. Ifølge ham har vi alle en innebygget hang til «ond tro», til å finne unnskyldninger som 
liksom fritar oss fra ansvar. Slike unnskyldninger kan være av religiøs natur («Gud har 
bestemt hva jeg skal mene eller gjøre»), eller de kan bunne i latskap og feighet 
(manglende utviklet karakter). Det er dypt menneskelig. 

Idealet om å bli et autentisk menneske er krevende. Det fordrer mot til å gå imot 
strømmen, og evne til å stå imot presset til å handle og tenke som alle andre. Paradoksalt 
nok kan idealet om å bli et autentisk menneske bli et problem i seg selv fordi autentisk 
tolkes som original eller spesiell. Man kan da ende opp med å vandre i flokk, i jakten på å 
bli unik. Men autentisitet handler ikke om å være spesiell eller original. Selvstendig-heten 
ligger i bevisstheten om å være en som velger, og ikke hvorvidt det man ender opp med 
å velge er spesielt eller originalt.  

Jakten etter å bli unik kan også oppleves som problematisk. Ikke fordi man jakter i flokk, 
men vel så mye fordi forventningene til livet neppe kan innfris. Forestillingen om det unike 
og spesielle livet får det gjennomsnittlige livet til å fremstå som ordinært og lite 
tilfredsstillende. Dermed kan det oppstå et gap mellom det livet etter all sannsynlighet har 
å by på, og de forventninger man har til livet.   

Å velge valget. Frihet, ansvar og angst  

«Eg saknar livet mitt slik det var før. Eg syns det er vanskeleg at eg no må ta meir 
ansvar i mitt eige liv.» (student 2019)  

Med økt alder følger både større frihet og mer ansvar. Det kan være både krevende og 
givende. En rekke store livsvalg skal fattes på et tidspunkt i livet hvor de unge mangler 
livserfaring og oversikt over konsekvensene av sine valg. Sannsynligheten for å fatte 
dårlige valg er sånn sett stor.  

Frihet er å påta seg ansvar for seg selv og sitt liv. Frihet er et eksistensvilkår, og det å 
fatte frie valg er helt grunnleggende. Med frihet menes her noe annet enn det vi vanligvis 
forbinder med ordet. Det er gjennom å gjøre seg til sin egen autoritet at friheten kommer 
til uttrykk. Frihet dreier seg om ikke å bli en slave av sine impulser (forfølge alle sine lyster), 
men om å ta styringen over sitt eget liv.  
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Det handler det om å pålegge seg selv et ansvar for det livet man i virkeligheten lever. 
Denne friheten er mennesket «dømt til», ifølge Sartre. Med det mener han at vi aldri kan 
unnslippe friheten, det vil si ikke uten å havne i et selvbedrag. Friheten til å ta ansvar 
gjennom valg er helt sentralt i humanismen. Vi har kun mulighet til å leve liv som er helt 
og holdent våre egne dersom vi har frihet. 

Det å la omstendighetene, eller andre mennesker, velge for oss, er ikke noe alternativ. Vi 
kan lukke øynene og late som om valgene ikke finnes – en stund – men før eller senere 
vil vi innhentes av virkeligheten og selvbedraget vårt vil bli avslørt. Å dilte med 
omgivelsene uten å være seg bevisst hvilke valgmuligheter man har, er på en måte også 
et valg i en passiv forstand.  

Vi må bli aktive velgere, vi må «velge valget», som Kierkegaard sier. Det vil si å akseptere 
at jeg alltid har en plikt til å velge, og at jeg har det fulle og hele ansvar for valgene mine 
enten det viser seg at de er kloke eller ikke. Å akseptere dette er å innse at det er mine 
egne valg, og ikke noe annet, som gjør meg til den jeg er. 

Ethvert valg av noe forutsetter at noe annet velges bort. Denne eliminasjonen, som ligger 
innbakt i det å velge, kan skape angst og skyldfølelse: Fattet jeg det rette valget? Denne 
angsten kan vi aldri dytte over på andre, på foreldrene våre, vennene våre eller på 
samfunnet. Vi må altså selv ta ansvar både for konsekvensene av hvert enkelt valg og for 
angsten som selve valgsituasjonen påfører oss.  

«Det er i angsten at mennesket blir seg bevisst sin frihet», sier Sartre. Når vi fylles med 
forferdelse og angst, forstår vi plutselig hva friheten innebærer. Kierkegaard forklarer 
forskjellen på frykt og angst på følgende måte: Du står på kanten av et stup og har frykt 
for å falle ned. Det er vanlig. Men i tillegg har du angst for å kaste deg utfor stupet. Du 
innser at det er helt opp til deg om du skal klamre deg fast eller kaste deg (eller la deg 
falle) ned i avgrunnen. Du er fullstendig fri til å gjøre begge deler. Kanskje finner du gode 
grunner for å hoppe? Det er opp til deg selv om du vil fortsette å leve, eller dø. 

Opplevelse av angst kan føre til større selvinnsikt. Eksistensfilosofene ser på angsten som 
en slags lidelsens vei til større frihet. Den er et nødvendig onde for at vi skal kunne utvikle 
oss som mennesker. For unge mennesker kan friheten og ansvaret føre til både 
handlingslammelse og skam. I boken «Den fordømte friheten» viser filosof Kaja Melsom 
skyggesidene ved det moderne frihetsidealet. Dagens unge har alle muligheter til å skape 
seg det perfekte livet, og når de likevel opplever at de ikke får det til, sitter de tilbake med 
en følelse av skam og mislykkethet. 

Ensomhet og behovet for vennskap og fellesskap 

«Kva er vennskap? Kva verdi har det for meg i mitt liv?» (student 2019) 

«Om vennskap handlar om ei tryggheit i gjensidigheita, kva skal ein då gjere om ein 
ven krev noko av deg du ikkje føler deg trygg på å gi?» (student 2019) 

Ensomhet blant unge har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 viser eksempelvis at en av tre studenter føler seg 
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ensomme. Basert på medieoppslag kan man få inntrykk av at den rapporterte ensomheten 
øker i befolkningen, men det stemmer ikke. Ifølge SSB er tallene stabile over tid i alle 
aldersgrupper. 

Det kommer ikke alltid klart frem hva som menes med ensomhet i slike undersøkelser, og 
de ledsages jo ikke av kvalitative beskrivelser av opplevd ensomhet. I boken 
«Ensomhetens filosofi» gir filosofen Lars Fredrik Svendsen en bred gjennomgang av 
fenomenet ensomhet. Det er ofte sosial ensomhet som får oppmerksomhet i mediene. 
Det er en følelse som oppstår når det blir et sprik mellom den sosiale kontakten du ønsker 
å ha med andre og den sosiale kontakten du faktisk har.  

Eksistensiell ensomhet er ett av livets grunnvilkår. Den viser til at vi mennesker grunn-
leggende sett er ensomme. Vi er atskilt fra andre ved at vi har en indre livsverden som 
ingen andre har tilgang til. Derfor er vi alene om å erfare verden på vår egen måte. Det er 
en annen form for ensomhet enn den sosiale, men all ensomhet er uløselig forbundet med 
en bevissthet om å være atskilt fra andre. 

Eksistensfilosofen Karl Jaspers fremhever at mennesket bærer i seg en indre motsetning. 
Det ønsker både å være overlatt til seg selv og å ha en dyp samhørighet med andre. 
Allerede fra vi kastes inn i verden er vi innvevd i relasjoner, og hele oppveksten er en 
langsom bevegelse mot å bli til som et individ, og å etablere et forhold til seg selv. Vårt 
selvforhold blir ikke til løsrevet fra omgivelsene vi lever i, men i våre relasjoner til andre 
mennesker. Dersom vi etter hvert ikke klarer å skape de relasjonene vi ønsker og trenger, 
kan vi oppleve både ensomhetsfølelse og fremmedgjøring. En opplevelse av å ikke bety 
noe for andre mennesker, og en opplevelse av å ikke passe inn.  

Å oppleve fellesskap og vennskap handler om å være en del av noe som er større enn 
seg selv. Det handler både om å bety noe for andre mennesker, og at andre mennesker 
betyr noe for en selv. Utfordringen for noen unge mennesker er at de ikke klarer å komme 
dit at de kan få prøve seg frem i vennskapsrelasjoner. De blir aldri fortrolige med et annet 
menneske.  

Om å bli kjent med seg selv. Unik og fremmed? 

«Eg har ei oppleving av å ikkje passe inn. Men om eg passar inn, kven er eg då?» 
(student 2020) 

«Den eg er samsvarar ikkje med den eg ønskjer å vere. Kan eg i det heile tatt akseptere 
at eg aldri kjem til å bli den personen?» (student 2019) 

I vår streben etter å forme oss selv kan vi innimellom oppleve en form for fremmedhet. 
Den verden som vi er kastet inn, er en verden hvor fundamentet for lengst er lagt, en 
verden som snurrer og går helt uavhengig av det enkelte menneske. Derfor kan vi av og 
til få en opplevelse av at jeg som individ er uvesentlig, en anonym brikke i et svært 
maskineri som jeg heller aldri har bedt om å bli en del av. 

Denne opplevelsen kan vi ha samtidig som vi hele tiden blir fortalt av foreldre, lærere og 
andre at akkurat jeg er unik og uerstattelig, og det kan være krevende å holde fast på 
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begge disse perspektivene samtidig: på den ene side det individuelle, min egen personlige 
eksistens, som noe helt spesielt og verdifullt, på den andre side, min eksistens som én 
blant uendelig mange eksistenser i en kompleks og til tider fremmed verden. 

Både barn, ungdom og voksne har en eller annen gang opplevd seg selv som en fremmed, 
som en som ikke helt passer inn med omgivelsene. For eksempel på første skoledag, hvis 
du flytter til et sted hvor du ikke kjenner noen, når du reiser til et fremmed land, eller når 
du møter opp første kveld på en ny fritidsaktivitet. Den fremmede situasjonen kan 
oppleves som rar og annerledes, men den kan også oppleves skremmende eller truende. 
Alt det som er kjent og kjært er borte, og vi er overlatt til oss selv.  

Å føle seg fremmed er som å oppdage at alt utenfor oss selv stritter imot, at våre vante 
tenkemåter ikke gjelder lenger. Vi kan derfor si at det å føle seg fremmed er som å se seg 
selv med nye øyne. Det fremmede tvinger oss til å gi et nytt svar på spørsmålet: Hvem er 
jeg? 

Hvis vi tar dette et skritt videre, kan vi tenke oss en person som ikke bare opplever 
fremmedhet når de ytre omstendighetene er uvante og spesielle, men hele tiden, også 
når han befinner seg i sitt vante miljø eller når han er for seg selv. Han har nemlig 
oppdaget at det går et skille mellom ham selv og alt utenfor ham selv, at hans eget indre 
er det eneste han kan vite noe tilnærmet sikkert om.  

Han kan for eksempel vite hva han selv tenker og føler, men ikke hva andre mennesker 
tenker og føler. Han innser at han aldri kan bli så fortrolig med den ytre verden som han 
kan bli med sin egen indre verden. En slik person kan oppleve seg selv som 
«fremmedgjort» i møtet med virkeligheten, og han har mye til felles med eksistensfilosofen 
Sartre. For ham er det først og fremst den ytre verden som oppleves som fremmed. I 
romanen Kvalmen beskriver Sartre følelsen av å være avstengt fra den virkeligheten som 
folk flest tar for gitt. Følelsen av fremmedhet overfor verden skildres her som fysisk 
kvalmende. 

En annen eksistensialist, Simone de Beauvoir, har et mer optimistisk syn. Ifølge henne er 
ikke mennesket en fremmed i verden. Riktignok har mennesket en «mangelfull væren», 
vi er i utgangspunktet ingenting, men vi har evnen til å skape oss selv. Så den som har 
«skapt» seg selv som fremmedgjort, har valgt det selv. I essayet «Pyrrhos og Cineas» 
beskriver hun to ulike mennesketyper. Pyrrhos er den som søker ut i verden og griper alle 
muligheter som finnes. Cineas på den andre siden flykter fra valgene og blir ensom, adskilt 
og fremmed for verden. 

Å stå i det åpne, og finne seg til rette i livet 

Å finne seg til rette i livet går lekende lett for noen, men oppleves mer strevsomt for andre.  

De fleste tråkker etter hvert opp en personlig sti, finner seg til rette, skaper seg en rolle og 
begynne å fylle livet med innhold. Men ikke alle. Hos enkelte klorer en følelse seg fast i 
sinnet allerede tidlig i livet: følelsen av å være alene og fremmed i verden, «naken under 
kosmos», som filosofen Zapffe uttrykker det. 
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Følelsen skyldes ikke at de er forlatt og utstøtt, men at de har kommet til kort i sin indre 
søken. De har liksom ikke kommet seg etter sjokket av å ha blitt kastet hodestups inn i 
verden. I et forsøk på å begripe dette merkverdige har de begitt seg ut på leting etter 
stykkets forfatter, et fast fundament, et arkimedisk punkt, noe sikkert og trygt å bygge sin 
eksistens på. Men de har ikke funnet noe, og det forsterker ensomheten og fremmed-
heten. 

Humanismen kan ikke tilby det søkende menneske et arkimedisk punkt, en meningsgiver 
og en absolutt fast grunn. Noe slikt eksisterer mest sannsynlig ikke. Men livssyns-
samfunnet HEF kan tilby meningsfulle og gode fellesskap. Ikke minst kan vi tilby unge 
mennesker et sted der de blir tatt på alvor i sine prøvende tanker om det livet de er i gang 
med.  

I Nordisk Humanistmanifest sier vi at fellesskapet bør «legge til rette for at den enkelte 
skal kunne leve et rikt og meningsfullt liv». Vår forståelse av oss selv og andre er alltid 
begrenset til vårt eget perspektiv, men vi skaper oss selv i relasjoner til andre. Gjennom 
tilbud om gode samtaler kan vi hjelpe hverandre til å vokse som mennesker. En 
livsveileder kan ikke ta bort et menneskes eksistensielle følelser av eksempelvis 
ensomhet og fremmedhet, men i fellesskap kan disse opplevelsene belyses på en åpen 
og undrende måte.  

Det er kanskje det nærmeste vi kommer kjernen i Humanistisk livsveiledning; en 
samtaleform der gjestens tanker, følelser og erfaringer vies oppmerksomhet uten andre 
ambisjoner enn å forstå mer av oss selv og livet.  

Livsmestring i skolen og psykologisering av det eksistensielle 

Det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» skal inn i skolen, og det hersker 
en viss forvirring rundt hva innføringen av temaet skal innebære i praksis. Kan temaet bli 
en mulighet til å ta ungdommers erfaringer på alvor, og gi rom for åpne og undersøkende 
samtaler om viktige og livsnære tema? Kan fagområdet hjelpe til med å løfte de 
grunnleggende og eksistensielle sidene i livet? Eller vil det bli preget av ukritisk formidling 
av bestemte syn på hva det vil si å være menneske? 

I boken Den Terapeutiske Kultur belyser Ole Jakob Madsen hvordan «psy-disiplinene» 
(psykologi, psykiatri og psykoterapi) står i fare for å tjene en utvikling der mennesket 
forventes å kontinuerlig forbedre seg selv etter gitte mål og normer. Det spissformuleres 
et menneskesyn der balansert selvkontroll, emosjonell likevekt og formålstjenlig 
rasjonalitet utgjør essensen i normaliteten og det gode liv.   

Mennesker med «god psykisk helse» beskrives som lette til sinns, virksomme, balanserte, 
effektive, tilpasningsdyktige og ressurssterke til å håndtere utfordringer. Mennesker med 
«dårlig psykisk helse» defineres som avvikende, urolige, irrasjonelle, uforutsigbare og i 
liten stand til å mestre livssituasjoner.  
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Og viktigst av alt: Psykologene, psykiaterne og psykoterapeutene fremstiller seg selv som 
sjelelige eksperter på hele spekteret av disse kategoriene. De kan, for å bruke Madsens 
egne beskrivelser, bidra med «forklaringer», «årsaker» og løsninger» når livet butter imot. 
De kan «skape en sammenheng i livene våre» og hjelpe oss til å «håndtere» hverdag og 
stress. Videre kan de «forvalte», «behandle» og «lindre» psykiske plager. Ikke minst kan 
de «jobbe med» klientens «problemer» ved å tilby «mestringsstrategier» og «teknikker» i 
møtet med «symptomer».   

Hvilke føringer legger disse perspektivene for menneskelig modning, vekst og selv-
forståelse blant ungdom og unge voksne? Og på hvilken måte videreføres disse 
perspektivene til den nye læreplanens del om livsmestring – der den psykologiske tenke-
måten forventes å spille en merkbar rolle i utformingen av fagområdet? 

Her støter vi på den kliniske ambisjonen i psykologiens syn på mennesket: På samme 
måte som vi kan ha god og dårlig fysisk helse, risikerer vi å snakke om vårt indre liv med 
samme språk. Men hva er godt og dårlig når det kommer til vår indre livsverden? 

Smal forståelse av mennesket 

Som Madsen er inne på, lever vi i en tid der mennesket tenkes å være virksomt, empatisk, 
harmonisk, effektivt, lykkelig og engasjert. Dette gjenspeiles i psykologiens beskrivelse av 
«god» psykisk helse. Fra Norsk Psykologforening kan vi lese: «Alle har en psykisk helse, 
akkurat som vi har en somatisk helse, som er mer eller mindre god. God psykisk helse 
innebærer trivsel, ro og overskudd til å mestre hverdagens utfordringer og fungere godt i 
samfunnet.» Med andre ord, et lite brysomt og godt disiplinert individ som sjelden kjenner 
på opprivende følelser, destruktive tanker og livets eksistensielle nerve.  

De som derimot ikke fungerer i samfunnet, som opplever ytterpunkter i sitt indre, eller 
oppfører seg avvikende fra den definerte normen, blir betegnet som mennesker med 
«dårlig psykisk helse». Denne måten å tenke på kan minne om sykeliggjøring av det 
menneskelige. Mer presist: Uønsket menneskelighet. I noen tilfeller kan en slik tilnærming 
dog være av det gode slaget. Det er ikke vår hensikt i denne sammenhengen å betvile at 
visse psykiske lidelser er av somatisk art og trenger medisinsk behandling.   

Ved å bringe dette språket inn i skolen – normalitet og avvik, sunnhet og sykdom, god og 
dårlig – står man i fare for å legge disiplinerende føringer på unge menneskers vekst og 
dannelse. Hensikten er etter alt å dømme god, men med et overdrevent fokus på «psykisk 
helse» blir barn og unge indirekte påvirket til nærmest konstant vurdering og overvåkning 
om det de føler eller tenker er «normalt» og «godt» fremfor «unormalt» og «dårlig». Kort 
fortalt, variasjonen og dynamikken i menneskets formative indre liv, som er særlig til stede 
i barne- og ungdomsårene, står i fare for å bli ensrettet i den psykiske helsens navn.  

Livet som et evig forbedringsprosjekt 

Likevel, nå er ikke læreplanens ordlyd ensidig passiviserende. Kompetansen om psykisk 
helse bør nemlig føre til noe konstruktivt: «Livsmestring skal gi elevene kompetanse som 
fremmer god psykisk helse … (for) å håndtere medgang og motgang på en best mulig 
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måte.» Hele poenget med temaets inntreden i skolen hviler altså på tanken om at livet bør 
mestres best mulig.  

Dette perspektivet bekrefter den tiltagende og samtidige tendensen til å forstå livet som 
et formålsrasjonelt prosjekt med økonomiske og idrettslige metaforer. Livet handler om 
investering og avkastning der hensiktsmessige veivalg og resultatorientert disiplin 
fremmer individuell suksess. Det er et kappløp der du må trene, beherske og vinne. Livet 
blir et evig forbedringsprosjekt der vi helst bør lykkes på alle fronter. Det er ikke rart at en 
del unge mennesker opplever stress og føler seg mistilpasset. 

Derfor er det heller ikke merkelig at de unge selv ønsker livsmestring i skolen velkommen. 
Tross alt, de oppfostres i en verden der livets egenverdier overskygges av alt som må 
gjøres i en stadig tøffere kamp om sosial anerkjennelse. Livsmestring søker derfor ikke å 
invitere elevene til kreativ refleksjon med verdi i seg selv. Det handler ikke om å modnes, 
bli klokere, eller egenverdien i å lufte det elevene er opptatte av. Livsmestringens siktemål 
er best mulig håndtering. Som en elev ved Lier videregående skole sier: «-Vi må bli 
flinkere til å gjøre som en blomst i vinden – vi må vende oss etter det som skjer i livet.»  

Med dette perspektivet blir selve livet enda en arena der vinnere og tapere foredles og 
sorteres. Å forstå livet slik – via et ensidig fokus på at mestringen foregår i ens eget indre 
– forsterker ideen om at psyken kontinuerlig må gjøres noe med. Vårt indre bør aldri få 
pusterom til å dvele, bevege seg eller høste erfaringer av dyrekjøpt art. Elevene skal ikke 
gis frihet til å feile, være irrasjonelle eller la seg rive med i følelsesmessige utbrudd. 
Tanker, følelser og oppførsel skal hele veien reguleres på en hensiktsmessig måte.  

De elevene som godtar det psykologiske språket og lykkes i å bli sin egen terapeut står 
her godt rustet til å bli fremtidens vinnere. De som ikke aksepterer «psykologiseringen» 
av seg selv blir lett identifisert som brysomme og dårlige avvikere. Både av seg selv og 
andre.  

Psykologene kritiserer egen profesjon 

De ovennevnte betraktninger kan – kanskje med rette – oppfattes som en urimelig hard 
kritikk av den psykologiske profesjonen. La det dermed være sagt: Psykologifaget er altfor 
mangesidig, nyansert og fargerikt til å skjæres over en så ensidig kam. Vi er ikke ute etter 
psykologien per se. Målet med kritikken er snarere den innsnevrede og formålsrasjonelle 
tenkemåten, og hvordan denne kan forme unge menneskers syn på egen delaktighet i 
tilværelsen.  

Psykologene har vært særlig ivrige i å etablere et slikt fag i skolen. President i Norsk 
Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, har blant annet uttalt: «Barn og unge trenger 
kunnskap om psykisk helse for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral 
del av skolens allmenndanningsprosjekt.»  

Den interne debatten om hvorvidt livsmestring og psykisk helse skal serveres i skolen, er 
vel så livlig som kritiske perspektiver utenfra: «- Jeg er generelt skeptisk til at barn skal 
utsettes for tiltak som ligner på psykologisk behandling eller terapi», sier psykolog Jørgen 
Flor i et intervju med Utdanningsnytt, og Madsen følger opp: «- At barn og unge skal jobbe 
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med seg selv nærmest som «små psykologer» som overvåker sine egne tanke- og 
læringsprosesser, er for mye å forlange … Slik tvinges de til å drive en form for framtids-
disiplinering (som) oppleves som et stadig mer tyngende ansvar. Med økte psykiske 
plager som resultat.»  

Vektleggingen av eksistensiell undring og filosofering? 

Fra et humanistisk perspektiv kan man tenke seg en mer rommelig tilnærming til livs-
mestring i skolen. Der livsnære problemstillinger tas på alvor gjennom nøktern refleksjon 
og en forsiktig oppmuntring til at de unge kan utforske egen menneskelighet i samspill 
med andre, fritatt fra terapeutiske føringer om hva det menneskelige består i. 

Kort sagt bør en humanistisk tilnærming til livsmestring og eksistensiell tematikk være å 
ta unge mennesker og eksistensielle fenomener på alvor. Gjennom å utfordre tendensene 
til psykologisering, og ved å fremme undring og filosofering. HEFs rolle bør være å løfte 
frem betydningen av livssyn og tilværelsens eksistensielle sider.  

Helt sentralt i humanismen er betydningen av mennesket som et uutgrunnelig vesen, og 
i Humanistisk livsveiledning går livsveilederen sammen med gjesten på en utforskende 
måte. Hun regner seg ikke som ekspert på andre menneskers indre liv. Hun veileder ved 
å lytte, forsøke å forstå gjesten og stille kloke spørsmål. Denne praksisen representerer 
derfor et viktig supplement og korreks i den terapeutiske kultur.  


