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Invitasjon til å bidra i temanummer om tilgivelse
Tilgivelse er et sentralt begrep i ulike religioner. Tilgivelse er viktig for mental helse og
livsmestring. Tilgivelse defineres også som en grunnleggende verdi i skole og barnehage. I
formålsparagrafene for skolen og barnehagen knyttes tilgivelse til både kristen og humanistisk
arv og tradisjon, ulike religioner og livssyn og menneskerettighetene, og i læreplanverkets
overordnede del knyttes tilgivelse til sårbarhet, feilbarlighet og menneskets utvikling. Den
norske kirke betoner tilgivelse både som innhold og sentral verdi i sin plan for trosopplæring.
Men forståelser av tilgivelse og praksiser knyttet til tilgivelse kan være forskjellige i ulike
kontekster, og tilgivelse kan aktualisere utfordringer knyttet til blant annet makt og avmakt.
I Prismet nr. 2/2021 ønsker vi å tematisere og drøfte tilgivelse ut fra ulike religionspedagogisk
relevante perspektiver.
Aktuelle spørsmål kan være:
- Hvordan forstås tilgivelse i ulike religiøse, livssynsmessige og filosofiske tradisjoner?
- Hvordan forstås tilgivelse i pedagogisk og psykologisk forskning?
- Hvilke forskjeller og spenninger finnes mellom ulike perspektiver og tradisjoner? Er
det grunnlag for å forstå tilgivelse som en universell verdi, slik skolens og barnehagens
formålsparagrafer legger opp til?
- Hvordan jobber en med og reflekterer om tilgivelse i trosopplæringen i ulike trossamfunn, i
skole, i barnehage og i de pedagogiske profesjonsutdanningene?
- Hvilke etiske utfordringer møter man i det pedagogiske arbeidet med tilgivelse i skole,
barnehage og trossamfunn?
Prismet ønsker velkommen både forskningsartikler, essays, kortere fagartikler og
praksisartikler.
Vil du bidra?
Send en kort skisse eller omtale av ideen din til redaksjonen på e-post ada@iko.no innen
1 september 2020. Artikler som ønskes fagfellevurdert må være ferdigstilt for vurdering innen
1. desember 2020.
Prismet religionspedagogisk tidsskrift er et nivå 1-tidsskrift som utgis både digitalt og på papir.
Se journals.uio.no/prismet for tidligere utgaver og forfatterveiledning.
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