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STYRET INFORMERER

VI INVITETERER TIL DELTAKELSE
27. april avholder Religionslærerforeningen i Norge sitt landsmøte. I forbin-
delse med landsmøtet arrangerer vi også et seminar med tittelen: Erfaringer fra 
religionsklasserommet.

20. april er Religionslærerforeningen invitert til Robert Jacksons forelesning: 
Religionsundervisning i dagens Europa. Tid og sted: 20. 4. kl. 17.15.–19.00, 
Georg Sverdrups Hus (Universitetsbiblioteket), grupperom 4. Oslo.

I påsken drar en gruppe på 22 deltakere på studietur til Sri Lanka i regi av 
Religionslærerforeningen.

I uke 39, 24.9.–1.10. 2016 er det mulig å bli med på seminar på Studiesenteret 
Metochi, på Lesvos i Hellas. Dette seminaret er nummer tre i rekken av semi-
narer som Religionslærerforeningen arrangerer sammen med FN-sambandet og 
Universitetet i Agder om demokrati, religion og menneskerettigheter.

Mer informasjon om kurs, aktivitetstilbud, samt innkalling til landsmøtet, finner 
dere bakerst i tidsskriftet, på www.religion.no og på Facebooksiden vår. Vi håper 
på god deltakelse.

BIDRA MED GODE UNDERVISNINGSOPPLEGG
I Religion og livssyn nr. 2 som kommer i september, har vi tenkt å vie opp-
merksomheten til arbeidsmåter i religionsfagene. Vi vil gjerne ha innspill og 
ideer fra våre medlemmer og har derfor satt inn en mal for undervisnings-
opplegg under. Har du gode opplegg som du gjerne vil dele med andre kan du 
sende disse til: kari.g.repstad@uia.no eller: rims@kg.vgs.no Bruk e-posttittel: 
Undervisningsopplegg - Religionslærerforeningen.

http://www.religion.no
mailto:kari.g.repstad@uia.no
mailto:rims@kg.vgs.no
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MAL FOR DIDAKTISK OPPLEGG I RELIGION OG ETIKK
Denne malen er tenkt som en generell veiledning. Utover de følgende punktene 
står du helt fritt til å variere og legge til ekstra nødvendig informasjon. Det kan 
eksempelvis være en veldig spesifikk lærerstyrt økt, et langvarig prosjekt, en åpen 
intro til et nytt emne, generelle tilnærminger til et bestemt tema, osv.

Tema:
Kort begrunnelse:

Minst et aktuelt kompetansemål fra læreplanen:
Kort beskrivelse av arbeidsmåten, evt. forarbeid:
Eventuelle metoder, hjelpemidler, varighet, vurderingskriterier etc.
Lengde: 1 - 4 sider (maks). Et eksempel kan være å lage to ark: et lærerark 
og et elevark.

INNHOLDET I NO 1, 2016
Årets første tidsskrift inneholder flere tekster som tar for seg islam på ett eller 
annet plan. Oddbjørn Leirviks artikkel «Er islam ein valdeleg religion?» fra 
2002, er dette nummerets Fra arkivet. IslamNet er et alternativ for unge fromme, 
salafi, muslimer i Norge. De er nettbaserte og har som siktemål å opplyse folk 
om hva som er rett islam. Vegard Nedrelid har skrevet en master om IslamNet, 
som han på oppdrag fra oss har konvertert til en innføringsartikkel om organi-
sasjonen. Knut Lundby gir en deskriptiv innføring i hvordan religion framstilles 
i media. Oppdraget hans er å gjøre oss mer bevisst på hvordan vi bruker medier 
i undervisningssammenheng. Artikkelen baseres på forskning, spørreundersø-
kelser og nyhetsoppslag. Kari Repstad har undersøkt hva elever i VG3 synes om 
faget. Hvordan de vil at undervisningen skal være? Hva de tenker om den gode 
religionslæreren, om læreplanen og mye annet? I «Religiøst mangfold i Israel 
og Palestina» ser Kristin Joachimsen på forholdet mellom religion og identitet. 
Et forhold som vanskelig kan løses fra historiske, kulturelle, sosiale og politiske 
forhold. Hun gir et nødveding riss over områdets demografi og historikk. Det 
er gode grunner til at vi ikke blir ferdig med Hannah Arendt og «ondskapens 
banalitet». Baard Herman Borge oss viser dette. Han ser på styrker og svakheter 
ved Arendts teori, og gjør opp status. Utilslørt. Muslimske Råtekster blir anmeldt 
av Lilian Flydal. Og til sist får vi et undervisninsopplegg om filosofi av Margrete 
Tallaksen. Redaksjonen takker for gode bidrag til dette nummeret!
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«RELIGION OG ETIKK ER GREITT SOM FAG, VI 
KAN JO IKKE BARE LÆRE GRAMMATIKK HELLER»

INTERVJUER MED ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

KARI REPSTAD

LÆREPLANEN
NOU 8:2015 Fremtidens skole ble presentert av Ludvigsenutvalget i 2015. I inn-
stillingen ser det ut som samfunnsfag og noe som kalles etikkfag er slått sammen 
til ett kompetanseområde. Det utdypes hva et framtidig etikkfag skal omfatte, og 
det sies lite om forholdet mellom samfunnsfag og etikkfag.

Dagens religion- og etikkfag i videregående skole omfatter mye mer enn bare 
etikk. Det gir elevene mye av den kunnskapen som Ludvigsenutvalget etterspør 
i sin innstilling når det gjelder hva elever trenger av kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger i en globalisert fremtid. I denne sammenhengen er det derfor interessant 
å se på Religion og etikk i videregående skole og elevers syn på faget.

I motsetning til grunnskolens KRLE-fag har det stort sett vært ro omkring 
religion- og etikkfaget i videregående skole. Faget er et tretimers fag i tredje 
klasse. Elevene er voksne og reflekterte, og faget har ikke en historie der det 
har vært konfesjonsbundet. På samme måte som fritaksregelen ikke gjelder i de 
andre fagene i videregående skole, gjelder den heller ikke her. Det betyr at elevene 
betraktes som voksne nok til selv å på en selvstendig måte å vurdere det de lærer 
i faget, og en har sluppet diskusjonen omkring faget.

Leser en læreplanen i religion og etikk, ser en at den bærer preg av å utfordre 
elevene til å drøfte, diskutere, sammenlikne, tolke og vurdere. Det er altså en 
plan som skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter, og som utfordrer dem til 
selvstendig tenkning. Planen har et tydelig formål der elevene skal utfordres til 
å tenke på mange nivåer og med mange perspektiver:
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Religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget 
legger vekt på religiøse og filosofiske tradisjoner i norsk, europeisk og interna-
sjonal sammenheng.

Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet 
som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Gjensidig 
toleranse på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig 
sameksistens i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Faget skal bidra til kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livssynsmessige 
og etiske ståsteder i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. Opplæringen i faget 
skal utvikle teoretisk og praktisk kompetanse til å analysere og sammenligne 
religioner, livssyn og filosofiske retninger.

Som holdningsdannende fag skal religion og etikk også gi rom for refleksjon 
over egen identitet og egne livsvalg. Opplæringen i faget skal bidra til å stimulere 
hver enkelt elev i arbeidet med livstolknings- og holdningsspørsmål. (Læreplan i 
Religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

Helt siden jeg i 2006 var med i læreplanutvalget som skrev denne planen, har jeg 
lurt på hva elevene egentlig mener om planen og den undervisningen som lære-
planen avstedkommer. Jeg har også vært interessert å vite hva slags forventninger 
elevene har til religionslæreren. Jeg har et visst inntrykk ut fra egen undervisning 
i faget gjennom mange år, men har også tenkt at det er mulig å finne ut noen om 
elevers syn på religion og etikk ved at jeg selv eller andre spør dem.

FLERE SETT AV SPØRREUNDERSØKELSER
Jeg har derfor latt studentene i fagdidaktikk i Religion, livssyn, filosofi og etikk 
ved Universitetet i Agder intervjue elever fra VG3-klasser på to ulike skoler om 
deres syn på faget. Studentene har hvert år fått utlevert en mal som de har stilt 
spørsmål ut fra, for så seinere å skrive ut intervjuene. Her har jeg data fra 2006 
og fram til våren 2015. Til sammen har 72 elever blitt intervjuet.

Videre lot jeg en klasse ved en videregående skole fylle ut et spørreskjema i 
2009. Her svarte 18 elever.

Alle elevene ovenfor kommer fra skoler i Aust- og Vest Agder. For å kunne få 
en noe større geografisk bredde, innhentet jeg svar fra en VG3-klasse på Østlandet 
i 2015. 23 elever svarte på spørsmålene.

Studentintervjuene gir et bilde av elevers oppfatning av faget. For å få ytter-
ligere svar fikk jeg anledning til å foreta muntlige intervjuer selv med elever 
ved tre skoler. Her var det skolene selv som plukket ut elevene til intervju. I alt 
gjennomførte jeg 13 muntlige intervjuer, og i tillegg intervjuet PPU-studentene 
i fellesskap sju elever som kom fra en klasse med elever fra 16 ulike land. Jeg 
sitter med lydopptak fra de 13 intervjuene jeg foretok, ellers er analysen basert 
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på notater fra intervjuene og utfylte spørreskjemaer. I alt foreligger det altså 
synspunkter fra 125 elever.

En av grunn til at jeg har latt studentene i fagdidaktikk gjennomføre inter-
vjuene er at de skal prøve å denne seg et bilde av elevene og faget før de går ut 
i praksis. Det viste seg at det er samsvar mellom studentenes intervjuer og mine 
muntlige intervjuer. Elevene som jeg snakket med, visste for øvrig ingenting om 
at jeg hadde vært med i læreplangruppa.

HVA BLE ELEVENE SPURT OM?
Spørreskjemaene og de muntlige intervjuene hadde noen hovedgrupper av spørsmål:

1. Interesse for faget i grunnskolen
2. Synet på religion og etikk i videregående skole
3. Kjennskap til læreplanen
4. Viktige temaer i faget
5. Arbeidsmåter
6. Lærebøker
7. Religionslærerrollen

Det er ikke en rent kvantitativ undersøkelse som er gjennomført, men like mye 
en kvalitativ som prøver å få fram elevenes egne meninger i deres egne ord. Jeg 
presenterer noen helt klare tendenser ut fra opptellinger, men legger ikke vekt 
på små forskjeller i tallmaterialet.

«RELIGION HAR TATT SEG OPP»
I en kronikk i Klassekampen 12.8. 2013 referer Øistein Brekke og Sylvi Stenersen 
Hovdenak til et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo der man hadde 
oppdaget at elevene på tiende trinn mente at religionsfaget hadde fått en høyere 
status, og at det var et av fagene som «telte». Elevene opplevde det som viktig 
å ha kunnskap om religioner, livssyn, religiøsitet og religiøs praksis fordi de 
lever i en global verden. Elevene gav i undersøkelsen som kronikken bygger på, 
uttrykk for «at RLE-faget bidrar til økt kulturforståelse og religionskunnskap, 
og i klasserommet blir kunnskap om hverandres kulturelle og religiøse bakgrunn 
oppfattet som grunnleggende for å utvikle bedre kommunikasjon og samhandling, 
og for utviklingen av sosiale relasjoner og nettverk.»

Samme hovedtendens som i undersøkelsen som Brekke og Hovdenak refererer 
til, kommer fram i elevintervjuene fra videregående skole i perioden 2006–2015. 
Noen av de elevene som ser på faget som viktig, bruker begrunnelser som at faget 
gir dem innsikt og hjelper dem til å forstå «hva de religiøse driver med». De 
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understreker at de kunnskapene de får i faget er viktige i møte med andre. Noen 
sitater viser dette: «Tidligere har jeg alltid ment at religion og etikk var unødven-
dig, men nå har jeg forstått viktigheten av det. Jeg ser nå at det er svært viktig 
at vi lærer om andre religioner og kulturer slik at vi kan forstå andre mennesker 
bedre.» «Jeg ser på temaer som etikk som veldig sentralt i faget. Dette faget lærer 
hvordan en skal forholde seg til andre og vise toleranse overfor andre. Dette er 
særdeles viktig å lære seg i en multikulturell verden.»

En del elever peker også på at de skjønner muslimene bedre enn de gjorde før, 
fordi islam er en av de tre hovedreligionene som gjennomgås i faget. Å forstå 
islam er en begrunnelse flere har for at faget er viktig. Det er også flere som sier 
det i 2015 enn i 2006. Det er forståelig ettersom andelen muslimer i Norge har 
økt, elevene kjenner muslimer og de møter mange oppslag i media om muslimer. 
Andelen oppslag om islam i norske aviser har økt mye i løpet av de senere år 
(Lundby og Gresaker 2015).

Elevene fra den flerkulturelle klassen mente at alle burde ha religion i skolen, 
og de var svært positive til religionsfaget. Faget bidro til at det ble mindre for-
dommer i samfunnet og hos dem selv og mot dem selv, mente de. Elevene prøvde 
å sette ord på en følelse av å være i skvis mellom det de har lært om religion i 
sin egen kultur og de oppfatningene av religionen som de møter i det norske 
samfunnet. På spørsmål om hva det betydde, forklarte noen av elevene at de som 
flerkulturelle ikke alltid visste hvor de hørte hjemme religiøst og livssynsmessig 
og at de i religionsfaget ble mer bevisste på egen religion og eget livssyn og hva 
det stod for. «Jeg skjønner at religion tolkes forskjellig i ulike land.» Noen av 
de muslimske elevene gav uttrykk for at de ønsket mer stoff om islam, og en 
sterkere vekt på de positive sidene ved islam.

Elevene var opptatt av at de kunne bidra mer ut fra sitt ståsted. «Det er lærerikt 
å få beskrive religionen sin både innefra og utenfra.»

SELVINNSIKT OG HOLDNINGSDANNELSE
Det holdningsdannende aspektet ved læreplanen er klart gjengitt i læreplanen, 
som vi har sett ovenfor. I spørreundersøkelsene ble elevene ikke spurt direkte 
om læreplanen stimulerer dem til å tenke over egen identitet og egne holdninger. 
Enkelte elever gir likevel uttrykk for at de har reflektert omkring det: «Jeg har 
ikke skiftet mening om egen tro.» «Jeg er blitt mer kritisk til noen religioner, men 
er blitt mer sikker på egen tro.» «Jeg har ikke skiftet mening, men jeg har fått 
undersøkt nærmere.» Tre elever i klassen på Østlandet hadde skiftet mening om 
religion og livssyn i løpet av skoleåret. De mente de var blitt mer forståelsesfulle 
og tolerante.

Ikke bare innsikt, men også at faget gir dem oversikt, brukes som begrun-
nelse for faget. Elevene som er spurt, har en sterk bevissthet om at de lever i en 
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globalisert verden og at det å forstå religioner også er å forstå hele den kulturelle 
og politiske situasjonen. «Religion har så mye å si for verden,» sier en elev i 2014. 
«Man kan forstå mye av dagens politikk ved å forstå seg på Midtøstenreligionene», 
sier en annen. Det er tydelig at mange lærere setter kunnskapene om religioner 
og livssyn inn i samtiden og tar på alvor formålet med faget: Faget skal bidra til 
kunnskap om og respekt for ulike religiøse, livssynsmessige og etiske ståsteder i 
lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv. En elev sier det rett ut: «Vi lærer en bedre 
forståelse av verden.»

«DE VIKTIGSTE TINGA, DU VET, DE SYV 
DIMENSJONENE OG SÅNT»

I skolesammenheng sier vi ofte at elevene får svar på spørsmål som de aldri har 
stilt. Vi tar det for gitt at elevene tar imot det de får i undervisningen. Vi spurte 
hva elevene ønsket svar på i religion og etikk. Mange svar gikk igjen, sånn som at 
de vil vite hva som er rett og hva som er galt, men ikke bare det. Svarene elevene 
gir, viser bredde og er interessante, for de viser at forventningene som elevene 
har er ulike. Elevene er egentlig ganske nysgjerrige og bevisste på at de vil ha 
noe ut av undervisningen. Svarene spenner fra ønske om fakta til mer filosofiske 
ønsker. Her er et knippe svar i stikkords form: Begreper, hva etikk er, hvorfor 
andre kulturer er som de er, religionenes betydning i andre samfunn, hvorfor folk 
er religiøse, om Marias rolle i kristendommen, hvorfor er vi her, forskjeller på 
religioner, om bioteknologi, om dødshjelp.

«JEG ØNSKER SVAR PÅ DET SOM STÅR I LÆREPLANEN»
Dette er et av svarene på spørsmålet i forrige avsnitt. Men hvor bevisste er elevene 
egentlig på kompetansemålene i læreplanen? Leser en elevenes svar under ett, ser 
det ut som de i liten grad jobber med læreplanmålene klassen. De gir uttrykk for 
at de stoler på at læreren holder seg til læreplanen, og at det er lærerens ansvar 
å analysere den og legge opp undervisningen deretter. Kompetansemålene i lære-
planen er imidlertid laget for at elevene skal vite hva de skal lære og hva som 
kreves for at de skal nå målene. I bare en av klassene svarer elevene at de har 
gjennomgått læreplanen og at de har lært litt om at den er taksonomisk bygget 
opp, det vil si at den skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter på ulike nivåer. 
Ikke minst sier de at de bruker læreplanen ofte. I et par klasser svarer elevene at 
de får de skrevet opp målene for timen på tavla og at læreren sier at målene er 
sånn og sånn før prøver. En klasse viser til at læreplanen ble tema når de skulle 
velge religion utenom kristendommen og islam.

Ellers svarer elevene slik på spørsmålet om de kjenner læreplanen i Religion 
og etikk:
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 � Nei, stoler på lærer.
 � Vet sånn cirka hva den handler om.
 � Har fått den utdelt – den er for lærerne.
 � Kunne litt første dagen, men har glemt den nå.
 � De færreste av oss ser på den.
 � Kan jo bare spørre kamerater eller læreren.
 � Ligger et eller annet sted hjemme.
 � Fikk kopi av noe i høst.

Dersom dette gir et riktig bilde av elevers bevissthet om kompetansemål og krav 
til måloppnåelse, er det grunn til å spørre hvorfor det ikke blir arbeidet mer med 
dette. Ett mulig svar kan være at undervisningen legges tett opp til læreboka og 
at den har med kompetansemålene, slik en elev sier: «De står jo i læreboka.»

En annen forklaring kan være at læreren selv har målene «under huden» og 
tenker at han har kontroll på hva elevene skal lære og hvordan det skal vurderes. 
I begge tilfeller blir resultatet at elevene passivt godtar lærerens valg og tilrette-
legging av undervisningen.

I mai 2009, etter at de hadde vært gjennom hele skoleårets undervisning, stilte 
jeg spørsmål til en klasse på 23 elever om hvilke kompetansemål fra læreplanen 
som de syntes var viktigst. Høyest score hos elevene fikk læreplanmålet om at 
eleven skal kunne gjøre rede for hva som er det sentrale i islam og drøfte viktige 
trekk i denne religionens etikk. Dette svaret er det samme som vi har sett i alle 
intervjuene som både undertegnede og fagdidaktikkstudentene har gjennomført. 
Elevene mener det er spesielt viktig å få kunnskap om islam. Noen andre områder 
kom også ut med høy andel: Kunnskap om sentrale trekk i kristendommen og 
kristendommens etikk, det å kunne føre dialog med andre, i tillegg læreplan-
målet om å drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn, samt 
refleksjon over det pluralistiske samfunnet som etisk og filosofisk utfordring. Her 
virker det som om elevene er spesielt opptatt av å drøfte temaer som går igjen 
i den offentlige samfunnsdebatten. For når de ble spurt om det var temaer fra 
religionsfaget de kom til å følge med på framover, etter at skolen var slutt for 
dem, sto islam, Midt-Østen, religion og makt, religionskonflikter, buddhismen og 
etiske spørsmål sentralt. Alle var temaer som elevene hadde vært inne på fordi 
det hadde vært avisoppslag om dem.

VARIASJON ER BRA
Når elevene får spørsmål om hvordan de jobber i faget, ser en at det hovedsakelig 
er to typer lærere som underviser: De som legger vekt på å variere undervisnin-
gen og de som stort sett foreleser, ofte ved hjelp av Power Point. Denne siste 
typen undervisning er selvsagt viktig og nødvendig, og en del elever har stort 
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læringsutbytte av den. En del understreker imidlertid at forelesningen ikke bør 
være på mer enn ti minutter. Og de fleste elevene er klare i sine meldinger, til 
fordel for variert undervisning: «Variasjon er viktig.» «Konkretisering er viktig.» 
Og så ramser de entusiastisk opp de arbeidsmåtene de liker: Diskusjoner, eks-
kursjoner, besøk i klasserommet av representanter for ulike religioner og livssyn, 
film, rollespill, at lærer viser «religiøse ting», lage radiointervju, feltarbeid, smake 
på «religionsmat».

De sier ikke så mye om hva de lærer av disse varierte arbeidsmåtene, bortsett 
fra en elev som uttrykker det de lærer slik: «respekt – ta hensyn og heile greia, 
vet du.» Men han er også tydelig på at «forelesninger gjør oss umotiverte og 
forelesninger skaper lite motivasjon»

Det ser ut til at presentasjoner har fått en mye større plass i religionsundervis-
ningen enn de hadde like etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Dette har 
trolig sammenheng med den formen som muntlig eksamen nå har fått, en form 
der fagsamtalen skal ta utgangspunkt i elevens presentasjon av et tema. De fleste 
elevene nevner dette og at de har mange slike framlegg, men sier samtidig at de 
lærer mye av å presentere selv og mye mindre når andre presenterer.

Tolkning av tekster og dialog som arbeidsmåte står i læreplanen, men disse 
arbeidsmåtene er helt ute av elevenes liste. Det kan være fordi de ikke er særlig 
opptatt av det, eller at disse arbeidsformene blir lite brukt i skolen. Dialog er 
for eksempel en krevende samtaleform som forutsetter at elevene er i stand til å 
reflektere, og den tar kanskje for mye tid til at lærerne prioriterer denne arbeids-
måten. Selv om bruk av digitale ferdigheter er et ledd i læreplanen, er det bare 
en elev i hele materialet som nevner dette, og det skjer slik: «Vi bruker ikke mye 
data i religionstimene.» En forklaring kan være at bruk av data i skolen er så 
vanlig at elevene ikke synes det er verd å nevne, men det kan også være at faget 
mer oppfattes som et refleksjonsfag enn et fag der det for eksempel skal innhentes 
og bearbeides mye faktakunnskap.

KORT OM LÆREBØKER
Ikke alle intervjuene omfattet spørsmål om læremidler i undervisningen. Men det 
bildet som en sitter igjen med etter å ha gått igjennom det materialet som fore-
ligger, er at lærebøkene brukes lite. Det kan være grunn til å spørre om elevene 
jevnt over bruker læreboka mindre enn før. «Vi vil heller ha sammendrag, da er 
det lettere å lese til den karakteren du vil ha,» sier en av elevene. «Vi finner stoff 
på nettet. Læreboka er kjedelig. Hva skal en med alt som står der, for eksempel 
navn og årstall?» Enkelte syntes at læreboka var god, men for vanskelig. Det var 
altså lite entusiasme å spore for lærebøkene som var i bruk.
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DEN GODE RELIGIONSLÆRER
Læreren må være nøytral!

I alle delundersøkelsene var det et spørsmål som gikk igjen, nemlig: Hvilke krav 
vil du stille til en god religionslærer? Ikke minst var studentene i fagdidaktikk 
opptatt av å få svar på dette. Og svarene var tydelige. Noen av kjennetegnene 
passer på alle lærere, men de fleste er nokså spesifikke for religionslærere.

Først et eksempel på det allmenne kravet til en lærer på VG3: «En lærer må 
ha mye kunnskap, gode lærerstrategier, han må høre på eleven, være allsidig og 
drøftende, han må være en utfordrende lærer, altså en lærer som stiller spørsmål.» 
Slike generelle svar fikk vi mange av i en tidligere undersøkelse der det ble stilt 
tilsvarende spørsmål om hva som krevdes av en god samfunnsfaglærer (Repstad 
og Repstad 2010). Det er derfor interessant å se at når spørsmålet stilles om 
religionslæreren, blir svarene mye mer relatert til det spesifikke faget. De første 
svarene på listen nedenfor gikk igjen ganske ofte, med noen variasjoner. Det siste 
på listen var det mest utbredte, omtrent alle ga uttrykk for et nøytralitetskrav.

 � Han må like faget og kunne snakke engasjert
 � Han må vise forståelse for betydningen av religionsfaget
 � Han må være åpen for alle religioner
 � Han må forholde seg likt til alle religioner
 � Han bør ta kristendommen på lik linje med andre religioner
 � Han må ikke dømme elevene ut fra det de mener i religion
 � Han må være nyansert og reflektert
 � Han må vise positive og negative sider ved religionen og livssynet
 � Han må åpne for at elevene kan drøfte og vurdere
 � Han må være et forbilde for elevene
 � Han må vise toleranse, respekt og gode moralske holdninger
 � Han må plassere faget inn i samfunnet
 � Og – Han må være nøytral. Dette kravet kom om igjen og om igjen i 

svarene.

På spørsmål om hva elevene mente med nøytral forklarte de at «lærer må vise 
forståelse for alle religioner, og han må komme med fakta.» «Er han kristen 
må han kunne undervise om islam uten fordommer. Han må ikke favorisere 
en religion.» En del av svarene antydet at det var elever som hadde eller hadde 
hatt lærere som ikke la skjul på sin positive holdning til kristendommen. Noen 
hadde også lærere som var tydelige på hva de mente i aktuelle etiske spørsmål. 
Selve diskusjonen om det er mulig å være nøytral, var de bare i liten grad med 
på, men en sa: «Det er umulig å være helt nøytral, men han må prøve så godt 
han kan.» Vi kan ellers merke oss at det er ordet nøytral elevene bruker, begreper 
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som objektiv eller saklig forekommer sjelden. Og ordet nøytral ble ikke brukt 
i spørsmålsformuleringen, spørsmålet var generelt og dreide seg om krav til en 
god religionslærer.

«MIN LÆRER HAR IKKE SAGT AT HUN ER 
KRISTEN, MEN VI MERKER DET.»

Når vi så spurte, muntlig eller i skjemaene, om læreren burde fortelle elevene om 
egen religion eller eget livssyn ble svarene delte. «Så lenge de er nøytrale så spiller 
det ingen rolle om de sier det eller ikke.» svarer en gruppe elever. «Vi må vite det 
hvis vi undervises av en troende person,» sier en annen. En tredje gruppe svarer i 
denne retning: «Nei, jeg synes ikke det, ettersom det kan påvirke hvordan vi elever 
tenker. Vi ser opp til lærene og tar mye av det de sier veldig seriøst, og derfor kan 
det påvirke vår måte å tenke på og hva vi tror på. Elevene burde selv få mene og 
tenke det de selv vil, basert på egne erfaringer og kulturer, ikke lærerens.»

Alt i alt virker ikke elevene spesielt interessert i lærerens livssyn så lenge han 
er det som av dem oppfattes som nøytral. Det er interessant fordi et av de spørs-
målene som for eksempel studentene i religionsdidaktikk er opptatt av, er nettopp 
hva de skal svare elevene når eller hvis de spør om tro eller livssyn. Studentene 
bruker mye tid på å diskutere dette. Samme holdninger gikk igjen i den nevnte 
spørreundersøkelsen blant samfunnsfagelever. Vi siterer fra undersøkelsen: «På 
spørsmålet om læreren skal meddele hvor han står politisk, svarer mange av 
elevene at det skal han ikke. Læreren skal være nøytral uansett, det er hoved-
tilbakemeldingen fra elevene. Bare to av elevene i de to klassene vi spurte, ville 
vite hva læreren står for politisk. Det synes som om elevene har reflektert lite 
over om det i det hele tatt er mulig å ha en nøytral undervisning fra lærerens side. 
En utfordring til en samfunnsfaglærer blir da å drøfte slike spørsmål med dem».

HIJAB ELLER PRESTEKRAGE BAK KATETERET?
Så tok vi problemstillingen et hakk lenger og spurte om hvordan de ville rea-
gere hvis læreren stilte i hijab eller med prestekrage i religionsundervisningen. 
Forventningene til elevsvarene var kanskje preget av mediediskusjoner om reli-
giøse symboler i offentlige stillinger der dette hadde blitt kritisert. Elevenes svar 
var blandet og spente fra: «Det vil være merkelig og ekstremt» til «ikke noe 
problem.» Det ville være dumt å si at du ikke kan bli lærer på grunn av klær, 
sa en elev. Hovedinntrykket av svarene var at elevene på den ene side ønsket å 
fremstå som tolerante og aksepterende, ikke minst fordi det var klær som gav 
uttrykk for noe religiøst, og det skulle de jo lære om i faget. På den andre sida kom 
igjen kravet om læreres nøytralitet. «Vårt syn på henne ville nok blitt annerledes 
(om lærer med hijab), men hun har jo ytringsfrihet». «Hun burde ikke vise det 
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som lærer, hun er jo ikke nøytral da.» «Jeg mener det er greit så lenge lærerens 
meninger om de andre religionene er nøytrale.» Flere elever er opptatt av at det 
ville påvirket dem i undervisningen, de ville ikke turt å stille så mange spørsmål 
om religionen klesplagget representerte.

Vi har sett at elevene er opptatt av den nøytrale lærer. Samtidig vil de ha en 
lærer som stiller kritiske spørsmål, både til religioner og livssyn og når det gjel-
der moralske og etiske spørsmål. Men dette gjelder bare så lenge spørsmålene 
behandler alle religioner og livssyn likt. Dersom kritikken gjelder bare én reli-
gion, vil elevene være «ekstremt kritiske», og de er opptatt av at elever som har 
dette livssynet, ikke skal bli såret av kritikken. Det understrekes at det er elevene 
som skal drøfte, læreren skal egentlig bare legge til rette for diskusjonen enten 
det gjelder religion, livssyn eller etiske spørsmål. «Lærer skal ikke ta stilling.» 
Læreren skal for eksempel ikke være tydelig på sitt ståsted i forhold til aktuelle 
saker som homofili og likekjønnede ekteskap, fordi det kan gå ut over elever 
som sitter i klassen og er homofile. Læreren får her en utfordring om å finne en 
balansegang når det gjelder å utfordre elevene uten å gi uttrykk for personlige 
standpunkter. Læreplanens kompetansemål hjelper læreren i så måte: Det verbet 
som er mest brukt i beskrivelsene av mål er at elevene skal drøfte, altså lære seg 
å se en sak fra flere sider.

LÆREREN SOM FORBILDE
Når det derimot gjelder lærerens rett til å si og gjøre det han vil utenfor klasse-
rommet, blir elevene tydelige. Noen mener at spesielt en religionslærer må vise 
varsomhet. Han blir sett på som et forbilde, «og han må oppføre seg deretter, 
også utenfor klasserommet, alt annet er uprofesjonelt.» Noen vil gå så langt som 
å si at ytringsfriheten ikke gjelder i dette tilfellet. «En lærer må holde seg objektiv 
slik som han/hun gjør i klasserommet». «Det kan skape mistillit og kritikk mot 
den læreren som uttrykker negative holdninger til religion og livssyn utenfor 
klasserommet. Læreren må stå for det samme både i klasserommet og utenfor 
klasserommet». Men noen viser også til ytringsfriheten: «Ja, selvfølgelig, vi har 
ytringsfrihet i Norge, men det kan påvirke elevenes syn på læreren, både positivt 
og negativt».

KAN LÆREREN SPØRRE OM ELEVENS TRO?
På spørsmål om læreren kan spørre elever om deres religion eller livssyn, er det 
noen som er for full åpenhet i så måte: «Ja, det er interessant.» «Ja, folk må stå 
for det de tror på. En må ikke være skapreligiøs». «Ja, da vet læreren om ditt 
ståsted.» «Samma for meg, de må bare gjøre det for min skyld. Jeg vet jo for så 
vidt hva kamerater i klassen tror på, så det vil ikke bli så mye nytt!» Noen er 
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litt mer tilbakeholdne når de svarer: «Elever må kunne reservere seg.» Og noen 
er redde for stempling og forskjellsbehandling fra lærerens side: «Meningene 
skal ikke virke inn på karakterene.» Elevenes svar er ofte knyttet til om det er 
åpenhet i klassen nok til at de vil ut med hva de tror. Men noen svar viser også 
at de kan være redde for å bli utsatt for urettferdighet dersom deres meninger 
ikke stemmer overens med lærerens.

 FIKK JEG SVAR?
En religionslærer som leser resultatene vil sannsynligvis nikke gjenkjennende 
til mange av svarene som elevene har gitt i intervjuene og si ja, sånn er det. Du 
får svar som peker i mange retninger. Elevene har sine erfaringer og meninger, 
og deres oppfatninger er ofte preget av både klassekulturen og de lærerne de 
undervises av. Likevel kan en se noen røde tråder i svarene deres.

Hovedinntrykket som elevene gir, er at Religion og etikk er et fag som de 
likte i 2006 og som de også liker i 2015. Det er et fag som de ser på som viktig 
i et samfunn som er mer og mer preget av mangfold. Mange peker på at det er 
et fag som skaper toleranse og forståelse og som bidrar til mindre fremmedfrykt 
og motarbeider konflikter. Faget blir betraktet som aktuelt, «viktig med tanke 
på krig og sånt» og det er svært relevant for mange å lære om islam i vår tid.

Få elever mener at faget er unødvendig. Elevene fra en flerkulturell klasse gav 
uttrykk for at alle burde ha religion og etikk. Men noen få var svært tydelige på 
det motsatte: «Faget er ikke viktig i det hele tatt». Noen få mente at det kunne 
være et valgfritt fag i videregående skole, «for religion er ikke nødvendig for 
alle.» Det er også interessant at de fleste som gav uttrykk for at religionsfaget 
var unødvendig, var fra andre studieprogrammer enn studiespesialiserende: «Skal 
bli ingeniør, så jeg trenger det ikke.» «Jeg skal enten i militære eller på BI så jeg 
tror ikke betydningen av faget er så stor.»

Men Religion og etikk er også et fag der elevene stiller ganske strenge krav til 
læreren. En religionslærer må være nøytral, er gjennomgangsmelodien. Han er 
rollemodell og må leve som han lærer. De ser også at deres krav kan være van-
skelige å oppfylle i et land med ytringsfrihet, og noen løfter den problematikken, 
men for mange trumfes det av at religionslæreren er religionslærer, alltid.

Elevene stoler på at læreren er seg sitt ansvar bevisst som lærer, i hvert fall når 
det gjelder planlegging av undervisningen. Læreplantolkning ser de på som en 
lærerjobb. En liten usikkerhet gjør seg gjeldende når det gjelder spørsmålet om 
læreren skal spørre elevene om hva de tror på. Da er noen redde for at læreren 
tar hensyn til det, og at det går ut over karakterene.

Når det gjelder selve undervisningen og arbeidsmåtene har elevene tydelige 
ønsker, ønsker som de ikke alltid får oppfylt, fordi lærerne ofte bruker sin hoved-
arbeidsmåte: forelesning med Power Point. Elevene vet hva de liker, uten at de 
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nødvendigvis reflekterer over læringseffekten. Læringsutbyttet er ikke undersøkt 
i denne omgang. Men elevene gir i alle fall gir uttrykk for at de jobber når de får 
være aktive i læringsprosessen. En ting er helt sikkert ut fra svarene elevene gir. 
De vil ha: «Variasjon, uten tvil.»

Kompetansemålet i læreplanen som omfatter kunnskap om islam er det lære-
planmålet som peker seg ut som mest interessant for elevene. De vil lære både 
om medelevers tro, om islam i Norge og om islam på verdensbasis. Interessen 
for islam er økende fra 2006 og fram til 2015, i takt med at islam blir mer synlig. 
Ellers synes det ikke å være nevneverdige endringer i synspunktene på faget over 
tid i de nesten ti årene vi har data fra. Og så langt materialet rekker, er det heller 
ikke påfallende forskjeller mellom elevsynspunktene på Sørlandet og Østlandet. 
For å vende tilbake til Ludvigsen-utvalget: Vi har ikke spurt hva elevene synes 
om en sammenslåing av religionsfag og samfunnsfag. Men de svarene eleven har 
gitt, gir et bilde av et selvstendig fag som er relativt populært og oppfattes som 
meningsfullt og viktig. Det er videre et fag som fra elevenes synspunkt krever 
lærere som har fagkunnskap og bevissthet om det å være religionslærer.
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RELIGION OG MEDIER I NORGE

KNUT LUNDBY

Kan du skrive en liten artikkel om religion og mediene i Norge som religionslærere 
i videregående skole kunne ha nytte av, spurte redaktøren, og fortsatte: «Vi må på 
den ene siden ofte forholde oss til medieoppslag i den daglige undervisningen, og 
på den andre siden henter vi ofte informasjon fra media som kan belyse temaer 
vi tar for oss.» Redaktøren håpet «å bli mer bevisste i vår bruk av mediene, pluss 
at vi kunne få mer kunnskap om forholdet mellom religion og medier i Norge.» 
Jeg prøver å komme bestillingen i møte ved å sammenstille stoff fra forskning 
jeg selv og andre har gjort. Ved dette søker jeg å gi referanser og ressursmateriale 
til undervisningen.

TILGJENGELIGE STUDIER
Basert på den store religionsundersøkelsen i 2008 tegner boka om Religion i 
dagens Norge (Botvar & Schmidt, 2010) et bilde av religion mellom sekularisering 
og sakralisering. Mediene bidrar til begge disse tendensene. Mediene tilbyr men-
nesker ressurser til religiøs livstolkning (Lundby, 2010b). Ingvild Sælid Gilhus og 
Lisbeth Mikaelsson framhever at mediene i dag bidrar sterkt til at religion er del 
av et marked. Dette innebærer både trivialisering av religion og en refortrylling 
av verden (Gilhus & Mikaelsson, 2005, s. 15). Ikke minst i populærkulturelle 
medier, særlig film og TV-serier, mikses brokker fra ulike religiøse tradisjoner inn 
i nye medieproduksjoner. De kan framstå som ’banal religion’ sett med en sub-
stansiell forståelse av religion (Hjarvard, 2013, s. 90–92). Med en mer funksjonell 
forståelse framstår religionsmiksen i populærkulturen som et symbolsk arsenal 
der kulturelle uttrykk og ytringer settes inn i en kosmisk sammenheng (Endsjø & 
Lied, 2011, s. 18). Mediene konstruerer framstillinger av religion (Lundby, 2001). 
Medienes fortellinger vil alltid innebære fortegninger (Lundby, 2011). Medier har 
makt og former våre bilder av religion (Lundby, 2014).

Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft underlegger framstillingen av religion i 
avisene en kritisk analyse i boka Religion i pressen (2013). De to religionsviterne 
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henter fram debatter fra 2000-tallet som har vakt stor oppmerksomhet i avisene 
og underkaster dem kritisk diskursanalyse. Med gode case, for eksempel om 
prinsesse Märthas engleskole, Snåsamannen og en debatt om bygging av moské 
i Tromsø, får de fram grenseflater mellom religiøse uttrykk i offentligheten og 
det sekulære grunnlag som norsk presse i hovedsak bekjenner seg til.

Der Døving og Kraft velger ut fargerike case for inngående kvalitativ analyse, 
blir den kvantitative telling av artikler om religion i aviser og ukeblader mer 
traurig og overflatisk, men også mer representativ for tendenser i dekningen. Det 
omfattende prosjektet om religion i offentligheten i de nordiske land (NOREL-
prosjektet) har gått fram nettopp slik i sin kartlegging av religion i mediene. 
Sammen med Ann Kristin Gresaker studerer jeg i hvor stor grad religion er et 
omstridt eller oversett tema i mediene (Lundby & Gresaker, 2015). Vår studie 
inngår i en bredere framstilling av norske forhold, der spørsmålet stilles om 
Religionens tilbakekomst i offentligheten? (Furseth, 2015).

RELIGION I DET NORSKE MEDIEBILDET
Det norske medielandskapet endrer seg raskt. Tilgangen øker. Brukerne får et 
stadig større medierepertoar å spille med. Mediekapitlet i de tre siste utgavene 
av Det norske samfunn dokumenterer dette (Lundby, 2003, 2010a; Lundby & 
Staksrud, under forberedelse).1 En oversikt over medieendringene i Norge de 
siste tiårene, der også dekningen av religion er omtalt, finnes i mediekapitlet i 
Religionens tilbakekomst i offentligheten? (Lundby & Gresaker, 2015). Jeg sam-
menfatter her noen tendenser i mediedekningen – og mediebruken – av religion, 
konsentrert om kringkasting, aviser og livsstilsmagasiner.

KRINGKASTING
Andakter og overføring av gudstjenester har lang tradisjon i NRK. Slike ’reli-
giøse programmer’ utgjør omtrent 3 prosent av sendeflaten i P1. De har stor 
oppslutning. I løpet av en uke er minst 600 000 nordmenn innom en av mor-
genandaktene. Søndagsgudstjenestene kan ha rundt 350 000 lyttere. ’Åndenes 
makt’ på TV Norge har imidlertid større oppslutning. Dette programmet, der 
klarsynte forteller hva de ser bak tilsynelatende uforklarlige hendelser i hus og 
rom som programmet oppsøker, har enkelte ganger blitt sett av rundt 500 000. 
Serien har gått siden 2005.

1 Statistikk og oversikt over mediesituasjonen samles av medienorge.uib.no som er en del av den 
nordiske informasjons- og dokumentasjonstjenesten om medieforskning i Norden, Nordicom, 
nordicom.gu.se
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Forkynnende programmer er omstridt i befolkningen. I en meningsmåling fra 
april 20152 sa 33 prosent av alle nordmenn at NRK ikke bør sende forkynnende 
programmer fra noen religion, mens 36 prosent mente at slike programmer ikke 
bare bør sendes, men også at det meste eller alt av forkynnende programmer bør 
høre til kristendommen.

I befolkningen som helhet sa 9 prosent at gudstjenester og andakter er den 
type innslag om religion i mediene som de er mest interessert i. 17 prosent sa 
de er mest interessert i religion som moralsk refleksjon, 14 prosent i religion og 
kultur og 7 prosent religion i underholdning. Religion i nyheter topper: 31 pro-
sent framholdt at det er nyheter om religion som interesserer dem mest. I tillegg 
kommer 25 prosent som la mest vekt på forholdet mellom religion og politikk. 
Drøyt halvparten av de spurte mente NRK bare bør sende programmer om de 
store religionene som skildrer dem på en saklig og objektiv måte. Dette gjelder 
både kristendom, jødedom og islam.

NRK har retningslinjer for livssynsprogrammer, bestemt ut fra Stortingets krav 
i NRK-plakaten Noe for alle alltid. I andre radio- og fjernsynskanaler er det mer 
tilfeldig hva som sendes, også i allmennkringkastingskanaler som har krav til å 
dekke religion for å møte konsesjonskravene.

LIVSSTILSMAGASINER
Religion inngår i populærkulturen både i radio og fjernsyn, film, på nettet og i 
ukeblader. Ann Kristin Gresaker har sett nøye etter religion i livsstilsmagasiner for 
kvinner og menn (Lundby & Gresaker, 2015, s. 88–101). Hun har studert Allers, 
KK, Det Nye, Vi Menn og Mann. Kristendom dominerte i artiklene om religion 
både i 1988 og i 1998. I 2008 har kvinnebladene mistet interessen for kristendom, 
mens oppslagene om astrologi og paranormale fenomener øker. Studien bekrefter 
at religion i kvinnebladene inngår i hverdagsliv og som en del av kvinners identitet 
og selvhjelpsaktiviteter, mens manneblader i større grad ser religion utenfra og 
som en raritet andre holder på med, ofte framstilt i underholdende form.

Livsstilbladene presenterer ’feelgood’-religion, tilpasset sine leseres som for-
brukere. De tilbyr religion som velvære. I kontrast er det en tendens i avisene 
til stadig skarpere vekt på konflikt i dekningen av religion. Konfliktene knyttes 
først og fremst til islam (Lundby & Gresaker, 2015, s. 101–104).

2 Foreløpig upublisert undersøkelse foretatt av TNS Gallup for forskningsprosjektet CoMRel om 
medier og religion i samfunnskonflikter, som jeg leder. Se www.hf.uio.no/imk/english/research/
projects/comrel/index.html
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AVISER
Islam var knapt framme i avisene i 1988. Da var bare 2 prosent av oppslagene i 
de undersøkte avisene, Aftenposten, Arbeiderbladet, VG og Stavanger Aftenblad 
om islam. I 2008 var andelen 12 prosent (da var Arbeiderbladet blitt Dagsavisen) 
(Lundby & Gresaker, 2015, s. 83–86). Norske redaktører vurderer islam – som 
annet stoff – med de nyhetskriterier pressen arbeider etter, og da er konflikt gjerne 
nødvendig for å få oppmerksomhet. De færreste nyhetsmedier har medarbeidere 
med kjennskap og inngang i muslimske miljøer. Redaktørene sier dekningen i 
stor grad beror på initiativ fra muslimene selv (Lunde, 2013). Sindre Bangstad 
(2014, s. 37–38) hevder norske redaktører går ut over den konfliktorientering 
som er alminnelig i pressen og til dels er forutinntatte i sin holdning til islam.

Majoritetstradisjonen knyttet til Den norske kirke står fortsatt sterkt i spaltene, 
men det var en markert tilbakegang for dette stoffet fra 1998 til 2008, fra 66 
prosent til 48 prosent av artiklene i materialet. Andre kristne trossamfunn holdt 
sin andel av dekningen på rundt 20 prosent. Religionskritikk kom noe tydeli-
gere fram i 2008 enn tidligere, men enda mer markert var tendensen til oppslag 
om religion uten institusjonell referanse. Avisene søker i større grad å møte den 
enkeltes religiøse ståsted. Individualiseringen og den subjektive vendingen slår 
inn også i dette avisstoffet. Men religion er ikke noe framtredende tema i avisene. 
En beregning tilsier at kun 2 prosent av alle artikler i de undersøkte periodene i 
de fire avisene, omhandlet religion (Lundby & Gresaker, 2015, s. 86–88).

FORHOLD TIL RELIGION SOM KONFLIKTFULLT TEMA
For nordmenn er religion i stor grad et konfliktfylt tema i mediene. 3 av 4 mener 
religion fører til mer konflikt enn fred når de ser på verden rundt seg. Dette 
bildet av religion er i stor grad formidlet og kanskje skapt av mediene. Men 8 av 
10 nordmenn mener mediene bør fremme dialog og forståelse når det oppstår 
spenninger rundt religion.3

RELIGIØS EKSTREMISME
Nordmenn er opptatt av nyheter om religion i radio, fjernsyn, aviser og på nett. 
3 av 10 oppga i april 2015 at de diskuterer nyheter om religion med andre daglig 
eller ukentlig. Medregnet dem som tar del i slike samtaler minst en gang i måne-
den, diskuterer over halvparten av befolkningen nyheter om religion med andre 
minst en gang i måneden. Denne undersøkelsen4 ble foretatt før konfliktene rundt 

3 Kilde: CoMRel-undersøkelsen fra april 2015 (jf. note 2). Da sa 75 prosent seg helt eller delvis 
enige i at religion fører til mer konflikt enn fred. I religionsundersøkelsene i 1998 og 2008 sa 
omkring 80 prosent seg enige i dette (Henriksen & Schmidt, 2010, s. 89).

4 Se note 2.
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religiøs ekstremisme ble skjerpet med de nye terroranslagene i Paris og flykt-
ningstrømmen høsten 2015. Allerede i april dette året var samtalene om religion 
i nyhetene i stor grad knyttet til religiøs ekstremisme. 6 av 10 opplyste at de 
diskuterer religiøs ekstremisme med andre minst en gang i måneden (se figur 1).

Med hvem, eller i hvilken sammenhenger, diskuterer nordmenn nyheter om reli-
giøs ekstremisme? Det skjer først og fremst i tette sosiale sammenhenger. 7 av 10 
har hatt slike samtaler hjemme i familien i løpet av det siste året. Samme høye 
andel har diskutert religiøs ekstremisme i nyhetene med sine venner (se figur 2).

Bare en liten del av befolkningen går til internett for å diskutere religiøs ekstre-
misme. 3 prosent oppga å ha deltatt i diskusjoner om slike tema i kommentarfelt 
på nettaviser eller i diskusjonsfora på nettet i løpet av de siste 12 månedene før 
de ble intervjuet. En noe større andel, 8 prosent, sa de hadde deltatt i diskusjo-
ner om religiøs ekstremisme på Facebook, Twitter eller i andre sosiale medier. 
Kirker og andre religiøse forsamlingssteder er heller ikke et sted der nordmenn 
flest diskuterer religiøs ekstremisme. Det kan være tema blant dem som går der 
regelmessig. Men av befolkningen som helhet, sa bare 3 prosent at de hadde 
diskutert ekstremisme i religiøse forsamlingslokaler det siste året. Derimot er 
religiøs ekstremisme et hyppig tema på kafé. 13 prosent oppga at de har diskutert 
slike nyheter på kafé eller andre utesteder.

YTRINGSFRIHETENS GRENSER
Knapt 1/3 av de spurte i undersøkelsen fra april 2015 ser grunn til å vie religiøse 
tema mye oppmerksomhet i mediene. Men når mediene gjør det, mener nordmenn 
det godt kan være kritisk, pågående og med snert. 85 prosent er helt eller delvis 

Figur 1. Andel nordmenn som diskuterer nyheter om religion og 
om religiøs ekstremisme i mediene. April 2015. Prosent.
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enige i at mediene bør gi rom for diskusjoner om konflikter rundt religion. 81 
prosent mener mediene bør være kritiske om problematiske sider ved religion. 
68 prosent, altså 2 av 3 spurte, er helt eller delvis enige i at mediene bør kunne 
ta opp spørsmål om religion på en humoristisk eller satirisk måte.

Aksept for publisering av krenkende karikaturer om religion er belyst i rap-
porten om Ytringsfrihetens grenser (Steen-Johnsen, Fladmoe, & Midtbøen, 2016), 
initiert av Fritt Ord. Det er betydelig større vilje eller forståelse for å publisere 
religionskritiske karikaturer blant journalister og redaktører enn i den norske 
befolkningen for øvrig. Det er likevel et klart mindretall i begge grupper som 
svarer at mediene bør la være å publisere karikaturtegninger som kan opples 
krenkende. Dette gjelder opp mot 16 prosent av befolkningen, men bare opp 
mot 4 prosent av journalistene og redaktørene. Både pressefolk og befolkningen 
ellers har større aksept for karikaturer som kan krenke kristne enn som kan 
krenke muslimer. Mange av dem som aksepterer at karikaturer om islam kan 
publiseres, mener man bør være varsomme når man gjør det. Jo mindre religi-
øse respondentene i befolkningsutvalget er, jo mer sannsynlig er det at de mener 
karikaturtegninger bør publiseres uten forbehold. Og omvendt: Jo mer religiøse 

Figur 2. Andel nordmenn som har diskutert nyheter om religiøs ekstre-
misme i ulike sosiale sammenhenger det siste året. April 2015. Prosent.
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de spurte oppgir å være, jo mer sannsynlig er det at de mener mediene ikke bør 
publisere karikaturtegninger som kan oppleves som krenkende.
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RELIGIØST MANGFOLD I ISRAEL OG PALESTINA

KRISTIN JOACHIMSEN

Den lille landstripen mellom Jordan-elva og Middelhavet - et område på størrelse 
med Hedmark fylke (27.000 km2) – vekker stort engasjement i ulike deler av 
Norge, både politisk og religiøst. Israel og Palestina setter ulike følelser i sving hos 
mange nordmenn, innenfor et spekter av sympatier og antipatier. Oftere enn når 
det gjelder andre steder i verden, brukes vennemetaforen, hvor folk posisjonerer 
seg eller blir posisjonert som Israelsvenn og Palestinavenn. Mens mange har sterke 
meninger om regionen, er kunnskapsnivået varierende. Jeg tror en viss kunnskap 
om forholdene der er viktig for å kunne forstå noe av mekanismene som slår 
ut. Vi har å gjøre med lag på lag av historie, myter og virkelighetsoppfatninger. 
Historisk sett har regionen vært kjennetegnet av religiøst mangfold som har vært 
preget av både konflikt og fredelig sameksistens.

Artikkelen behandler religiøst mangfold i Israel og Palestina. Dette omfatter 
landet som jødene ble lovet av Gud og der Jesus vandret omkring og forkynte 
evangeliet. Det rommer byen Jerusalem, med Tempelhøyden, som er hellig for 
jøder, som stedet der det første og det andre templet stod. Stedet er også hellig 
for muslimer, som kaller det Haram al-Sharif, og hvor Al-Aqsa-moskeen og 
Klippedomen står. Klippemoskeens gullkuppel gjør islam til den mest synlige 
religionen i Jerusalem i dag. I Jerusalem finner vi også Gravkirken, som er bygd 
over Golgata, der Jesus ble korsfestet. I Betlehem ble Rakel begravd og Jesus født, 
og i Hebron ligger forfedrene og -mødrene Abraham, Sara, Isak, Rebekka, Jakob 
og Lea begravd i patriarkenes hule. I dag er det religiøse mangfoldet også synlig 
ved at flere rituelle markeringer og tidsrytmer lever side om side.1 For eksempel 
feires det ulike påsker – både jødisk (pesah), ortodoks og katolsk/protestantisk 
– etter ulike festkalendere. Andre synlige uttrykk viser seg i klesdrakt, som igjen 

1 Den jødiske kalenderens 13 måneder beregnes ut fra månefaser og justeres for å falle sammen med 
solåret og årstidene. De ortodokse kristne bruker den julianske kalenderen, som retter seg etter 
solåret, og katolske og protestanter benytter den gregorianske kalenderen, som er en justert variant 
av den julianske. Den islamske kalenderen er månebasert, fordelt på 12 måneder som forskyves 
hvert år i forhold til solåret, dvs. at den ikke følger årstidenes syklus.

http://no.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://no.wikipedia.org/wiki/Isak
https://no.wikipedia.org/wiki/Rebekka_%28bibelsk_person%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Jakob_%28stamfar%29
https://no.wikipedia.org/wiki/Lea
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er knyttet til både kultur, sedvane og mote. Ytterligere en del av dette mangfol-
dige bildet er matvaner, som også er forbundet med kultur, hvor for eksempel 
muslimske og kristne palestinere, så vel som sefardiske jøder, har mange felles 
mattradisjoner.

Jeg vil starte med noen refleksjoner rundt religion som analytisk kategori. Jeg 
vil særlig fokusere på forholdet mellom religion og identitet, som igjen er tett 
forbundet med både historiske, kulturelle, sosiale og politiske forhold. Deretter 
vil jeg ta for meg den religiøse demografien i Israel og Palestina, før jeg går nær-
mere inn på de tre største religiøse tradisjonene i regionen, alle med utspring fra 
Midtøsten. Jeg vil her vise hvordan et stort spekter av jøder, kristne og muslimer 
lever med interne spenninger mellom for eksempel religiøse og sekulære, og hvor 
den politiske situasjonen gjør at de ulike religiøse gruppene også lever i konflikt 
med hverandre.

RELIGION SOM ANALYTISK KATEGORI
Religion kan studeres fra mange innfallsvinkler. Den kan for eksempel analyseres 
ut fra et sett av ideer, som teologi og etikk, og ut fra formell organisering, som 
for eksempel synagoge, kirke, moske (som har ulike funksjoner). Religion kan 
undersøkes både på individ- og gruppenivå, og på elite- og «bakkenivå», og man 
kan studere forholdet mellom religiøse tekster og forskjellige fortolkninger som 
ulike religiøse utøvere har av disse. Religion er det vi kaller fortolkende, hvor 
religiøse tradisjoner utfoldes i kontekster som er i stadig endring, noe som fører til 
at den religiøse praksisen også er i kontinuerlig forandring. En analyse av religiøs 
praksis må knyttes til den spesifikke konteksten: jødisk, kristen og muslimsk er 
ikke det samme overalt, heller ikke innad i Israel og Palestina.

For noen tiår siden regnet sosiologer og religionsforskere med at religion 
etterhvert ville dø ut som en konsekvens av sekularisering, i det minste i vestlige 
samfunn. Men som vi ser, har det ikke gått slik. Vitenskap og teknologi har ikke 
ført til at mennesker slutter å leve med paradokser og motsetninger, og kanskje 
kan man si at troen på at mennesker søker logikk og rasjonalitet er overdrevet. 
Religionsforskere er nå mer opptatt av å se hvordan religion ikke er et marginal, 
adskilt og privat område, men en dimensjon ved kultur og samfunn generelt. 
Religion kan betraktes som et symbolsystem som inngår i en bredere kontekst, 
for eksempel som en vesentlig faktor i både meningsdannelse og tilhørighet, hvor 
religiøs argumentasjon bidrar til å legitimere samfunnsordninger og politiske 
styresett og gir rammer for individers liv, når det gjelder for eksempel kjønn og 
klasse (Gilhus og Mikaelson 2012). Familieretten (for eksempel fødsel, ekteskap, 
skilsmisse, begravelse, arv) er et eksempel hvor religiøse føringer er tydelige i en 
rekke samfunn, også i Israel og Palestina.
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Et særlig fokus har vært rettet mot forholdet mellom religion, identitet og 
politikk. Identitet er et komplekst begrep; identitetsdannelser foregår ikke isolert, 
men inngår i en større sammenheng og er relasjonelt betinget. Religion er en viktig 
identitetsmarkør, hvor religiøse grupper forholder seg til den større religionen de 
er en del av, jf. forholdet mellom ortodokse jøder og jøder som definerer et jødisk 
levesett annerledes. Religiøse grupper relaterer seg også til andre religioner, jf. 
forholdet mellom kristne og muslimske palestinere. Dessuten har individer flere 
identiteter samtidig, jf. hvordan det kan være vesentlig å identifisere seg som både 
kristen og palestiner, noe som innebærer doble lojaliteter. Religiøs identitet er 
videre tett forbundet med historiske, kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske 
forhold. Som vi skal se etter hvert, har religion snarere fått fornyet betydning i 
Israel og Palestina. En undersøkelse av religiøst mangfold i dette området vil vise 
at forholdet mellom religion, identitet og politikk er sentralt, hvor religion inngår 
som et element i beskrivelse av det en definerer som sin kultur eller i en politisk 
argumentasjon. Her brukes religiøs tilhørighet både til å legitimere fiendebilder 
og til å arbeide for forsoning mellom grupper i konflikt.

RELIGIØS DEMOGRAFI I ISRAEL OG PALESTINA
Når man undersøker det religiøse mangfoldet i Israel og Palestina, er det viktig å 
se på den religiøse demografien, altså befolkningssammensetning ut fra religiøs 
tilhørighet.2 Staten Israel har en befolkning på 8 millioner, hvor 75% er jøder, 
17,5% muslimer, 2% kristne, 1,6% drusere og 3,9% «annet» (pr. 2013, jf. CIA 
World Factbook).3 Andre typer religiøsitet vi finner i Israel er for eksempel budd-
hister, hinduer, nyreligiøsitet, og bahai med verdenssentret plassert på Karmelfjellet 
i Haifa, som med sine store hager og sitt spektakulære tempel er svært synlig i 
landskapet og et populært turistmål i landet.

På Vestbredden bor det over 2,7 millioner palestinere og 371.000 jødiske 
bosettere (pluss bosettingene i Øst-Jerusalem, 12-14% av den totale befolkningen 
på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem). På Vestbredden er 80-85% muslimer, 
1-2,5% kristne og 1% annet (pr. 2015, jf. CIA World Factbook). På Gazastripen 
bor det vel 1,8 millioner palestinere, hvor 98-99% er muslimer, 1% kristne og 
1% «annet» (pr. 2015, jf. CIA World Factbook). Mens antallet kristne palestinere 

2 Demografi er både et sentralt og samtidig et politisk sensitivt tema i studiet av religiøs og 
geografisk tilhørighet. Fordi religiøse grupper ikke er homogene, kan kriterier for å identifisere 
dem føre til feilkilder. Demografi er et særlig brennbart tema i et område hvor det foregår en kamp 
om tilhørighet, som blant annet er legitimert ved argumenter om kontinuerlig tilstedeværelse.

3 Av disse tallene bor ca. 20.500 israelske jøder på Golanhøydene og 211.640 i bosettinger i 
Øst-Jerusalem.



26 RELIGION OG LIVSSYN – 1/2016

i Israel er relativt stabilt, er dette jevnt dalende når det gjelder kristne palestinere 
på Vestbredden.4

JØDISK MANGFOLD I ISRAEL OG BOSETTERE I PALESTINA
Den jødiske befolkningen i Israel er svært sammensatt. Staten Israel er definert 
som en jødisk og demokratisk stat, hvor ortodoks jødedom er den offisielle 
religionen. Landets tilbakevendingslov («Law of Return», fra 1950) gir alle 
jøder og de av jødisk slekt rett til å få israelsk statsborgerskap. På grunn av den 
store immigrasjonen av jøder til Israel, er landet blant de mest flerkulturelle og 
flerspråklige samfunnene i verden. Hebraisk og arabisk er de offisielle språkene, 
mens engelsk, russisk, polsk, tysk, jiddisch, fransk, spansk, rumensk, ukrainsk, 
amharisk (etiopisk), tyrkisk og vietnamesisk er de vanligst brukte fremmedspråkene.

74,4% av de israelske jødene er født i Israel, 17,4% er immigranter fra Europa, 
Amerika og Oseania, 5,1% fra Afrika (for eksempel Egypt, Jemen, Etiopia og 
Marokko), og 3,1% fra Asia (for eksempel Iran, Irak, Syria og Libanon) (pr. 
2013, jf. CIA World Factbook). Det bor blant annet over 1,3 million russere 
i landet, med en særlig stor innvandring etter at Gorbatsjov i sin tid åpnet for 
utvandring fra den tidligere Sovjetunionen.5 Mange av russerne har kommet på 
grunn av tilbakevendelsesloven, det vil si at de kan vise til jødiske aner. Ikke 
alle disse er selv praktiserende jøder, men tilhører snarere den russisk-ortodokse 
kirke. Fra 1970-tallet har det vært en stor vekst i andelen haredim i Israel. Dette 
er retninger innen ortodoks jødedom som blant annet stiller seg avvisende til en 
moderne sekulær kultur.6 I følge en undersøkelse fra The Israel Central Bureau 
of Statistics fra 2010, regnet 8% av den jødiske befolkningen seg som haredim, 
12% som religiøse, 13% som tradisjonelle-religiøse, 25% som tradisjonelle og 
42% som sekulære (ynetnews). Andelen haredim er større i den yngre delen av 
befolkningen, og, blant annet fordi haredim får langt flere barn enn gjennomsnit-
tet, er det en tendens til at denne andelen vokser raskt. De jødiske bosetterne på 
Vestbredden og i Øst-Jerusalem er sammensatt av ideologiske nasjonal-religiøse 
sionister, haredim og folk som har flyttet dit av økonomiske grunner, da de som 
bor der, får subsidierte boliger og lavere skatter og avgifter.

Hva det vil si å være jøde er et av de brennbare spørsmålene i den jødiske 
befolkningen i Israel dag, med en rekke ulike og til dels uforenlige definisjo-
ner. Det er også grader av spenning mellom ulike varianter, som rommer både 

4 Migrasjonen skjer på grunn av okkupasjonen, restriksjoner, politisk og religiøs radikalisering, eller 
økte karrieremuligheter. Se også n. 15 nedenfor.

5 Det er egentlig ikke helt sakssvarende å kalle dem russere, da immigrantene kom fra alle de 15 
tidligere sovjetiske republikkene.

6 Haredim er avledet fra et hebraisk verb som betyr «å skjelve», og kan oversettes «de som skjelver i 
ærefrykt for Gud».

http://no.wikipedia.org/wiki/Loven_om_tilbakevending
http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8der
http://no.wikipedia.org/wiki/Multikulturell
http://no.wikipedia.org/wiki/Hebraisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Arabisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Engelsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Russisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Jiddisch
http://no.wikipedia.org/wiki/Rumensk
http://no.wikipedia.org/wiki/Ukrainsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Amharisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyrkisk
http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnamesisk
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religiøse, kulturelle og sosiale faktorer. Et kulturelt skille går mellom aksenasi, 
som er etterkommere av jøder fra Sentral- Nord- og Øst-Europa, og sefardi, 
som er etterkommere fra Spania, Nord-Afrika, Middelhavslandene og resten av 
Midtøsten. Dessuten brukes betegnelse mizrahi om jøder som kommer fra de 
arabiske landene Irak, Syria, Libanon, Jemen og Egypt, så vel som fra persiske 
Iran. Andre spenninger omfatter forholdet mellom religiøse og sekulære jøder, 
israelske jøder og jøder i diaspora, og forholdet til konverterte jøder.7 Noen reli-
giøse jøder advarer mot en sosial katastrofe som de mener uunngåelig vil følge 
med et sekulært, «gudløst», samfunn, mens andre ikke-religiøse jøder oppfatter 
slike folk som intolerante fanatikere. Som vi ser, er religion på ingen måte et 
endimensjonalt fenomen, verken sosialt, kulturelt eller emosjonelt!

Jødisk identitet har ofte vært forstått som en overlappende kombinasjon av 
religion, etnisitet og nasjon. Dette er knyttet til fortolkninger av pakten mellom 
Gud og Israel, slik det uttrykkes i Loven (Mosebøkene) og konsekvenser dette får 
for jødisk tro og praksis. Sentralt i denne pakten er løftet om landet Israel, som 
Gud ga til Abraham og slekten hans, slik det for eksempel kommer til uttrykk i 
1. Mosebok 15:18-20 (jf. 1. Mosebok 12:7):

Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette 
landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, 19 landet til kenittene, keni-
sittene og kadmonittene, 20 hetittene, perisittene og refaittene, 21 amorittene, 
kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.»

Dette «Stor-Israel» omfatter Gazastripen, Vestbredden, Libanon, Syria, Jordan 
og deler av Irak. Etter at israelittene ble spredt under det babylonske eksilet 
(587-539 fvt., inkludert det første templets fall) og deretter under romerne (jf. 
det andre templets fall i år 70 evt.), ble jødene spredt og levde i egne grupper i 
århundrer. Blant jøder i diaspora fantes det en forestilling om at Gud ville gripe 
inn, slik at de kunne vende hjem–til Israel.

Jødisk assimilering, det vil si at jøder ble tatt opp og blandet sammen med det 
storsamfunnet de bodde i, førte til at jødiske tradisjoner ble tilpasset og endret, 
slik religion og kultur alltid blandes og endres. I det 19. århundre oppsto sionis-
men, en politisk og sekulær bestrebelse på å etablere et nasjonalhjem for jøder, 
med Theodor Hertz som pioner og Verdens sionistorganisasjon (etablert i 1897), 
som sentral institusjon. Mange ortodokse jøder avviste den politiske og sekulære 
sionismen, som de så på som avgudsdyrkelse, da de hevdet at sionistene dyrket 
landet i stedet for Gud og Loven (Toraen). Andre ortodokse jøder støttet den 
sionistiske bestrebelsen på å etablere en jødisk stat. De tragiske erfaringene med 
Holocaust, hvor 6 millioner jøder ble drept, var avgjørende for at staten Israel 
ble etablert i 1948. Jeg kommer tilbake til dette etter hvert.

7 Dessuten finnes det messianske jøder, også kalt Jesus-troende jøder eller kristne jøder, i Israel.
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MUSLIMSK MINORITET I ISRAEL OG 
MAJORITET I PALESTINA

I 638 e. KR. kom muslimer til Jerusalem; da var byen under kristen dominans, 
og jødene hadde ikke hatt tillatelse til å komme til byen på 500 år, etter at de 
ble utvist av romerne. Da det muslimske kalifatet ble etablert og det ble arabisk 
dominans, fikk jødene igjen adgang til Jerusalem. De katolske korsfarerne (1099-
1187) kastet ut både jøder og stedegne kristne, men da den muslimske politiske 
og militære lederen Saladin (1137/38-1193) kom til området i 1187, fikk jøder 
og stedegne kristne igjen komme til byen.

Jerusalem er islams tredje helligste by og Al-Aqsa-moskeen islams tredje største 
helligdom.8 For muslimene er Haram al Sharif stedet der profeten Muhammed 
steg opp til paradis (Jannah). Her har bare muslimer adgang. Al-Aqsa-moskeen 
ble reist av Omar Ibn al-Khattab, på stedet der han ba etter at araberne erobret 
Jerusalem i 638. Klippemoskeen ble bygd i 691, til minne om Muhammeds 
himmelfart.

Majoriteten av muslimer i Israel er sunni.9 En muslimsk minoritet, reformi-
stbevegelsen Ahmadiyya, har sitt hovedsenteret i Midtøsten i Haifa. Beduiner er 
muslimer med egne tradisjoner, mens drusernes religion har elementer av ulike 
religiøse tradisjoner, blant annet sjiaislam, kristendom og gnostisisme.

Muslimer utgjør den overveiende majoriteten på Vestbredden og Gazastripen, 
henholdsvis 80-85% og 98-99%. Forholdet mellom sekulære og religiøse muslimer 
kan illustreres gjennom etableringen av Hamas, en palestinsk politisk, religiøs 
og sosial bevegelse som ble grunnlagt i 1987, som falt sammen med starten på 
den første intifadaen (palestinsk opprør fra 1987 til 1993)10. Hamas har særlig 
forankring på Gazastripen, og mer varierende oppslutning på Vestbredden. Både 
gjennom sitt politiske charter fra 1988 og ved sine motstandshandlinger, har 
Hamas framstått som en militant islamistisk bevegelse, og et religiøst radikalt 
alternativ til andre palestinske aktører, først og fremst det største partiet innen 
PLO, al-Fatah, som blant annet ble oppfattet som korrupt og sekularisert (Tuastad 
2014). Jeg kommer tilbake til dette etter hvert.

8 Mekka er islams helligste by. Her ligger gudshuset Kaba, som ble reist av Ibrahim (Abraham) og 
er målet for den muslimske pilegrimsreisen hajj, og qibla–den retningen muslimer vender seg når 
de ber. Medina er islams nest helligste by. Her er Masjid al-Nabawi («profetens moské»), hvor 
Muhammad er gravlagt.

9 Sunni utgjør 80–90 prosent av den globale muslimske befolkningen, mens 10–15 prosent er 
sjia-muslimer.

10 Intifada er et arabisk uttrykk som betyr «å riste av seg», og som brukes til å referere til opprør eller 
motstand.
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KRISTNE MINORITETER I ISRAEL OG PALESTINA
Kristne i Israel og Palestina har røtter fra apostlenes tid. Mens de på et tidlig tids-
punkt ble en majoritet, gikk kristendommen etter hvert over til å bli en minoritet. 
I dag utgjør kristne 2% av befolkningen i Israel, 1-2,5% på Vestbredden og 1% 
på Gazastripen. Kristendommen er kjennetegnet av splittelser i ulike retninger: 
Østkirkene, med den ortodokse og de orientalske-ortodokse (koptere, syrianere, 
armenere, eritreere og etiopiere) og den assyriske kirke på den ene siden, og 
Vestkirkene, med den katolske og de protestantiske kirkene på den andre.

I Israel finnes det ulike kirkesamfunn: gresk-ortodoks, melkittisk, russisk-orto-
doks, katolsk, maronittisk11, protestanter og andre.12 De største kirkene i Palestina 
er den gresk-ortodokse og den katolske (latinsk), som begge har sine patriarker 
i Jerusalem. Dessuten er det en rekke andre mindre kirker, som gresk-katolsk, 
melkittisk, syrisk-ortodoks, armensk-ortodoks, angelikansk og protestantisk.13

Historisk sett kan man se en spenning mellom historiske, lokalt forankrede 
kirker, som ortodokse, koptere, armenere, og syrene, som kan føre sine spor langt 
tilbake i Det hellige land, og og kirker oppstått gjennom misjon og med større 
økonomiske og politiske ressurser, som katolske og protestantiske, på den andre 
siden. Samtidig som lokale gresk-ortodokse kristne, på samme måte som andre 
stedegne grupper, ble rammet av katolske korsfarere, ble de også mistenkeliggjort 
av muslimer, siden korsfarerne var kristne. Den katolske kirke økte sin virksom-
het igjen fra 1800-tallet av gjennom misjon, skoler og sykehus, og protestantene 
og de evangelikale kom etter, med samme type virksomheter. Misjonsmarken 
var den gresk-ortodokse kirke, da muslimene og jødene i liten grad konverterte.

ABRAHAMS OG KAINS BARN
Vi finner Abraham-skikkelsen i både jødedom, kristendom og islam, hvor for-
tellingene blir gjengitt ulikt og tolket forskjellig. Vi har å gjøre med tradisjoner 
fra Midtøsten som både har trekk som forener og trekk som sår splittelse. Ifølge 

11 Den melkittiske kirken, etablert på 1700-tallet, er én av den katolske kirkens særkirker. Kirken 
følger den bysantinske ritus, bruker arabisk som liturgisk språk, og er underlagt patriarken i 
Damaskus, men anerkjenner paven som religiøst overhode. Den maronittiske kirken er også en 
katolsk kirke med østlig ritus, med størst utbredelse i Libanon.

12 Thorbjørnsrud (2015) viser til at PewResearchCenter og The Israel Central Buraeu of Statistics 
oppgir omtrent samme antall kristne i Israel, hhv. 150 000 og 158 000. Ifølge Thorbjørnsrud er 10-
12% av den palestinske befolkningen kristne (vel 100.000), og kristne palestinere utgjør omtrent 
halvparten av den toale kristne befolkningen i Israel. Jeg har ikke klart å skaffe sikre tall over de 
ulike kirkesamfunnenes medlemsmasse i Israel og Palestina.

13 Kårtveit (2015) har analysert kristnes posisjon i Betlehem, hvor de i dag er truet av, blant annet, 
økende restriksjoner knyttet til okkupasjonen og spenninger forårsaket av endrede familie- og 
kjønnsnormer i byen. Han viser til at kristne har hatt tilhørighet til området helt tilbake til 
romersk tid, men begynte å utvandre fra Palestina lenge før både opprettelsen av staten Israel i 
1948 og fremveksten av moderne islamisme.
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Første Mosebok er Abraham israelittenes stamfar. Abraham er gift med Sara, 
og han er far til Ishmael, som er født av Hagar, og Isak, som er født av Sara. 
Abraham en velstående småfeeier som sammen med familien sin utvandret fra 
Ur i Mesopotamia, det vil si dagens Irak, og til Kanaan.

Guds utvelgelse av Abraham og slekta hans blant alle folkeslag, og guddom-
mens løfte om å gi dem landet Israel, er sentralt i jødedommen. Utvelgelsen 
føres videre gjennom Saras sønn Isak. Isaks sønn Jakob får tolv sønner, som er 
stamfedre til Israels tolv stammer. Omskjæringen av Abraham er videreført som 
et tegn på det spesielle forholdet mellom guddommen YHWH og hans folk Israel. 
Abrahams villighet til å ofre sønnen Isak da Gud ba ham om det, har gjort ham 
til et forbilde på tro og lydighet.

I kristendommen er Abraham et forbilde for de troende som blir rettferdig-
gjorte for Gud ved tro og nåde, jf. 1. Mosebok 15:6: «Abraham trodde Herren 
og det ble regnet ham til rettferdighet» og tolkningen i Romerbrevet 4:3;11ff. 
Mens jøder og kristne leser slektstavla likt, fortolker kristne fortellingen som 
at den gjelder for alle troende. Her er det altså troen som er viktig, ikke etnisk 
avstamning. I islam videreføres utvelgelsen av Ibrahims religionsutøvelse gjennom 
Hajar (Hagar) og Ismail (Ishmael). Ismail blir stamfar til araberne og slekta hans 
knyttes til den folkegruppen som Muhammed kom fra.

I nyere tid har Guds løfte om landet Israel til Abraham og hans etterkommere 
fått fornyet aktualitet, som vi skal se nærmere på nå. Fortellingen om Abraham 
inngår i et større fortellingsmessig rammeverk: Hele Første Mosebok kan leses 
som en skildring av en familie som er i konflikt fra første stund, for eksempel 
i historien om Kain og Abel. Kain ble sjalu fordi Gud likte brorens offer best. 
Derfor drepte Kain broren sin, og ble lyst fredløs og flyktning (1. Mosebok 4:8-
12). Abrahams barn er også Kains barn.

I Israel og Palestina er religion og politikk brennende tema, knyttet til årelange 
konflikter i regionen. Som vi har sett, er det mange overlappinger på det religiøse 
området. Jødene er en klar majoritet i Israel og muslimene i Palestina, men det er 
israelske jødiske bosettere på Vestbredden og muslimske og kristne palestinere 
som er israelske statsborgere. Spenninger mellom de ulike gruppene er særlig 
knyttet til opprettelsen av staten Israel. Staten Israel ble erklært 14. mai 1948 av 
David Ben Gurion, etter mandat fra Folkeforbundet (senere kalt FN), og etter at 
den britiske mandatperioden var over. Dette skjedde med protester fra arabiske 
land og med gjensidig krigføring. Dagen etter angrep arabiske land den nye staten, 
og Israel responderte med å erobre større områder enn det man var blitt enige 
om ifølge Delingsplanen. 750.000 palestinere flyktet eller ble fordrevet fra hjem-
mene sine i landet og dro til Libanon, Syria og Jordan, mens 150.000 ble igjen 
i den nyoppprettede staten. Det Israel feirer som «Uavhengighetsdagen», altså 
uavhengighet fra britene, markerer palestinerne som al-Nakba «Katastrofen»; 
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sammenbruddet for det tradisjonelle palestinske samfunnet. Seksdagerskrigen i 
1967, da Vestbredden med Øst-Jerusalem, og også Gazastripen, ble okkupert av 
Israel, førte til enda en flyktningestrøm, nå på 250.000. Gjennom naturlig vekst 
er det nå over fire millioner palestinske flyktninger.

For mange religiøse jøder var krigen i 1967 en særlig seier: den førte til at de 
fikk kontroll over de hellige stedene Jerusalem, med Tempelhøyden og Vestmuren, 
og Hebron. Både religiøse og sekulære jøder tok i bruk teologiske begreper for å 
beskrive seieren som en guddommelig frigjøring. Nasjonal-religiøse jøder mente 
at de var forpliktet til å etablere jødiske bosettinger i de okkuperte områdene på 
Vestbredden og Gazastripen, som de definerte som en del av det bibelske Israel 
som Gud hadde lovet dem (jf. 1. Mosebok 15:18).

For palestinere og arabere mer generelt innebar den israelske okkupasjonen i 
1967 sosial, politisk og religiøs krise, med tap av kontroll over hellige muslimske 
steder som Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen. Kombinert med et politisk vakuum, 
lå veien åpen for fremvekst av islamistiske grupper.

Den første intifadaen (1987-1993) illustrerte igjen at konflikten trengte en 
løsning. I 1991 startet forhandlinger i Madrid, og i 1993 kom Oslo-avtalen. 
Partene ble enige om en gradvis israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områ-
dene på Vestbredden, og de frigitte områdene ble overgitt til De palestinske 
selvstyremyndighetene. Det ble forutsatt at palestinske motstandshandlinger skulle 
avta og at palestinerne måtte akseptere staten Israel. Oslo-avtalen ble møtt med 
motstand både blant jøder og palestinere i området. Avtaler som sikret at jøder 
kunne fortsette å bo i deler av Vestbredden og Gazastripen var en provokasjon 
for palestinere, som krevde at hele området skulle tilhøre en fremtidig palestinsk 
stat. Jøder hevdet at de av religiøse grunner ikke kunne gi fra seg det de kalte 
Judea og Samaria (bibelske navn for Vestbredden) til ikke-jøder («goyim»). Også 
blant sekulære jøder var oppfatningene om tilbaketrekning delte. I noen jødiske 
kretser ble avtalen oppfattet som et forrræderi, og 14. november 1995 ble den 
israelske statsministeren Yitzhak Rabin (Arbeiderpartiet) myrdet av en israelsk 
jødisk, religiøs ekstremist, Yigal Amir. Dette førte til økt oppmerksomhet overfor 
den gryende polariseringa mellom ikke-religiøse og religiøse (også kalt «jødisk 
fundamentalisme») grupperinger. Mange trodde at Arbeiderpartiet ville vinne 
valget i 1996 på grunn av sympatistemmer. Men mange velgere ønsket ikke de 
fredsforhandlingene som Arbeiderpartiet var klare for, og valget ble en seier 
for det politiske høyre og de ortodokse, under det høyreorienterte Likud og 
Benjamin Netanjahus ledelse. Høsten 2000 brøt den andre intifadaen ut, også 
kalt Al-Aqsa-intifadaen. Dette ble utløst av at Ariel Sharon (som da var leder 
av Likud og statsministerkandidat) dro inn til Tempelhøyden, området rund 
Al-Aqsa-moskeen og Klippedomen, og som er hellig for både muslimer og jøder. 
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Palestinerne oppfattet Sharons opptreden som en provokasjon, og det kom til 
harde konfrontasjoner mellom sivile palestinere og israelske politi.14

Ariel Sharon møtte stor motstand fra bosetterbevegelsen da han som stats-
minister (for sitt nyopprettede parti Kadima) i 2005 besluttet å fjerne jødiske 
bosettinger på Gazastripen. Motstanden var begrunnet med at disse bosetterne 
anser Gazastripen for å være en del av det området som Gud har lovet jødene (jf. 
1. Mosebok 15:18).15 Både når det gjelder motstanden mot Sharons inntreden 
på Tempelhøyden og motstanden mot tilbaketrekkingen fra Gazastripen, viser 
kraften i religiøse symboler seg, hvor de i begge tilfeller er tett forbundet med 
politisk argumentasjon.

Hamas kjemper for en selvstendig palestinsk–islamsk–stat, og anser en militær 
løsning som eneste mulighet for å nå dette målet. Gjennom sitt politiske charter 
og sine motstandsaksjoner forfekter organisasjonen at staten Israel må opphøre å 
eksistere, selv om enkelte av prinsippene fravikes gjennom pragmatisk realpolitikk. 
Ved å gå inn i den palestinske samlingsregjeringen i 2014, har Hamas akseptert 
Israels eksistens innenfor grensene fra før krigen i 1967.16 Oppslutningen om 
Hamas økte fra 1990-årene av. Partiet boikottet presidentvalget i 2005, men vant 
valget til den palestinske nasjonalforsamlingen i 2006, og dannet regjering under 
ledelse av Ismail Haniyeh. Denne regjeringen ble isolert av det internasjonale 
samfunnet gjennom sanksjoner, og i 2007 innførte Israel blokade av Gazastripen. 
Spenninger innad i det palestinske samfunnet førte til militære kamper mellom 
sikkerhetsstyrkene til Hamas og al-Fatah i 2007. Deretter har Hamas i praksis 
styrt Gazastripen frem til opprettelsen av samlingsregjeringen i 2014.

Israel-Palestina-konflikten er fremdeles kjennetegnet av mislykkede forsøk på 
fredsforhandlinger, og uløste spørsmål knyttet til de palestinske flyktningenes rett 
til å vende hjem, Jerusalems status, hva som skal skje med de ulovlige bosettin-
gene (som blir stadig flere), sikkerhetstiltak og uavklarte grenser. Religion har 
blitt et sentralt symbol i den politiske konflikten om landområder. Et brennbart 
spørsmål handler om permanent kontroll over – ofte felles – hellige steder, og 
hvor vi ser en fremvekst av radikale, religiøse grupperinger.

14 Konflikten eskalerte ved at Israel, som følge av palestinske voldelige opprør, inkludert en rekke 
selvmordsbombinger, i 2002 begynte å bygge en mur som adskiller mesteparten av Vestbredden fra 
områder inne i Israel.

15 Israelske militære aksjoner mot Gazastripen, også kalt Gaza-krigene, i 2008, 2012 og 2014 
(Operation Warm Winter og Operation Cast Lead i 2008; Operation Pillar of Defence i 2012; 
Operation Protective Edge i 2014), ble begrunnet med Hamas’ rakettbeskytninger mot sivilie mål 
i Israel. Som alt annet i denne regionen, holder det ikke med endimensjonale forklaringer. Bildet er 
svært komplekst

16 Hamas har med dette også akseptert etableringen av en selvstendig palestinsk stat på det 
resterende territoriet som tilhørte mandatområdet Palestina før etableringen av Israel i 1948, altså 
Vestbredden med Øst-Jerusalem, samt Gazastripen, dvs. den tostatsløsning som ligger i Oslo-
avtalen, og som Hamas har avvist.
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RELIGION OG DEMOKRATI
Staten Israel er altså definert som en jødisk og demokratisk stat. Helt siden 
etableringen av staten som et hjemland for jøder i 1948, har det vært en intern 
kontrovers i landet om Israel skal være et moderne vestlig land eller en jødisk 
stat med jødisk lov og skikk. Det er mange tegn på vestlig sekularisme i landet: 
religionsfrihet, allmenn stemmerett, maktfordelingsprinsipp styrt etter tre uav-
hengige myndigheter: lovgivende (Knesset), utøvende (regjeringen) og dømmende 
(Høyesterett) organer, et rasjonelt og omfattende byråkrati som regulerer og 
organiserer utdanningsmessige, sosiale og kulturelle forhold, politi, sikkerhets-
tjeneste og hær, som beskytter staten fra indre og ytre angrep.

Noen vil imidertid si at Israel ikke er helt som andre vestlige stater. Dette skyl-
des, blant annet, at religion har fått en så sentral offentlig rolle.17 Dette henger 
igjen sammen med, for eksempel, at opprettelsen av staten Israel for mange er tett 
forbundet med en religiøs identitet. For en del religiøse og nasjonalistiske jøder 
er et bibelsk definert «stor-Israel» et langt viktigere mål enn fred med palestinere.

Også sivilrettslig står religion sterkt i Israel, igjen knyttet til spørsmål om 
jødisk identitet. Mange sivilrettslige forhold bestemmes av individets religiøse 
tilhørighet. Familieretten styres av parallelle religiøse rettssystemer, for jøders del 
av det ortodokse hovedrabbinatet, mens muslimer og kristne er underlagt sine 
religiøse myndigheter.18 For en rekke familierettslige forhold finnes det ingen 
borgerlig prosedyre.

Religion viser seg i det offentlige gjennom en rekke religiøse partier i Israel. 
Etter siste valg, i 2015, gikk valgets vinner, statsminister Benjamin Netanjahu 
fra Likud (30 seter i Knesset, som har totalt 120 seter), i regjeringskoallisjon 
med United Torah Judaism (representerer haredim, 6 seter), Shas (representerer 
sefardiske haredim, 7 seter), Kulanu (sentrumsparti, 10 seter) og Jewish Home 
(religiøst sionistisk, 8 seter). De palestinske israelerne lagde Joint List, som består 
av fire sprikende palestinske partier, fra kommunister til islamister, fikk 13 seter 
til sammen og utgjør dermed den tredje største grupperingen i Knesset.

Ved forrige valgkamp var spørsmålet om militærtjeneste for religiøse jøder 
et av de store stridsspørsmålene i Israel, hvor loven om tvungen verneplikt for 
haredim ble vedtatt med to tredjedels flertall i Knesset i 2013. Et spørsmål som 
aktueliserer staten Israels identitet som jødisk og demokratisk, er diskusjoner 
rundt et lovfremlegg kalt «nasjonalstatsloven». Målet med lovfremlegget er å 

17 Andre momenter som skiller Israel fra andre vestlige stater, er for eksempel brudd på internasjonal 
rett knyttet til okkupasjonen og stadig ekspansjon av ulovlige bosettinger, kontrollposter og 
separasjonsmur, restriksjoner og krav om spesielle tillatelser som begrenser palestineres mobiliteten 
osv.

18 Noen eksempler: For å kunne regnes som jøde, må man være født av en jødisk mor. Ikke-
muslimske kvinner kan gifte seg med muslimske menn, men en muslimsk kvinne kan ikke gifte 
seg med en ikke-muslimsk mann. I motsetning til de andre religiøse gruppene, har katolske kristne 
ikke lov til å skille seg.
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løse spenningen mellom Israels doble status som jødisk og demokratisk ved å 
si at det jødiske har fortrinn fremfor det demokratiske (og menneskerettslige), i 
tilfeller hvor de er i konflikt med hverandre, i en stat betegnet som «et nasjonal-
hjem for det jødiske folk». Dersom dette går igjennom i en eller annen versjon, 
kan en konsekvens bli at israelske ikke-jøder, som for eksempel palestinere, har 
rettigheter som enkeltindivider i landet, men ikke som gruppe.

Andre debatter i det offentlige rom er knyttet til for eksempel hvilken rolle 
staten skal ha i tradisjonelt religiøse forhold, som sabbatsoverholdelse (lørdagsåpne 
butikker!), kosher mat, sekulær ekteskapsinngåelse, likekjønnet samliv, medisinske 
spørsmål, definisjonen av hvem som er jøder, rettigheter for ikke-jøder og også 
for ikke-ortodokse jødiske grupper.

RELIGION OG POLITIKK: KONFLIKT OG FORSONING
En vanlig hilsen i Israel og Palestina er «fred» – på hebraisk «shalom» og på 
arabisk «salaam». Men regionen er for tiden mer forbundet med ufred. Midtøsten-
konflikten er politisk, knyttet til nasjonal identitet, selvbestemmelse, suverenitet, 
ressurser og landområder. Religion er en viktig identitetsmarkør i regionen, og 
blir også brukt som et politisk redskap.

Vi har sett hvordan religion bidrar til å forsterke politiske motsetninger i kon-
flikten. Religion brukes til å så splittelse, hvor for eksempel Abraham-fortellinga 
anvendes for å begrunne ekspansjon av Stor-Israel, og religiøs identitet brukes til 
å legitimere fiendebilder, som grensemarkør mot «andre». Når religiøse elementer 
trekkes inn, fører det også til at konflikten blir transnasjonal, hvor tre store og 
beslektete religioner med utøvere spredt over hele verden føler at de har aksjer.

I 2009 skrev en gruppe kristne teologer, ledere og engasjerte menighetslemmer 
fra de fleste kirkene i Israel og Palestina og som er støttet av alle kirkelederne 
i Jerusalem, et økumenisk dokument kalt Kairos Palestine, hvor de kritiserer at 
«noen teologer i Vesten forsøker å knytte en bibelsk og teologisk legitimitet til 
at våre rettigheter blir krenket» og at disses tolkning av Bibelens løfter er «en 
trussel mot vår eksistensberettigelse» (§2.3.3). Det de sikter til her, er fortolk-
ninger av det bibelske landløftet, som brukes til å legitimere Israels okkupasjon 
av Vestbredden og Gazastripen:

Derfor erklærer vi at enhver bruk av Bibelen for å legitimere eller støtte poli-
tiske alternativer og posisjoner som er basert på urett, utøvd av en person mot en 
annen, eller et folk mot et annet, gjør religionen om til menneskeskapt ideologi 
og undergraver helligheten, universaliteten og sannheten i Guds ord (§2.4)

Koblingen av religion og politikk er også åpenbar når oppropet oppforder 
til økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen og 
å trekke ut investeringer for slike formål, som virkemidler i en ikkevoldelige 



35TEMA

motstand (§§4.2.6., 6.3, 7.1). Forfatterne av Kairos Palestine formidler også noen 
forsonende toner, når de sier at de to folkene må kunne leve sammen:

Det er Guds land, og derfor må det være et land med forsoning, fred og kjær-
lighet. Dette er faktisk mulig. Gud har satt oss her som to folk, og Gud gir oss 
muligheten, hvis vi har vilje til å leve sammen og etablere rettferdighet og fred i 
landet, slik at det virkelig kan være Guds land (§2.3.1.)

Religion brukes i politisk argumentasjon for å legitimere fiendebilder og okku-
pasjon i strid med internasjonal rett. Men den symbolske kraften i religion har 
også et potensiale i arbeidet for forsoning mellom grupper i konflikt. Et tydelig 
eksempel på et slikt arbeid, er den israelske organisasjonen Rabbis for Human 
Rights (grunnlagt i 1988). Organisasjonen består av over 100 rabbinere og rab-
biner-studenter fra ulike retninger innenfor jødedommen. Arbeidet deres er særlig 
rettet mot å vise hvordan menneskerettighetsbrudd foregår på Vestbredden og i 
Israel. De ønsker å fremme den delen av jødisk tradisjon og teologi som handler 
om medmenneskelighet, i kombinasjon med de universelle menneskerettighetene. 
Religionsdialog er et annet sted hvor ulike religiøse parter nærmer seg, for eksem-
pel Interreligious Coordinating Council of Israel (ICCI, opprettet i 1991), hvor 
jødiske, muslimske og kristne ledere fokuserer på undervisning av unge, lærere, 
religiøse ledere, så vel som journalister og bloggere, for å fremme jødisk-arabisk 
sameksistens i regionen. Religionsdialog er båret av gode intensjoner om å øke 
forståelsen for «den andre», selv om de som driver med dette erfarer at veien er 
lang og skrittene er små.

Et blikk på det religiøse mangfoldet i Israel og Palestina viser med stor tydelighet 
at religion, kultur, politikk og sosiale faktorer henger tett sammen og ikke kan 
adskilles. En viss kunnskap om lagene av historie, myter og virkelighetsoppfat-
ninger er viktig for å kunne forstå regionen. I en situasjon rammet av fanatisme, 
kan man med fordel fri seg fra sort-hvitt-tenkning og heller prøve å skimte en 
kulturell, etnisk og religiøs mosaikk. Her som ellers er det vesentlig å holde på 
nyansene og ikke foreta generaliseringer som forsterker en situasjon som kan 
synes fastlåst. Forholdet mellom religion, identitet og politikk er svært sentralt, 
hvor religion inngår som et element i beskrivelse av det en definerer som sin 
kultur eller i en politisk argumentasjon. Her brukes religiøs tilhørighet både til 
å legitimere fiendebilder og til å arbeide for forsoning mellom grupper i konflikt.
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FRA ARKIVET

«Er islam ein valdeleg religion?» blei først trykt i Religion og livssyn nr. 4, 2002. 
Vi vel å trykkje han på nytt fordi han tar opp tema som framleis er aktuelle, og 
vi trur han kan vere til nytte for nye religionslærarar. Artikkelen finst digitalt 
her: http://www.religion.no/wp-content/uploads/tidsskrift/islamogvold402.html

ER ISLAM EIN VALDELEG RELIGION?

ODDBJØRN LEIRVIK

Overskrifta på denne artikkelen er tabloid. Det trengst ikkje mykje refleksjon for 
å innsjå at generaliserande spørsmål av dette slaget rett og slett ikkje er mogelege 
å svare på. Alle verdsreligionar har såpass store spenningar i seg og så forskjel-
lige tilhengarar at dei kan framstå i rakt motsette skapnader i dei fleste aktuelle 
spørsmål vi kan tenkje oss å stille. Dessutan vil ein innanfor alle religionar ønskje 
å skjelne mellom kva religionen normativt sett føreskriv og kva den eine eller 
andre gruppa av tilhengarar reint faktisk står for og praktiserer.

For islam sin del kan ein her skjelne mellom «muslimsk» og «islamsk». Medan 
«muslimsk» refererer til muslimars faktiske haldningar og det dei praktiserer, 
refererer «islamsk» til det normative grunnlaget som alle muslimar er felles om. 
No kan vi likevel ikkje seie særleg mykje om kva islam (eller for den slags skuld 
kristendom) er, utan å sjå religionen gjennom kulturelle filter og med tolkande 
briller, og i lys av ein praksis. Grenseoppgangen mellom det bestemte grupper 
av muslimar held for å vere rett og det islam står for som normativt system, er 
ikkje så enkel. Mange vil seie at allmennomgrepet «islam», liksom «kristendom», 
berre er ein abstraksjon, og at det einaste som finst, er tolka og praktisert religion 
i bestemte kulturelle kontekstar. Likevel er det eit faktum at det i så vel muslimsk 
som kristen samanheng går føre seg eit stadig nytolkingsarbeid, i ein hermeneutisk/
kritisk samtale mellom eigen eller andres truspraksis og den klassiske tradisjonen.

http://www.religion.no/wp-content/uploads/tidsskrift/islamogvold402.html
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Ofte har nytolkingsarbeidet eit element av dramatikk i seg, som når andre-
generasjons muslimar kjenner eit stadig meir påtrengande behov for å skjelne 
mellom sine muslimske foreldres standpunkt og det dei unge meiner «islam» 
står for, normativt sett. Her er det ofte kvinne- og samlivsspørsmål som står i 
fokus. Når det gjeld spørsmålet om islam og vald, er det såpass mange som på 
dagens globale scene som ropar Allahu akbar når dei utfører sine politiserte 
valdshandlingar at tenkjande muslimar nok kjenner ein stadig større trong til å 
gjennomdrøfte spørsmålet om religion og vald frå grunnen av.

Men spørsmålet om islam og vald, eller kristendom og vald, er ikkje lenger 
berre eit spørsmål som det er opp til høvesvis muslimar eller kristne å finne ut 
av. I dagens globaliserte røyndom er vi utfordra til felles samtale ikkje berre om 
motsetnadsfull truspraksis men også om fleirtydige heilagskrifter. For alle dei 
store verdsreligionane sine heilagskrifter er fleirtydige nok til å gi opphav til 
nokså motsette tolkingar og truspraksisar. I ein global situasjon der spørsmålet 
om religion og vald er tett kopla til spørsmålet om korleis dei ulike religionane 
skal forhalde seg til kvarandre, er vi alle utfordra til ein tverr-religiøs samtale der 
vi kanskje må gå tettare på kvarandre og stille meir (sjølv-) ransakande spørsmål 
enn vi har vore vande med.

I det følgjande skal eg prøve å formidle kva eg -- som kristen teolog -- får ut 
av dei muslimske kjeldene når eg les dei i lys av samtidige, interreligiøse utfor-
dringar. Legitimerer Koranen kamp mot «dei vantru»? Kven er i så fall dei vantru, 
og korleis er kampen mot vantrua å forstå? Er det rett som den jamne muslim 
ofte seier når han eller ho distanserer seg frå valdsferd i Allahs namn, at islam 
er fredens religion og at den store jihad er kampen mot den vonde i seg sjølv 
snarare enn krigen mot fienden?

Biletet som Koranen gir er - ikkje uventa for ein teolog som er vel kjend 
med Bibelens motsetnadsfulle tale om vald og gudstru - spenningsfylt. Sjølv om 
Koranen oppmodar jødar, kristne og muslimar til fredeleg kappestrid i gode 
gjerningar (Koranen 5: 48/52f), kan det ikkje stikkast under ein stol at Koranen 
også speglar ein situasjon av akutt religionskonflikt og tillet muslimane å bruke 
våpen for å forsvare sitt eige, nyetablerte samfunn.

Den hardaste konflikten var den mellom muslimane og dei som blir kalla 
«vantru» (al-kâfirûn), ein karakteristikk som vanlegvis blir brukt om Muhammad 
sine polyteistiske stammefrendar i Mekka (al-mushrikûn). Men etter kvart som 
Muhammad, med base i Medina, etablerte eit muslimsk rike på store delar av 
den arabiske halvøya, vart det også nødvendig å gå opp grensene til jødane og 
dei kristne. I høve til jødane i Medina kjem det snart snart til blodig konflikt, 
etter at dei blir skulda for å gå bak Muhammads rygg og alliere seg med hans 
fiendar i Mekka.

Det Koranen og Hadith har å seie om desse sakene handlar om politisk og 
militær etikk, men også om misjonsetikk. Då Muhammad stod fram i Mekka, 
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var det ein monoteistisk og sosialkritisk bodskap han forkynte. Korthogne surer 
som 102, 107 og 112 viser korleis vedkjenninga til den eine Gud og dommen 
over denne verdas herrar var to sider av same sak i den tidlegaste forkynninga til 
Muhammad. Profeten møtte då også stor motstand frå dei rike og mektige i byen, 
som levde godt på blomstrande handelverksemd og ei polyteistisk gudsdyrking 
som hadde sitt kultiske sentrum nettopp i Mekka. Korleis skulle Muhammad 
svare på motstanden? Gong på gong blir Muhammad formana om ikkje å ta igjen, 
men heller «avvise det vonde med det som er betre» (K 23: 96/98). For slik kan 
den ein no lever i fiendskap med seinare bli ein varm venn (41: 34). Dei som trur, 
blir oppmoda om å tilgi dei som ikkje ser fram til «Guds dagar», og overlate til 
Gud å løne folk i samsvar med det dei har fortent (45: 14/13).

I sure 109, som ber tittelen «dei vantru» (al-kâfirûn), blir Muhammad instruert 
om ikkje aktivt å motsette seg dei vantru men nøye seg med høgt og tydeleg å 
fastslå at «de har dykkar religion, og eg har min!» (109: 6). Men i dei tidlege 
surene finn vi likevel trøystande lovnader til Muhammad om at enden på hans 
profetkarriere skal bli betre enn byrjinga (93: 4). I år 622 har motstanden blitt 
så stor at Muhammad og hans følgjesveinar må emigrere til oasebyen Yathrib, 
som snart får namnet Madînat al-nabî, Profetens by Medina. Her fanst det alle-
reie ei veksande gruppe som var tilhengarar av Muhammad og vedkjende seg 
som muslimar. Før det kom så lang hadde ein del av følgjesveinane allereie søkt 
politisk asyl hos den kristne kongen i Abyssinia (Etiopia), på den andre sida av 
Raudehavet.1

I Medina blir Muhammad snart den sentrale åndelege og politiske autoriteten. 
Her tar Muhammad og hans menn fatt på oppgåva å byggje opp eit samfunn 
som ikkje er tufta på stammelojalitet men på ein ny ideologi, - den muslimske 
trua. Det er i denne fasen «islam» for alvor blir namnet på eit trussamfunn, og 
ikkje berre ordet for menneskets grunnleggande haldning overfor Gud. Også 
i Medina-surene står det fast at «det er ingen tvang i religionen» (2: 256/257). 
Men no blir det nødvendig å gå opp grensene til dei andre «trussamfunna» på 
den arabiske halvøya - både arabisk stammereligion, jødedom og kristendom. 
I Medina er det særleg forholdet til jødane som krev avklaring, sidan jødane i 
Medina utgjorde ein sterk minoritet med betydeleg økonomisk og politisk makt. 
Den såkalla Medina-konstitusjonen frå 622, som er referert i den klassiske 
Muhammadbiografien, tyder på at muslimane i første omgang prøvde å få til ein 
allianse med jødane.2 I Medina-konstitusjonen blir jødar og muslimar omtalt 
som «ein nasjon» (umma). Men det viser seg snart at forholdet til jødane blir 

1 Om flyktningane til Abyssinia og det brevet Muhammad seinare sende til kongen i Abyssinia, sjå 
Ibn Ishâqs klassiske Muhammadbiografi: The Life of Muhammad. A Translation of Ibn Ishaq’s 
Sirat Rasul Allah. With Introduction and Notes by A. Guillaume. Karachi: Oxford University Press 
1996: 146-153, 657f.

2 Teksten til Medinakonstitusjonen, sjå same verk: 231-233.
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overstyrt av den tiltakande konflikten med polyteistane, og ein mistanke veks 
fram om at jødane går bak Muhammads rygg og allierer seg med hans fiendar 
i Mekka. Det endar med blodig konflikt, der mange jødiske menn blir drept og 
kvinner og born selde på slavemarknaden. Parallelt med den tiltakande politiske 
konflikten med dei jødiske stammene får Muhammad openberringar som dreg 
opp trusmessig og rituelle grenser mellom islam og jødedom. Store delar av sure 
2 er prega av grenseoppgangen mot jødedommen, slik det kjem rituelt til uttrykk 
i skifte av bøneretning frå Jerusalem til Mekka (2: 142-152/138-147).

Samtidig samlar Muhammad troppane for å verne det muslimske samfunnet i 
Medina mot den trugande fienden i Mekka, men også for igjen å få tilgang til den 
sentrale heilagstaden på den arabiske halvøya, «Guds hus» og Ka’baen i Mekka. 
I denne fasen må ein nok kunne seie at grensene mellom forsvar- og angrepskrig 
er nokså flytande. Det blir utført raid på karavaner frå Mekka. Militære slag 
med motstandarane i Mekka blir utkjempa ved Badr (624), Uhud (625) og ved 
Medinas bygrense (det såkalla «grøfteslaget» i 627) - før det endelege slaget 
om Mekka i 630. Før erobringa av Mekka nedkjempa muslimane også jødiske 
motstandarar i Khaybar (629).

Når det i surene frå Medina-perioden blir gitt guddommeleg klarsignal til å 
løfte våpen mot fienden får dette også etter kvart konsekvensar for synet på jihâd, 
den heilage striden for Guds sak. Verbalrota for jihâd-begrepet handlar ikkje om 
krigføring, men om å anstrenge seg. Når det i Mekka-perioden blir kalla til «ein 
stor jihâd» (Berg: «en drabelig kamp») mot dei vantru, er det ordets strid det 
handlar om (25: 52/54). Også i surer av noko seinare dato er det Guds ord og 
bøn som blir løfta fram som stridens våpen (22: 78). Dette aspektet ved jihâd blir 
også reflektert i delar av hadîth-litteraturen. I nokre av hadîth-samlingane blir 
muslimane oppmoda til å gjere jihâd mot avgudsdyrkarane med sine eigendelar, liv 
og tunger, og den største jihâd blir omtalt som det å seie sanninga til ein tyrann.3

I Medina-perioden, derimot, får jihâd-begrepet nye overtonar. Det omkved-
saktige kallet i dei medinske surene er å gjere jihâd for Guds sak4 - «med sine 
eigedomar (amwâl) og sine liv (anfus)».5 Når det i sure 4: 94/97 blir skjelna 
mellom heimesittarane og dei som går ut og satsar liv og eigedom, er det tydeleg 
at jihâd-begrepet no har tatt farge av dei militære konfliktane. I denne fasen kjem 
det også openberringar som lovar liv i dei evige hagar til dei som fell i kamp for 
Guds sak - martyrane som no ikkje lenger berre ber vitnemål med sin munn, men 

3 Dei siterte hadîthane finst ikkje hos al-Bukhârî og Muslim, men derimot i dei mindre samlingane 
til al-Tirmidhî, Abû Dawûd, Ibn Mâja pg al-Nasâ’î. Sjå også den mykej brukte hadîth-antologien 
Mishkât al-Masâbih (engelsk omsetting ved James Robson, Lahore: Sh. Muhammad Asraf 1990), 
nærare bestemt bøkene «Om jihâd», kap.1 (s. 812) og «Om styre og herrevelde», kap. 1 (s. 787).

4 Ordrett: «på Guds veg», fî sabîl Allâh.
5 K 49:15, 61: 11, 4: 95/97.
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blir blodvitne (3: 195/194).6 Her ligg grunnlaget for den seinare utviklinga av 
ein særeigen islamsk martyrideologi, slik den særleg har blitt utvikla i sjia-islam. 
Men i Koranen er lovnaden om paradis omtalt som ei felles forventning som 
jødar, kristne og muslimar har til Gud, om at han på ein særleg måte skal løne 
dei som misser livet i kampen for Guds sak: «Dette er et bindende løfte for Ham, 
i Loven, Evangeliet og Koranen» (9: 111/112).

Kva slags kamp er det så muslimane blir kalla til, i Medina-surene? I ein del 
passasjar blir det tydeleg at kampen ikkje primært har eit konfesjonelt forteikn, 
men handlar om å forsvare dei svakes sak. I nokre passasjar synest Koranen å 
sette likskapsteikn mellom Guds og dei undertrykte si sak: «Hva er det med 
dere? At dere ikke vil kjempe for Guds sak, og for de svake (al-mustad’afûn, eit 
sentralt begrept i nyare islamsk frigjeringsteologi), - menn, kvinner og barn, som 
sier: ‘Herre, før oss ut fra denne by av illgjeringsmenn, send oss fra Deg en som 
kan ta seg av oss, en hjelper!’» (4: 75/77).

Dei følgjande versa viser likevel at striden for dei svakes sak blir blir identifisert 
med kampen mot dei vantru og dei falske gudane. Liksom i Mekka-perioden er 
den kampen som muslimane blir kalla til på same tid sosial og religiøs. Men til 
forskjell frå openberringane som Muhammad fekk i Mekka-perioden, godkjenner 
Koranen no bruk av våpen for Guds og dei svakes sak. Sure 4 kritiserer dei som 
framleis vil nøye seg med Guds ord og bøn og la våpna ligge (4: 77/79), og kallar 
på dei som er villige til å bytte det jordiske livet med det komande (4: 74/76).

Det er likevel viktig å merke seg at den nødvendige striden ikkje blir einsidig 
framstilt som ein kamp for muslimanes konfesjonelle interesser. Sure 22 gir 
kampløyve til alle som har lidd urett, og forkynner at Gud gir vern til alle som 
blir drivne bort frå sine heimar berre fordi dei seier «Vår Herre er Gud». I for-
lenginga seiest det at om ikkje Gud hadde halde folk i sjakk, «nokon av dei ved 
hjelp av andre», så ville kloster og kyrkjer, synagoger og moskear der Guds namn 
stadig blir påkalla blitt øydelagt (22: 39f/40f). I slike passasjar kan muslimar 
finne haldepunkt for meir universalistiske teoriar om den rettferdige krigen, eller 
moderne militærdoktriner om «humanitær intervensjon».

Dei mest «konfesjonelle» passasjane om heilag krig finn ein i sure 2, 8 og 9. 
Sure 2 slår fast at Gud ikkje likar dei aggressive. Muslimane får likevel klarsignal 
til å drive sine fiendar i Mekka bort frå den staden muslimane sjølve vart drivne 
bort frå, og til å bekjempe sine fiendar heilt til det ikkje lenger finst prøvingar 
for trua eller forfølgingar «og religionen tilhøyrer Gud». Men om fiendane gir 
seg, skal muslimane tilgi dei liksom Gud er miskunnsam og gjerne tilgir (2: 190-
193/186-189). I det såkalla «sverdverset» i sure 9 blir muslimane oppmoda til 
- når dei tradisjonelt fredlyste månadene er til ende - å drepe avgudsdyrkarane 
overalt der dei finn dei, om dei ikkje omvender seg (9: 5). Dei vantru må ikkje 

6 Jf. K 2: 154/149, 3: 168-171/162-164, 22: 58/57, 47: 4-6.
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tru at dei kan kome seg unna, slår sure 8 fast, når muslimane gjer klart mot dei 
alt dei har av stridskrefter og rytteri (8: 59f/61f). Men heile vegen blir kallet til 
kamp balansert med invitasjonar til fredsslutnad og forsikringar til dei vantru 
om at dersom dei gir seg, skal alt vere tilgitt (8: 38f/39f).

Når det gjeld forholdet til jødane og dei kristne, er Koranen jamt over meir 
vennleg innstilt overfor dei kristne enn jødane, som i 5: 82/85 blir slått i hardt-
korn med heidningane i Mekka: «Du vil sikkert finne at jøder og hedninger (dvs. 
avgudsdyrkarane) er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende (dvs. 
muslimane). Og du vil finne at de som sier, «Vi er kristne», er nærmest til å like 
de troende.» Men sure 9 det klart at både dei kristne og jødane må underordne 
seg den nye muslimske styresmakta som er i emning: «Bekjemp dem som ikke 
tror på Gud og Dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har 
erklært forbudt, og som ikkje bekjenner Sannhets religion, av skriftfolkene, til 
de punger ut med tributt (jizya) i ydmykhet (9: 29).»

Saman med hadîthar om jizya og Profetens praksis slik denne også blir skildra 
i Muhammad-biografien, har koranverset om «tributt i ydmykhet» blitt utgangs-
punkt for den særlege minoritetsskatten som jødar og kristne vart pålagt i det nye 
islamske imperiet, etter kvart som muslimane ekspanderte inn i dei bysantinske og 
persiske rika. Jamt over vil historikarar gi muslimane rett når dei hevdar at islam 
i før-moderne tid var langt i forkant sivilisatorisk sett, når det galdt å definere 
rettar for minoritet og majoritet i dåtidas fleirreligiøse samfunn. Unnataket har 
vore den arabiske halvøya. Ein del hadîthar fortel at Muhammad skal ha sagt 
at jødane til slutt skulle drivast ut derifrå. Ein versjon av dei aktulle hadîthane 
hos Muslim legg til at dette - trass i den avtalen om opphavleg vart slutta med 
dei kristne i Najran7 - også galdt dei kristne.8 Al-Bukhârî seier at det først var 
den andre kalifen, ‘Umar, som dreiv jødane og dei kristne ut frå halvøya,9 noko 
som framleis blir spegla i Saudi-Arabias religionspolitikk.

Når det gjeld den opphavlege konflikten med «avgudsdyrkarane», dvs. dei 
arabiske heidningane, finn ein i hadîth-samlingane til al-Bukhârî og Muslim 
omfangsrike bøker om jihâd som for det meste speglar Medina-muslimane sine 
strider mot fiendane i Mekka.10 Her, og i eigne bøker om krigsbytte, finn ein 
utførlege reglar for korleis ein skal forhalde seg i krig. Den historiske ramma er 
som sagt ei blanding av forsvars- og angrepskrig. Korleis kjem muslimar til rette 
med denne delen av tradisjonen, og dei meir militante passasjane i Koranen?

Eit vanleg syn er at godkjenninga av angrepskrig berre galdt for den spesielle 
situasjonen då muslimane sin tilgong til heilagdommen i Mekka var blokkert. 

7 Sjå Ibn Ishâq i Guillaumes omsetting (note 1), s. 270-277.
8 Sahîh Muslim: «Om jihâd og ekspedisjonar», bok 19, nr. 4363-4367.
9 Sahîh al-Bukhârî: «Om krigsbytte og jizya», bok 53, nr. 380 (jf. nr. 392).
10 Sahîh al-Bukhârî: bok 52 «Om jihâd og ekspedisjonar»; Sahîh Muslim: bok 19 «Om jihâd og 

ekspedisjonar».
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I andre situasjonar, seier ein, er det ingenting anna enn forsvarskrig som kan 
legitimerast. Mange vil legge til Muhammad og dei første muslimane var dei 
første som formulerte ein samanhengande teori om den rettferdige krigen, med 
tilhøyrande reglar om å skåne eigedom og sivile liv.

Men det har alltid funnest dei som har allmenngjort Koranens ord om 
angrepskamp mot dei vantru polyteistane i Mekka og tatt desse orda som eit 
opprop til uavbroten kamp mot vantruas vesen. Nokre vil også hevde at musli-
mane har rett til å ta til våpen når som helst «islam» på ein eller annan måte er 
truga. Ein av dei som i moderne tid har tolka jihâd på denne måten er Sayyid 
Qutb, ein militant tenkjar innanfor Det muslimske brorskapet i Egypt som 
vart avretta av Nasser i 1966 etter årelang fengsling. I si bok Ma’âlim fî-l-tarîq 
(«Veimerker») kallar han til eit totalt opprør mot alle former for menneskeskapte 
institusjonar og ein altomfattande revolusjon mot dei som styrer ved hjelp av 
menneskeskapte lover. I hans auge var både «fråfalne» muslimske statsleiarar, 
kommunistar, sionistar og vestlege materialistar å rekne som «vantru». Qutb gjer 
det klart at jihâd ikkje berre handlar om å forsvare seg. Siktemålet er å overvinne 
«dei sataniske krefter og system» og erstatte dei med «Guds autoritet på jorda». 
Det ligg i islams natur, seier han, å ta initiativet til å frigjere alle menneske frå 
det å tene andre enn Gud. Dette kan ein berre oppnå ved å iverksette sharî’a.11

I ei anna bok skriv Qutb at det sentrale skiljemerket mellom menneska går 
mellom dei truande og dei vantru.12 I kampen mellom tru og vantru kan ein - 
når andre middel ikkje fører fram - gå til jihâd med våpen i hand. Qutb siterer 
Koranen 4: 76/78 til støtte for sitt syn: «De troende kjemper for Guds sak. De 
vantro kjemper for de falske guders sak. Bekjemp Satans venner! Sannelig, Satans 
strategi er svak!»

I egyptisk samanheng har Sayyid Qutb sitt militante syn på jihâd vore med og 
inspirert muslimske terrorhandlingar, som drapet på Sadat i 1981. Ein av dei som 
stod bak attentatet mot Sadat og vart avretta for dette var Abd al-Salam Faraj, 
som i 1980 publiserte ein jihâd-pamflett med tittelen «Den neglisjerte plikta» 
(al-farîda al-ghâ’iba). Her karakteriserte Faraj jihâd som «den sjette søyla» i 
islam, og blinka ut einkvar som grovt vik av frå dei moralsk og sosiale krava i 
den islamske lova som målskiver for valdeleg jihâd.13

Men verken Qutb eller den endå meir militante Faraj er representative for Det 
muslimske brorskapet. Heilt frå 1970-talet, då muslimske terrorgrupper tok til 
å organisere seg i Egypt, har Brorskapet tatt avstand frå Qutb sine tankar om 
ein altomfattande, væpna jihâd mot «islams fiendar».14

11 Sayyid Qutb: Milestones. Kuwait: IIFSO 1989, s. 93-140: «Jihaad in the cause of God». Jf. Kari 
Vogt: Islams hus, 1993, s. 219.

12 Sayyid Qutb: This Religion of Islam. Kuwait: IIFSO 1988, s. 87.
13 Vogt 1993: 219f.
14 Vogt 1993: 219.
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Brorskapet har like fullt eit symbol der Koranen blir vakta av to sverd, over 
opningsorda frå sure 8: 60/62 som oppmodar muslimane til å «gjere klart» 
(wa-’addû) alt dei har av stridskrefter mot dei vantru. Nøyaktig kva slags våpen 
er det som skal gjerast klar - åndelege våpen eller også meir handfaste? I kva 
situasjonar det er legitimt for muslimar å gå til væpna strid? Berre når ei framand 
makt erklærer krig mot ein muslimsk stat, eller når som helst det muslimske 
fellesskapet kjenner seg truga?

Når meir militante tolkingar får vind i segla, er det eit teikn på at muslimar 
kjenner seg truga, og at dei tolkar trugsmålet i religiøse kategoriar. Då eg gjesta 
Sør-Libanon i 2001, oppdaga eg dei muslimske speidarane til Amal-rørsla har eit 
flagg der ein under det internasjonale speidarmerket finn det same koranverset 
som Det muslimske brorskapet brukar, men her då i meininga «vær beredt». 
Speidarflagget hang ut av kanonrøret til ein tanks som nokre gutar leika med, i 
landsbyen Qana. Libanesiske kristne meiner det var her og ikkje i Kana i Galilea 
at Jesus gjorde vatn til vin. Men i dag er det smertespor meir enn vinunder som 
pregar landsbyen. I april 1996, under den israelske «Operasjon vreidens druer», 
bomba Israel ei bygning på FN-området i byen der libanesiske flyktningar hadde 
søkt tilflukt. 106 menneske var brende inne.

I dag blir deira martyrium minna med skiltet «det nye holocaust». Det går 
an å forstå kvifor meir militante islam-tolkingar og politiske rørsler som ber 
namnet «Guds parti» (Hizbullah) vinn terreng i slike trakter. Om valdens spiral 
skal brytast, må nok likevel både jødar, kristne og muslimar ta eit oppgjer med 
dei delane av sine religiøse tradisjonar som legitimerer valdsbruk i Guds namn. 
For kvar skal grensene gå, dersom ein først identifiserer si eiga sak med Guds?

Koranen og den tidlegaste muslimske historia er nokså forskjellig frå evangelia 
og urkristendommen på dette punktet. I Jesu ord om å vende det andre kinnet til 
og stikke sverdet i slira («for den som grip til sverd, skal falle for sverd», Matteus 
26: 52) fann dei første kristne eit kall til avgjort pasifisme. Eit tilsvarande kall 
er det vanskeleg å finne i Koranen. Men etter at kristendommen på 300-talet 
vart Romerrikets religion har då heller ikkje fleirtalet av kristne tatt evangelias 
pasifisme i absolutt meining. I tradisjonen frå Augustin har ein istaden utvikla 
teoriar om den heilage krigen som liknar til forveksling på dei modellane som har 
blitt utvikla på muslimsk mark. Under korstoga legitimerte elles kyrkjeleiinga i 
Europa ein form for angrepskrig på Kristi vegne som ikkje la band på soldatane 
i deira nedslakting av muslimar og jødar, slik ein såg det då Jerusalem vart hær-
tatt i 1099. I muslimsk historieskriving blir korstoga med rette hugsa som eit 
barbarisk hysteri - uforståeleg for muslimar som alltid hadde akseptert bruken av 
sverdet men som også hadde etablert klare grenser for korleis det kunne brukast.

Ein kan også kontrastere dei kristne herjingar i Jerusalem med Saladdins 
relativt ublodige gjenerobring av byen i 1187, rett nok i kjølvatnet av eit nokså 
blodig slag mot tempelherrane og dei kristne styrkane ved Hattins horn. Her 
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vil muslimar sjå ei linje frå Saladin bakover til det eksemplet Muhammad sette 
under den endelege erobringa av Mekka. Då let vere å ta hemn over sine tidlegare 
fiendar, og tilbaud dei istaden generelt amnesti om dei overgav seg.

I fredsæle muslimar si nylesing av tradisjonen blir det ofte vist til Muhammads 
forsonlege eksempel då han tilga sine fiendar. Ofte vil ein også høyre at muslimar 
viser til hadîthen om «den store jihâd», kampen mot eins eiga sjel og dei vonde 
kreftene som finst i sjela. Hadîthen finst ikkje i dei seks autoritative, sunni-mus-
limske samlingane, men derimot i fleire sufi-skrifter frå den klassiske tida. Den 
blir også sitert av den store teologen al-Ghazâlî (d. 1111). Hadîthen handlar om 
ei gruppe muslimske soldatar som kom tilbake til Profeten etter eit slag. Då skal 
Muhammad ha sagt til dei: «Velkomen skal de vere. De har kome tilbake frå den 
mindre jihâd til den store jihâd. Dei sa: Å Sendebod, kva er den store jihâd? Han 
sa: Kampen mot sjela.»15 Al-Ghazâlî siterer også ein hadîth som går tiblake til 
Tirmidhî, forfattaren av ein av dei autoritative samlingane, om at «Den verkelege 
krigaren er han som kjempar med seg sjølv for Guds skuld».

Det finst også eit Koran-ord om jihâd som kan tolkast som ei tilvising til den 
indre sjelskampen (29: 6), og nøgda av passasjar som oppmodar til å søke fred 
og tilgi. Islams heilage kjeldene har påviseleg vore med på å legitimere både krig 
og fred. Konklusjonen må nok bli at islam - både som historisk truspraksis og 
normativ lære - er like motsetnadsfull som dei fleste andre religionar i spørsmålet 
om religion og vald.

Oddbjørn Leirvik, professor for interreligiøse  studier 
ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 
e-post: oddbjorn.leirvik@teologi.uio.no

15 Den siterte hadîthen er sitert to gongar i al-Ghazâlî’s storverk Ihyâ’ ‘ulûm al-dîn («Gjenoppliving 
av dei religiøse vitskapane»), i bok 21 om disiplinering av sjela og i bok 22 om menneskehjartet. 
Nummer-referansane til hadithane frå al-Bukhârî og Muslim viser til den søkbare web-utgåva som 
er tilgjengeleg på http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah
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ISLAMNET – MISOPPFATNINGAR OM ISLAM?

VEGARD NEDRELID
IslamNet den sentrale aktøren i salafi-miljøet i Noreg. IslamNet er kjende i norsk 
offentligheit for å blant anna tatt til ordet for at USA og jødar sto bak terrorak-
sjonen 11. september 2011, dei har også vore utydelege i sine utalingar om fysisk 
straff av kvinner, og har forsvart sharia-baserte straffer som steining på grunn av 
utruskap. Dei har også vore i media for å ha praktisert kjønnssegregerte møter 
på HiOA. Alt dette har gjort at dei har fått eit svært dårleg rykte i media, og dei 
har blitt uønskt som studentforeining både ved UiO og HiOA.

IslamNet oppstod blant mannlege ingeniørstudentar ved Høgskulen i Oslo 
i 2008. Dette har blitt den største muslimske ungdomsrørsla i Noreg. Og dei 
har i dag ein draum om å opprette eit dawa senter i Oslo som kan bidra til at 
salafismen får eit permanent institusjonelt nærvær i Noreg. Salafismen har ei 
sterk tiltrekkingskraft blant unge muslimar, mykje på grunn av at dei hevdar 
å representere eit «sant» og «autentisk» islam, uavhengig av sosial, politisk og 
historisk kontekst.1

UNGE OG KONSERVATIVE
For omtrent to år sidan las eg ein artikkel i tidskriftet Morgenbladet som handla 
om unge muslimar på nett2. Denne artikkelen tok opp tematikken om at unge 
muslimar vel ei meir konservativ retning innanfor islam enn sine foreldre. Det 
er kanskje vanleg å tenkje seg at i eit ungdomsopprør blir ein meir radikal og 
mindre opptatt av normer og reglar. Likevel er det kanskje ikkje så uvanlig at 
unge også trekker i ei meir konservativ retning, berre tenk på korleis Høgre har 
vunne mange av skulevala dei siste åra. Denne artikkelen gjorde at eg valte å 
skrive master om desse unge muslimane.

1 Bangstad 2013:255
2 http://morgenbladet.no/samfunn/2014/den_salafistiske_vekkelsen#.VKmp-iuG_YE
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Eit muslimsk forum som etterkvart har blitt svært populær på Facebook er 
IslamNet – misoppfatninger om Islam. Forumet er oppretta av ungdomsorga-
nisasjonen, IslamNet. Etter mi vurdering er det mykje som tyder på at denne 
organisasjonen følgjer ei konservativ retning innanfor sunni-islam som heiter 
salafisme. Salafismen er ei moderne reform av sunni-islam, der en forsøker å gå 
tilbake til ei bokstavelig tolking av Koranen og Hadith. Sjølv har eg fått tilgang 
til gruppa på Facebook. Dette er eit diskusjonsforum litt utanom det vanlege, 
medlemmane skal ikkje diskutere spørsmål innanfor islam. Gruppemedlemmane 
må trå varsamt, alt som blir skrive skal eigentleg ha kjelder til Koranen eller 
Hadith, men talar frå ein skriftlærd eller ein predikant kan også vere ei gyldig 
kjelde. Eg ser også at dei fleste spørsmåla som blir stilt på gruppa handlar om 
regler og normer i kvardagslivet, til dømes om det er lov å ha bilete av seg sjølv 
på Facebook, om ein kan bruke sminke eller korleis ein skal te seg i ein sekulær 
norsk kvardag. Forumet tek også får seg større spørsmål, slik som deira rolle 
i eit vestleg demokrati og korleis samfunnet rundt ser på dei som muslimar. I 
arbeidet med masteren spurte fleire meg om kva eg skreiv om. Når eg fortalte 
folk at eg skreiv om IslamNet, som er ein konservativ organisasjon, er det mange 
som stiller spørsmål vidare om eg då skriv om ekstreme muslimar som reiser til 
Syria. Det er viktig å hugse på at å vere ein konservativ muslim ikkje er det same 
som å vere ein ekstrem muslim.

I ein kronikk i Aftenposten tek forskar på innvandring, fleirkultur og islam, 
Olav Elgvin, for seg islam i møte med ein ny kultur.3 Der trekk han døme frå 
Hollywood -blockbusteren X-men, og korleis mutantane opplever eit møte med 
samfunnet rundt seg. Samfunnet reagerer med frykt og skepsis overfor mutantane. 
Dei er annleis og ukjende. Nokre av mutantane vil då gjere alt for at samfunnet 
skal oppleve dei som gode, og at dei er trygge amerikanske statsborgarar. Dei 
andre igjen vender seg mot samfunnet, fordi dei trur at samfunnet uansett kjem 
til å angripe dei til slutt, og på denne måten går dei i kamp mot menneska i sam-
funnet. Etter 2000 og 11. september retta fokuset seg verkeleg mot islam, no vart 
muslimane ikkje berre nokon som hadde ein annan religion, men dei vart også 
for mange ein fiende av vestlege verdiar. Dette skapte ein sterk skeptisisme til 
muslimar. Er muslimar for eller mot demokratiet? Støtta dei terrorhandlingane 
i USA og så vidare?

Det var to tendensar som blei avgjerande i dei muslimske miljøa, seier Olav 
Elgvin. Den store delen reagerer som dei gode mutantane i X-men, dei vil vise 
samfunnet at dei tek avstand frå terror og hat, og på denne måten opptrer dei 
offentleg som gode norske borgarar. Til dømes Faten-Al-Husseini, som var ini-
tiativtakar til protesten mot IS i august 2014. Ho var lei av å møte skepsis hjå 

3 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Muslimene--vart-samfunns-X-
MEN-7701163.html

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Muslimene--vart-samfunns-X-MEN-7701163.html
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Muslimene--vart-samfunns-X-MEN-7701163.html
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befolkninga, og ville ikkje at hennar yngre søsken skulle oppleve det same. Difor 
valte ho å vise at ho er muslim, men også tilhengar av demokrati og liberale verdiar. 
Vi ser at i det norske samfunnet har vi ei stor gruppe muslimar som tek ei liberal 
retning, og ei anna gruppe som går ein meir fundamentalistisk veg, og blir meir 
konservative. Det betyr ikkje at dei som blir meir fundamentale er noko farlegare 
eller framandgjorte enn dei liberale. Den fundamentalistiske retninga fungerer 
som motreaksjon mot dei meir liberale muslimane. Den andre tendensen er dei 
som gir storsamfunnet fingeren, og som vel å gå til kamp mot Vesten, for dei blir 
alt som er vestleg fienden og mange blir ekstreme i sine ord og handlingar. Dette 
er den gruppa som blir fasinert av jihad og IS, i Noreg er det klaraste eksempelet 
salafi-jihadist gruppa Profetens Ummah.

Då bomba small i Oslo 22 juli, frykta mange muslimar at dette var terroristar 
som brukte islam som bakgrunn for terror. Som vi veit var det ikkje ein «mus-
limsk» terrorist som sto bak angrepet, men ein av Noregs «eigne». Muslimar 
må ofte stå ansvarleg for terrorisme og galne menneske sine grufulle handlingar. 
Dei må gå ut i gata og protestere mot IS, for å vise at dei ikkje er terroristar. Ein 
katolsk erkebiskop i Italia gjekk for omtrent eit år sidan ut i italienske media og 
sa at dersom muslimar ikkje går ut i samfunnet og tar tydeleg avstand til IS, så 
har dei ikkje noko i Italia å gjere. Muslimar får altså på denne måten ansvaret 
for det alle muslimar gjer i verda. Muslimar i Europa har alltid vore dei andre.

EIN NEO-ETNISITET
Ofte når ein talar om muslimar i Noreg talar ein som om dei var ei etnisk gruppe. 
Muslimane i Noreg er frå ulike etnisitetar og kulturar, og kan derfor ikkje sjåast 
på som ei homogen gruppe berre fordi dei har ein felles religion. Olivier Roy 
bruker neo-etnisitet som namn på at ei eller anna gruppe blir sett på, eller ser på 
seg sjølv som ei etnisk gruppe, sjølv om ho ikkje er det4. Denne gruppa blir ikkje 
definert utifrå hudfarge, språk eller felles kultur, men utifrå at dei høyrer til noko 
som er noko anna enn det å vere vestleg. I vestlege land blir det til dømes tala 
om kvit og ikkje-kvit som om det var to etniske grupper, same gjeld muslim og 
ikkje-muslim. Vestlege menneske kan ofte sjå på muslimar som ein type religiøs 
gruppe, utan å ta for seg andre faktorar som religiøs praksis og personleg tru. 
På denne måten kallar ein eigentleg nokre muslimar for ikkje-truande muslimar. 
Elles i Europa dreg vi klare skilje mellom kristne. I Noreg veit vi at vi har kristne 
som går i kyrkja, mens mange er kulturelt kristne og det at dei er døypt betyr 
ikkje at dei har ei personleg tru, samtidig har vi også ein viss kontroll over kven 
som er lutheranarar, katolske eller ortodokse.

4 Roy 2004:124
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Det er ikkje berre i Vesten og frå eit utanfråperspektiv ein definerer musli-
mar som ein etnisitet, mange muslimar sjølve vil finne fram til ein felles islamsk 
kultur. På denne måten blir lettare å søke ein identitet som muslim. Muhammad 
Anwar, ein kjend salafist, seier at andre- og tredjegenerasjonsinnvandrarar i 
Storbritannia treng eit religiøst lokalsamfunn i møte med majoritetskulturen. Altså 
treng born som ikkje er født og oppvaksne i heimlandet til dei første muslimske 
innvandrarane å vere ein del av ein muslimsk kultur i det nye landet.5 Han er 
redd for at det som er ekte i islam blir utvaska i møte med den nye kulturen, i 
verste fall borte vekk. Muslimar må halde saman for å halde fast på sin identitet 
og sin religion. Muslimar må skape sin eigen identitet i møte med den vestlege 
identiteten. Altså er ideen om neo-etnisitet at muslimske verdiar er justerte etter 
tradisjonelle sosiologiske mønstre som overlever immigrasjon. Denne tanken er 
med på å bygge opp under ideen om ein eigen muslimsk kultur eller muslimar 
som ei etnisk gruppe. Olivier Roy dreg fram eit britisk nabolag som døme på 
korleis slike verdiar blir ein del av eit sosialt mønster. På slutten av 90-tallet 
utvikla det seg eit sosialt press i muslimske nabolag, muslimane som levde der 
blei meir homogene og meir opptatt av tradisjonelle verdiar, sjølv om dei kanskje 
ikkje har hatt dei verdiane i heimlandet. Immigrantane fekk då eit felles verdisett 
utifrå lokalsamfunnet dei no levde i. Dette var verdiar som arrangert ekteskap 
og endogami6, meir respekt for religiøse høgtider som ramadanfasta og at fleire 
unge kvinner tek på seg hijaben.

Til oppsummering så betyr altså neo-etnisitet at muslimar «ber» ein felles 
muslimsk identitet. Muslimane er ikkje nødvendigvis personleg truande, det er 
nok at ein har opphav frå eit muslimsk land for å bli kalla muslim. Folk som 
konverterer er ikkje nødvendigvis frå denne muslimsk kulturen sjølv om dei 
har blitt muslimar. Denne kulturen består av ei rekke felles normer og verdiar, 
som for eksempel sedelege prinsipp som hijab, forbod mot å ete svin og at ein 
gifter seg med andre muslimar. På denne måten blir muslimar ei etnisk gruppe 
i landet, uansett personleg tru eller ei. I følgje Anwar er dette viktig for at islam 
skal overleve i møte med ein vestleg kultur. I Noreg er IslamNet opptatt av nokre 
av dei same aspekta.

ISLAMNET – EIT UMMAH
For å IslamNet er det viktig å finne denne felles identiteten, på tvers av landegrenser, 
opphav og kultur. Dette er noko av det som har gjort IslamNet så populært. No 
kan muslimar på ein lett måte finne eit fellesskap og ein felles identitet. IslamNet 

5 Roy 2004:128
6 Endogamy er ein skikk der ein giftar seg berre innanfor grensene til lokalsamfunnet, stammen eller 

klanen (http://en.wikipedia.org/wiki/Endogamy).

http://en.wikipedia.org/wiki/Endogamy
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har i tillegg bygd opp sin popularitet rundt store organiserte arrangement som 
kan sjåast på som eit motsvar til kristne vekkingsmøte. Ein av dei viktigaste 
arrangementa er «Peace conference». På desse arrangementa har det kome karis-
matiske salafi-ikon som var kjendisar i det muslimske miljøet også før IslamNet. 
Ved å setje saman eit narrativ beståande av hovudsakleg salafistiske doktrinar, 
apologetikk og populær-kultur står desse nye intellektuelle islamistane fram 
som rettruande, rebelske og ungdommelege på same tid.7 Denne blandinga av 
religion, populærkultur og nye media har gitt IslamNet ein karismatisk heilskap. 
IslamNet bruker symbolikk som identitetsmarkørar, og dette er ikkje ulikt andre 
ungdoms- og subkulturar. Dette gjer at IslamNet i svært stor grad appellerer til 
unge muslimar.

ISLAMNET PÅ FACEBOOK
I min analyse av Facebook sida «IslamNet – misoppfatninger om islam» har eg 
sett at forumet brukar fleire forskjellige moderatorar. Fahad Quereshi, som også 
er leiar for IslamNet, er ein aktiv bidragsytar på gruppa. Det er fem moderatorar 
på gruppa, fire menn og ei kvinne, særleg to er aktive; Fahad Quereshi og ein 
annan. Gruppa har per dags dato 15000 medlemmar. Berre eit fåtal av dei 15000 
medlemmane er aktive i gruppa. Det er og sannsynleg at mange av medlemmane 
ikkje er medlemmar av organisasjonen IslamNet. Gruppa er lukka og ein må 
ha tilgang frå administrator for å sjå kva som blir skrive. Grunnen til dette kan 
vere forskjellige, men med stort sannsyn er det mest for å unngå nettroll og folk 
som skriv hatefulle meldingar.

Moderatorane er unge og studentar, dette fann eg ut ved å sjå på informasjo-
nen om dei på Facebook. Moderatorane er aktive, og dei slettar innlegga som 
dei meiner er mot islam si lære, eller som dei meiner er usaklege. Dei seier også 
ofte at brukarane av Facebookgruppa må vere varsame, fordi Allah kan kome 
til å straffe dei som kjem med tomme påstandar. Det er difor svært viktig at alt 
som blir sagt har kjelder.

Kjeldene er: www.islamQA.no som er ein søkedatabase laga av IslamNet og 
www.islamQA.com som er ei søkedatabase frå Saudi-Arabia. Facebooksidene 
«Finn Allah» (https://www.facebook.com/FinnAllah.no) og «IslamNet» (www.
facebook.com/IslamNet.no), nettsidene www.finnislam.no og www.islamnet.
no. Ei rekkje Youtube videoar frå kjende predikantar, nokre av videoane kan du 
finne på IslamNet si Youtube side (www.youtube.com/IslamNetVideo). Dei aller 
beste kjeldene er Koranen og Hadith-tekstane.

Etter det eg ser er det forskjell på kva slags innlegg jenter og guter postar. Jentene 
spør ofte om reglar i heimen, reglar om utsjånad, om bønn og kjærleik til Allah, 

7 Linge 2013:6

http://www.islamQA.com
https://www.facebook.com/FinnAllah.no
http://www.facebook.com/IslamNet.no
http://www.facebook.com/IslamNet.no
http://www.finnislam.no
http://www.youtube.com/IslamNetVideo
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nestekjærleik og sharia-lovgjeving. Nokre er også opptatt av å vise avstand til 
IS og terror. Gutane er anti-USA, og særleg mot Bush, pro-Palestina, opptatt av 
reglar for kvinner, skeptiske til Vesten, og særleg deira si støtte til Israel. Mange 
tek også avstand til IS og bruk av vald og terror. Mange meiner at shia er feil tru, 
men at dei likevel skal behandlast med respekt. Nokre få meiner at shia ikkje har 
noko med islam å gjere. På same måte som jentene er dei også opptatt av bøn, 
men kanskje i enda større grad reglar for korleis ein skal be. Med andre ord er 
alle brukarane opptatt av regler og normer, og at dette er ein viktig del av det å 
vere muslim. Sjølv om eg no tok for meg at gutar er opptatt av det eine, og jenter 
opptatt av det andre, er det ikkje så svart-kvitt, likevel kan vi sjå at majoriteten 
av jentene og majoriteten av gutane er opptatt av ulike tema.

Nokre av brukarane er meir radikale i sine meiningar. Både konspiratoriske 
og radikale meiningar får ofte stå på sida. Nokre brukarar snakkar til dømes 
om korleis det som dei meiner er fridomskamp i Syria og Palestina, blir kalla 
for terrorisme i media. Nokre brukarar samanliknar Hamas og IS med fridom-
skjemparar under andre verdskrig. Der er også brukarar med konspiratoriske 
meiningar, som til dømes meiner at IS er konstruert, og at dei er støtta av ameri-
kanarar for å skape ustabilitet i Midtausten. Dei som er mest konspiratoriske er 
ofte brukarar med etnisk norsk namn, men som er tydelege konvertittar. Likevel 
kan vi sjå at ein stor majoritet av brukarane, inkludert moderatorane, kan ha 
til dels konspiratoriske meiningar om Vesten. Mange av IslamNet sine brukarar 
definerer seg med ein muslimsk identitet basert berre på religiøse mønster, og 
utan nokon spesiell referanse til ein spesifikk kultur eller språk

ETIKK OG MORAL
For brukarane på IslamNet er spørsmål om etikk og moral svært viktig. Spørsmål 
som handlar om dette blir stilte kvar einaste dag. Det er viktig for mange av bru-
karane å både fortelje at dei har god moral, og å stille etiske spørsmål om korleis 
ein kan leve som muslim. Alle spørsmåla som blir stilt skal svarast med kjelder.

Brukarane er altså opptatt av å følgje reglar. Når ein handlar riktig blir Allah 
fornøgd, det er fordi dei tenkjer at alle gjerningar blir nøye loggført av han. Ein 
brukar på forumet spør om dei andre kan gi eksempel på noko som er sunna. 
Sunna blir sett på som gudvilla praksis og vart openbart gjennom profeten 
Muhammed8. Sunna er beskrive i hadith-tekstane, og det er viktig for mange 
av muslimane å følgje hans eksempel så nøye som mogleg. Dette fører til ei lang 
liste over reglar du kan følgje for å på ein måte å «imponere» Allah.

Ein bidragsytar seier at berre ved å drikke vatn kan du gjere fleire forskjellige 
gjerningar som vil tilfredsstille Allah: Drikk med høgre hand. Drikk i tre slåp. 

8 https://snl.no/sunna

https://snl.no/sunna
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Seie bismillah. Sit mens du drikk (faktisk fleire som nemner dette som ein bra 
ting å gjere) og seie Alhumdulliah til slutt.

Ein annan kjem med gode gjerningar som handlar om å ete mat: Et med høgre 
hand. Et helst med tre fingrar, om mogleg. Ikkje et veldig varm mat (også fleire 
som nemner dette som ei god gjerning), ikkje blås på maten. Et frå den sida av 
tallerkenen som er framom deg. Dersom du mistar mat på bakken, vask den og et 
den. Ikkje kritiser mat, dersom Muhammed likte maten, åt han den, dersom han 
ikkje likte den lat han den berre vere. Slikk alltid på fingrane etter at du har ete. 
Resiter dua (ei slags bøn) etter at du har ete. Vask alltid hendene etter måltidet 
og gurgl vatn i munnen og aldri ver stille under eit måltid.

Ei anna kjem med reglar om korleis du bør oppføre deg på toalettet. Resiter 
dua (Allahumma inni auzbeka minal qubs wal qabaes) før du går inn på toalettet. 
Gå inn på toalettet med venstre fot. Sit og uriner, ein skal aldri stå og urinere. 
Forlat toalettet med høgre fot. Resiter dua (Ghufranaka) etter du har gått ut 
frå toalettet. Ikkje søl urin, ho seier faktisk at ein blir straffa i grava om ein er 
uforsiktig med dette. Ikkje snakk på toalettet. Etter at ein er ferdig skal ein vaske 
seg med reint vatn.

Alt dette er eksempel frå Muhammed sitt liv, og dersom ein vil gjere Allah 
fornøgd, så gjer ein det same som profeten gjorde når han drakk vatn, åt mat eller 
var på toalettet. Dette er ikkje påbodne reglar, men om ein gjer desse så skal ein 
få løn frå Allah, og som vi ser kan ein også bli straffa dersom ein er uforsiktig.

KVA SLAGS BILETE AV ISLAM DANNAR DENNE GRUPPA?
IslamNet dannar ulike former for islam. Sjølv ønskjer nok Fahad Quereshi og 
moderatorane at alle muslimane i gruppa skal følgje den puritanske salafismen. 
Denne trua står sterkt hjå moderatorane, og dei har valt å argumentere sterkt 
etter denne læra. Viktige kjelder for dei er jo tross alt den saudi-arabiske databa-
sen islamqa.com, som ber preg av å vere djupt forankra i salafistisk lære. Det er 
likevel mange teikn på at denne læra ikkje fell i god jord hos alle brukarane av 
Facebook-gruppa, den puritanske salafismen er nok altfor vanskeleg å følgje for 
ein stor del av følgjarane. Likevel kan vi sjå at denne gruppa er med på å danne 
ei større konservativ gruppering i ungdomsmiljøet. Sjølv om ungdommane ikkje 
blir beint fram følgjarar av den puritanske salafismen, får nok mange ei meir 
fundamentalistisk forståing av islam. Konsensus for mange av desse muslimane 
er at Muhammed sitt liv er verdt å etterfølgje. Ei anna felles forståing er at det 
er berre Allah som kan gi svar på viktige spørsmål og desse svara finn ein enten 
i Koranen eller i kjelder frå Muhammed sitt liv. Deira islam blir altså meir rigid 
og mindre open for tolking. Det må seiast at det er vanskeleg for meg å sjå om 
brukarane har hatt denne ultrakonservative forma for islam som sitt livssyn over 
lengre tid, eller om IslamNet har påverka dei i denne retninga.
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Det finst både positive og negative sider ved ei slik form for islam. Dei posi-
tive sidene er at ungdommane finn ein religiøs identitet på tvers av kultur og 
landegrenser. Ungdommane er med i eit fellesskap der det er det same om du er 
frå Noreg, Irak, Somalia eller Bosnia, i denne gruppa kan nok alle føle seg heime. 
IslamNet har på denne måten danna ein nettbasert moské. Andre positive sider 
ved ei slik form for islam er at dei er svært opptatt av å vise dei gode sidene 
ved islam. Brukarane ønskjer å få fram at islam er ein religion med kjærleik og 
toleranse. Det er mykje snakk om at det er kjærleiken til og frå Allah som er det 
absolutt viktigaste. Prinsippet om dawa står sterkt, og det handlar om å vinne 
folk til si tru gjennom å danne ei attraktiv form for islam.

Dei negative sidene er nok at denne typen for islam er svært vanskeleg å 
gjennomføre. Det er mykje som tyder på at mange av brukarane er oppgitt over 
at dei ikkje klarer å leve etter Allah sin vilje. Rituala og reglane dei skal gjen-
nomføre er svært tidkrevjande for mange av muslimane. Det ber og preg av at 
ein aldri kan bli god nok. IslamNet skaper ei form for islam som handlar om å 
vere best mogleg. Her er eit internt press om å bli ein best mogleg muslim. Andre 
negative sider ved ei slik form for islam er at den kan vere med på å isolere desse 
muslimane frå andre. Denne isolasjonen skjer både i det muslimske miljøet, men 
også til samfunnet elles. Denne isolasjonen kan vere med på å skape ein sterk 
gruppeidentitet og fellesskapsforståing, men også ei distansering til andre grupper 
og miljø. Det at ein ser på Vesten som ein slags motstridande part dannar også 
bilete av at alle er imot dei. Denne forma for islam dannar eit bilete av det vestlege 
storsamfunnet som noko som står i motsetning til islam. Dette gjer at ein kanskje 
lagar eit bilete av seg sjølv som meir undertrykt enn det dei i utgangspunktet er, 
og kan på denne måten danne eit slags fiendebilete av Vesten?

Altså er IslamNet med på å danne ei meir konservativ linje i det muslimske 
miljøet i Noreg. Det er ikkje alle brukarane som er like konservative. Enkelte av 
dei er meir liberale, medan andre går mot i meir fundamental og ultrakonservativ 
retning. IslamNet sjølve ønskjer å gi eit bilete av det dei meiner er det sanne og 
ekte islam, og på denne måten klargjere for menneske i samfunnet kva som er 
misoppfatningar om islam.
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HANNAH ARENDT OG 
«ONDSKAPENS BANALITET»

BAARD HERMAN BORGE
Ondskapen i verden blir av noen betegnet som menneskehetens største politiske 
og samfunnsmessige utfordring (Laustsen og Rendtorff 2002-a, s.9). Gjennom 
nyhetene får vi stadig meldinger om massakrer, tortur, terror mot sivile og andre 
grusomheter. Hvordan kan vi forstå, og forklare, at så mange av oss viser seg i 
stand til å begå bestialske handlinger mot sine medmennesker? Det spørsmålet 
har opp gjennom historien engasjert en lang rekke teologer og filosofer (Rendtorff 
2003, s. 390). En av de mest dyptborende (ibid.), men også mest omstridte analy-
sene av ondskapens problem finnes i boken «Eichmann i Jerusalem. En rapport 
om ondskapens banalitet» (Arendt 2000), en klassiker som første gang kom ut 
på engelsk i 1963 (Arendt 1963).

Forfatteren, den tysk-amerikanske filosofen og statsviteren Hannah Arendt 
(1906-1975), skildrer der sine inntrykk fra rettssaken mot den tidligere SS-offiseren 
Adolf Eichmann, som var ansvarlig for transporten av mer enn 6 millioner jøder 
til nazismens konsentrasjonsleire. Boken er bygd på en serie artikler som først 
ble publisert i det amerikanske tidsskriftet The New Yorker. Arendt, som selv var 
jødisk og bare så vidt hadde unnsluppet nazistene ved først å flykte til Frankrike 
i 1933 og videre til USA i 1941, formulerte i reportasjene fra Israel en personlig 
og for mange provoserende analyse av Eichmann-saken.

EN «SKREMMENDE NORMAL» MORDER
Mens aktor mente tiltalte hadde vært drevet av et ideologibetinget jødehat og 
karakteriserte ham som selve personifiseringen av ondskap (Hagtvet 2000, s. LXI), 
var Arendts fortolkning av personen Eichmann helt annerledes. Hennes hoved-
poeng var at den forhenværende SS Obersturmführer i rettssalen fremsto som en 
alminnelig, middelaldrende mann, ikke som noe monster eller psykopat. Han var 
simpelthen «skremmende normal» (Fretheim 2007, s. 108). Den observasjonen 
ble for henne nøkkelen til å forstå hvordan jødeutryddelsen (Holocaust) hadde 
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vært mulig å gjennomføre. Eichmann var – slik Arendt oppfattet ham - ikke ond 
i tradisjonell forstand, men fullstendig uten moralsk innsikt og dømmekraft 
(Laustsen og Rendtorff 2002-a, s.10). Han manglet derfor evnen til å skjelne 
mellom godt og ondt, og fulgte – som karrierebyråkrat – lojalt opp alle ordrer 
han fikk.

Det umenneskelige ved Eichmann var for Arendt at han manglet evnen til 
å «tenke». Han var ikke dum, men hadde ikke fantasi til å identifisere seg med 
andre, og se verden fra deres ståsted (Fretheim 2007, s.108-109). Ondskapen hans 
betegnet hun – nærmest i en bisetning – som «banal». Det var Eichmanns banale 
personlighet og verdensbilde som satte ham i stand til å begå sine forbrytelser, 
han var altså ikke drevet av ond vilje (Laustsen og Rendtorff 2002-a, s.10). Det 
var omstendighetene som gjorde Adolf Eichmann til en moderne, byråkratisk 
massemorder, mente Arendt.

Uten et sivilt samfunn med fri samtale og meningsbrytning kan enkeltmen-
nesket lett, slik hun så det, mobiliseres av demagoger (Hagtvet 2000, s. XXV). 
De totalitære statene – med det siktet hun ikke bare til nazismen men også kom-
munismen – kunne derfor produsere «tankeløse» individer som Eichmann på 
løpende bånd, gjennom effektiv bruk av propaganda og terror (Sangolt 2007, s. 
250). Et vesentlig virkemiddel var å skape en språklig og ideologisk hinne mot 
virkeligheten, slik at den som drepte for å tjene et såkalt «høyere formål» ikke 
behøvde å oppfatte seg selv som ansvarlig (ibid., s. XXIV). Ofrene var dehuma-
nisert; de var «overflødige mennesker» som skulle elimineres (Hagtvet 2000, s. 
XXIV; Fretheim 2007, s. 104).

Eichmann utførte dessuten bare ordre, skrev Hannah Arendt. Og om han hadde 
nektet, ville han gått i den sikre død (Weber og Steinbach 1987, s.21). Begrepet 
«ondskapens banalitet» har siden fått stor gjennomslagskraft, både i akademia 
og i den bredere offentligheten. Hannah Arendt ses i dag av mange som en av 
det 20. århundrets store tenkere (Sangolt 2007). Og «Eichmann i Jerusalem» 
regnes som et av hennes mest sentrale verk (Laustsen og Rendtorff 2002-a, s. 
21). Boken er i årenes løp solgt i hundretusener av eksemplarer (Sangolt 2007, 
s. 243). Et Google-søk på «Banality of Evil» ga i januar 2016 mer enn en kvart 
million treff. Med tiden er Arendts analyse av alminnelige menneskers ondskap, 
og forutsetningene for den, på mange måter blitt normen (Laustsen og Rendtorff 
2002-b, s. 303).

Men den gang da Hannah Arendts tidsskriftartikler og etter hvert boken ble 
publisert, var hennes fortolkning av Eichmann ett av to kontroversielle punkter; 
det andre var at hun anklaget jødiske ghettoledere for å ha latt seg presse til å 
medvirke til Holocaust. Rapporten fra Jerusalem viste seg å være eksplosiv (Sangolt 
2007, s.250), og hun ble straks gjenstand for heftig kritikk. Den egenrådige og 
kompromissløse Arendt svarte på tiltale, og den bitre striden som fulgte kostet 
henne mange vennskap (ibid.).
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DEBATTEN OM «EICHMANN I JERUSALEM»
Arendts tese om banal ondskap - og Eichmann som en tankeløs massemorder - sto 
i motsetning til samtidens fiendebilde, som helst ville gjøre en iskald, kalkulerende 
hjerne ansvarlig for nazismens ugjerninger (Rendtorff 2003, s. 393). For ofrene 
var det vanskelig å skulle godta at mange av de tyske soldatene og offiserene 
hadde vært alminnelige mennesker som bare adlød ordrer uten å tenke selv (ibid.). 
At Eichmann skulle være normal var dessuten provoserende for de mange som 
på den tiden var overbevist om at nazismen hadde vært en form for galskap (jfr. 
Lavik 1994, s. 1686)1. Arendt ble også beskyldt for å tone ned både Eichmanns 
personlige rolle i Holocaust og hans motiver – blant annet ved å hevde at han 
ikke var antisemitt (Aavitsland 2015).

En av Hannah Arendts kritikere var historikeren Barbara Tuchmann, som 
anklaget henne for å ha «et bevisst ønske om å støtte Eichmanns forsvar» 
(Hagtvet 2000, s. LXVI). Andre mente Arendt var så oppsatt på å forstå nazis-
tenes handlingsgrunner at hun ignorerte ofrenes situasjon (Sangolt 2007, s.250). 
Hun koblet heller ikke Eichmanns påstått «banale» ondskap tydelig nok til den 
smerten han hadde påført andre mennesker (ibid.). Noe av kritikken mot henne 
sprang ut av misforståelser. Arendts bruk av ordet «banal», som særlig på tysk 
og fransk kan bety bagatellmessig, ble av mange feiltolket som en karakteristikk 
av Eichmanns handlinger.2

Men hun bagatelliserte i realiteten verken nazismens eller Eichmanns for-
brytelser, og mente heller ikke at den tiltalte var juridisk eller moralsk uskyldig 
(Hagtvet 2000, s. LXX). Hun unnskyldte altså ikke Eichmann, tvert imot under-
streket hun hans individuelle ansvar og støttet dødsdommen (Fretheim 2007, s. 
110-111). Rettssaken var forbilledlig, mente hun (Hagtvet 2000, s. LXX). Det 
var for henne ikke grusomhetene som var banale, men de individuelle motivene 
hun mente lå bak. Selv ekstrem ondskap, altså det «radikalt onde» (Rendtorff 
2003, s. 393), kan bunne i en feil i evnen til å tenke, fremholdt Hannah Arendt 
(Aavitsland 2015). Uvanlige handlinger, som massevold, forutsetter med andre 
ord ikke noen ekstraordinær motivasjon (Hagtvet 2000, s. LXXIV).

Den formen for tankeløshet Arendt beskriver representerer vel og merke ikke 
noen mildere form for moralsk forfall enn ondskap i tradisjonell forstand (Hagtvet 
2000, s. LXXIII). Kanskje tvert imot. Det at mennesker nærmest bevisstløst kan 
påføre andre smerte kan representere en større utfordring for vårt moralske 
fellesskap enn ren og skjær ondskap (ibid.) Nettopp det banalt onde er «det 
allermest redselsfulde», skriver den danske filosofen Jacob Dahl Rendtorff (2003, 

1 Den kjente norske psykiateren Gabriel Langfeldt hevdet typisk nok kort etter krigen at psykiatrien 
var den eneste vitenskapen som kunne forklare nazismen som fenomen (Vigeland 2015).

2 Seite «Eichmann in Jerusalem». In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 
30. Januar 2016, 14:59 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eichmann_in_
Jerusalem&oldid=150851872 Lest 1. Februar 2016.

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eichmann_in_Jerusalem&oldid=150851872
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eichmann_in_Jerusalem&oldid=150851872
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s. 393-394). Det trengs ikke lenger monstre; selv besteborgerlige familiefedre 
kan settes inn i det ondes tjeneste (Fretheim 2007, s. 109). Arendt sa ikke at det 
finnes en Eichmann i oss alle, men teorien tilsier at det finnes et stort potensiale 
for ondskap også blant mennesker i demokratiske samfunn (ibid.)

TEORIENS FORDELER
Hva oppnår så Hannah Arendt gjennom sin teori om «ondskapens banalitet»? 
Ved å påpeke det trivielle i ondskap advarer hun mot den typen demonisering av 
gjerningsmenn som reduserer dem til monstre og dermed gjør dem fundamentalt 
umenneskelige (Hagtvet 2000, s. LXXV). Da angår ondskapen deres på et vis ikke 
alle oss «normale», og det er ingenting vi kan gjøre med den. I stedet viser hun 
at også alminnelige mennesker har et potensiale for grusomhet, og inviterer oss 
til å gjennomtenke hvilke konsekvenser en slik erkjennelse bør få – for eksempel 
for politikken, jussen og moralfilosofien (ibid., s. XXV).

Arendt vil også vise at ondskapen ikke har rot i menneskenes nedarvede natur 
(Rendtorff 2003, s. 393). Hun rettferdiggjør ikke det onde som noe uunngåelig 
og skjebnebestemt, slik tidligere oppfatninger innen teologi og filosofi hadde en 
tendens til (ibid.). Holocaust og andre grusomheter er for henne et resultat av 
menneskelige feiltrinn, ikke uttrykk for onde eller djevelske krefter som alltid vil 
virke i historien (ibid.). Ondskapen har for Hannah Arendt ingen «dybde»; den 
skyldes ikke onde motiver, men middelmådighet og ideologisk blindhet (ibid.). 
Våre dagers terrorister og ideologiske fanatikere kan dermed – som Eichmann – 
forstås som banale mennesker som på grunn av en forskrudd selvforståelse og 
manglende moralsk sans har mistet sin menneskelige verdighet (ibid.).

I forlengelsen av Arendts teori kan vi dessuten stille opp nye spørsmål med 
relevans også i dag. Når er en for eksempel ansvarlig for sine handlinger? Når 
har en plikt til å si fra om, eller protestere mot ondskap (Laustsen og Rendtorff 
2002-a, s. 18)? Hvilke konsekvenser bør det som muliggjør individets onde 
handlinger få for straffeutmålingen (Fretheim 2007, s. 110)? Og skal en gjer-
ningsmann holdes fullt ut ansvarlig dersom han ikke selv tror at handlingen er 
ond (Vigeland 2015)?

Som jeg snart skal vise er Arendts fortolkning av tilfellet Eichmann også i 
ettertid blitt trukket i tvil av mange. Samtidig er en god del nyere forskning blitt 
tatt til inntekt for at hun – i alle fall på et mer generelt plan – hadde rett i noen 
av sine antakelser. Historisk forskning etter Eichmann-debatten har gitt mange 
eksempler på hvordan tilsynelatende vanlige mennesker uten press eller trussel 
om sanksjoner har meldt seg som massemordere (Hagtvet 2000, s. LXXIII). 
Og sosialpsykologiske forsøk har indikert at bare et fåtall av oss klarer å stå 
imot når en autoritetsperson instruerer oss om å påføre andre smerte (Milgram 
1974/2009).
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SVAKHETER VED TEORIEN
«Ondskapen banalitet» er uten tvil et eksempel på kreativ, politisk tenkning 
(Rendtorff 2003, s. 394; Hagtvet 2000, s. XXV). Samtidig er det lett å peke på 
feil og svakheter. Det er slående hvordan Arendt langt på vei godtok Eichmanns 
taktiske måte å presentere seg selv på i retten, i håp om å unnslippe galgen. 
Beskrivelsen hun ga av den angivelig grunne, men «anstendige» byråkraten 
Eichmann er selv overfladisk (Sangolt 2007, s. 251). At en betrodd SS-offiser, som 
til og med var gitt et spesialansvar for «jødespørsmål», ikke skulle være motivert 
av nazismens raseideologi, er ikke bare usannsynlig. Det motsies også av hva vi 
ellers vet om mannen (jfr. Cesarani 2007). Arendts påstand om at Eichmann var 
uten psykopatiske trekk har også vært problematisert (Laustsen 2002, s. 127 f.). 
Selv om han fremsto som helt normal for Hannah Arendt, vet vi at det er en fly-
tende overgang mellom normalitet og personlighetsforstyrrelser (Vigeland 2015).

Mye tyder på at Hannah Arendt ble ført bak lyset i rettssalen. Men vi vil 
aldri kunne få sikker kunnskap verken om hva som dypest sett drev Eichmann, 
eller om han var fullt ut psykisk normal (Hagtvet 2000, s. LXXVI). Arendt tok 
derimot ganske sikkert feil på et annet viktig punkt: Verken Eichmann eller 
andre nazister befant seg i en prekær tvangssituasjon (på tysk: Befehlsnotstand) 
da de medvirket til jødeutryddelsene. Hittil er det aldri påvist at noen av dem 
ble henrettet for å ha vegret seg mot å utføre slike ordrer (Weber og Steinbach 
1987, s. 21; Kellerhoff 2014).

Det er ellers blitt påpekt at Arendt, gjennom å fokusere så sterkt på byråkraten 
Eichmann, individualiserer det storpolitiske – slik at den store veven av beslutnin-
ger, hendelser og samfunnsstrukturer kommer i bakgrunn (Sangolt 2007, s. 251). 
Hun vurderte for eksempel ikke om noe i tysk eller europeisk kulturtradisjon 
kunne ha lagt til rette for Holocaust, men avviste tanken uten videre (ibid.). Og 
når hun stilte opp tenkningen som sperre mot ondskapen, åpnet hun ikke for den 
alternative fortolkningen; at tenkning også kan rasjonalisere og skape avstand 
til onde gjerninger (ibid., s. 250).

Den norske filosofen Arne Johan Vetlesen har i en årrekke markert seg som en 
kritiker av Hannah Arendts teori om «banal» ondskap. Et av hans argumenter er 
at hun er for opphengt i en vestlig tendens til å se samvittighet som nært forbundet 
med tenkning. Vetlesen avviser at Adolf Eichmanns mangel på moralske skrupler 
bunnet i at han ikke kunne tenke. For Vetlesen er det minst like sannsynlig at 
Eichmanns handlinger skyldtes mangel på følelser eller empati, altså at han var 
insensitiv (Vetlesen 2005; Hverven 2007).

At drapsmenn som Eichmann bare utfører en jobb og ikke er personlig enga-
sjert, er dessuten, ifølge Vetlesen, en oppdiktet fortelling. Gjerningsmennene ville 
ikke ha gjort det de gjorde, og heller ikke ha funnet noen mening i det, dersom 
de ikke hadde hatt en ideologisk motivasjon (Vetlesen 2014; Rimehaug 2014). 
Vetlesen viser i den forbindelse til tallrike beretninger om ekstrem, ikke-nødvendig 



grusomhet mot ofre, både under Holocaust, på Balkan og i Rwanda. Overalt 
var, og er, massevolden gjennomsyret av sadisme. Denne gleden ved å utøve 
ondskap – som han mener er underkommunisert av forskningen - forklarer han 
med at ideologien gir den enkelte overgriper et frirom for utagering (ibid.). Heller 
ikke hos skrivebordsmordere som Eichmann kan et sadistisk element utelukkes, 
mener Vetlesen (ibid.).

HVA ER TEORIENS STATUS I DAG?
Hannah Arendts berømte begrep, som noen mener er blitt en klisjé (Sangolt 
2007, s. 250), er og blir omdiskutert. Men ingen kan nekte for at «Eichmann i 
Jerusalem» har virket stimulerende på ettertidens tenkning om ondskapens natur. 
Debatten boken ga støtet til har pågått helt til i dag (Sangolt 2007, s. 251; Hagtvet 
2000, s. XXIV). Og meningsutvekslingen foregår ikke bare blant de som forsker 
på nazisme, Holocaust og folkemord; nye bidrag kommer også fra forfattere og 
andre utenfor forskernes rekker (Sangolt 2007, s. 251). Fortsatt diskuteres det 
hva som er den rette tolkningen av Eichmann (Hverven 2013).

Et norsk eksempel på hvordan dagens forskningsmessige innsikt i menneskelig 
ondskap kan oppsummeres er en nylig utgitt bok av psykiateren Einar Kringlen 
(Kringlen 2014; Vigeland 2015). Kringlen gir Arendt rett i at mesteparten av 
ondskapen i verden forårsakes av «normale» mennesker, ikke psykopater. Men 
motivasjonen deres er ikke banal i Arendts betydning, derimot er den knyttet til 
ideologi og andre ytre forhold. At «fienden» fratas sin humanitet gir også en del 
av forklaringen på hvordan radikal ondskap er mulig (ibid.).

Noe endelig svar på ondskapens problem er vanskelig å tenke seg, noe også 
Hannah Arendt innså. Drapet på millioner av jøder var «hinsides enhver forstand», 
skrev hun (Rendtorff 2003, s. 392). Og det hun selv festet seg ved og satte ord på 
den gangen i Jerusalem; at tilsynelatende normale mennesker kan stå bak uhyrlige 
handlinger, er kanskje det vi har vanskeligst for å fatte (Vigeland 2015). Ikke 
desto mindre krever ondskapen i verden at vi prøver å forstå den, for dermed å 
kunne skape et vern mot den (Rendtorff 2003, s. 392).

LITTERATUR
Arendt, Hannah (2000) Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet. 

Oslo: Bokklubben
Dagens Bøker.
Arendt, Hannah (1963) Eichmann in Jerusalem. A report on banaliy of evil. New York: 

Viking Press.
Cesarani, David (2007) Becoming Eichmann: Rethinking the Life, Crimes, and Trial of 

a ‘Desk



HANNAH ARENDT OG «ONDSKAPENS BANALITET»

61TEMA

Murderer’. Cambridge: Da Capo.
Fretheim, Kjetil (2007) «Hvorfor måtte Eichmann dø? Dødsstraff og menneskesyn hos 

Hannah
Arendt» Tidsskrift for teologi og kirke nr.2, 98-115.
Hagtvet, Bernt (2000) «Det ondes banalitet eller det briljantes perversitet? Hannah 

Arendt som
holocaust-historiker i Eichmann i Jerusalem – og kontroversene som fulgte.» 

Innledende essay i Arendt, Hannah (op.cit.).
Hverven, Tom Egil (2013) «Ondskap i fjordlandet.» Bokmagasinet i Klassekampen 

11.10.
Kellerhoff, Sven Felix (2014) «Warum junge Männer im Akkord morden.» Die Welt 

14.1.Laustsen,
Kringlen, Einar (2014) Sykdom og politisk lederskap, Vidarforlaget, Oslo.
Carsten Bagge (2002) «Bøddel og offer – En diskussion af Adolf Eichmanns væren i 

verden.» I
 Laustsen, Carsten Bagge og Rendtorff, Jacob Dahl (red.) (2002) Ondskabens banalitet. 

Om
 Hannah Arendt og «Eichmann i Jerusalem’. København: Museum Tuscalanums Forlag.
Laustsen, Carsten Bagge og Rendtorff, Jacob Dahl (2002-a) «Arendt, Eichmann og det 

ondes
banalitet.» I Laustsen, Carsten Bagge og Rendtorff, Jacob Dahl (red.) op.cit.
Laustsen, Carsten Bagge og Rendtorff, Jacob Dahl (2002-b) «Erindring og apori.» I
Laustsen, Carsten Bagge og Rendtorff, Jacob Dahl (red.) op.cit.
Milgram, Stanley (1974/2009). Obedience to authority: An experimental
view. New York, NY: Harper Perennial.
Rendtorff, Jacob Dahl (2003) «Nogle opfattelser af det onde i nyere kontinental-

filosofi». Psyke &
Logos (24), 390-403.
Rimehaug, Erling (2014) «Gleden ved ondskap.» Vårt Land 28.november.
Sangolt. Linda (2007) «Hannah Arendt – en tenker for mørke tider.» Nytt Norsk 

Tidsskrift nr.3, 243-
255.
Vetlesen, Arne Johan (2005) Evil and Human Agency. Cambrigde: Cambridge 

University Press.
Vetlesen, Arne Johan (2014) Studier i ondskap. Oslo: Universitetsforlaget.
Vigeland, Kari (2015) «Det finnes ikke monstre, bare mennesker.» www.fritanke.no 

14.12.2015.
Weber, Jürgen og Steinbach, Peter (1987) «Nationalsozialistische Gewaltverbrechen in 

der deutschen

http://www.fritanke.no


62 RELIGION OG LIVSSYN – 1/2016

Öffentlichkeit nach 1945.» I Weber, Jürgen og Steinbach, Peter (red.) 
Vergangenheitsbewältigung durch Strafverfahren? NS-Prozesse in der 
Bundesrepublik Deutschland. München: Günter Olzog Verlag.
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UNDERVISNINGSOPPLEGG: HVA ER FILOSOFI?

JOBBE SAMMEN I RELIGION OG ETIKK

INGER MARGRETE TALLAKSEN

I undervisningen ser en ofte at noen elever er veldig aktive i timene og at andre 
elever trekker seg unna og ikke deltar i samtaler og gruppearbeid. Ofte opplever 
vi det som utfordrende og vanskelig å trekke dem inn i en aktiv læreprosess, og 
vi spør oss: Er det virkelig mulig å få alle elever til å bli aktive i læreprosessen?

Dersom en ønsker å prøve å aktivisere alle elevene, må en gå på jakt etter 
arbeidsmåter som legger til rette for det. Mange arbeidsmåter i det som blir kalt 
samarbeidslæring er effektive når det gjelder å få alle til å delta. Samarbeidslæring, 
utviklet av Johnson og Johnson1 ble populært i Norge på 1960- tallet og har 
med jevne mellomrom blitt løftet opp i skolen. Arbeidsmåtene fungerer best når 
de er satt i system og øver elevene på å skaffe seg kunnskap gjennom samarbeid. 
Et systematisk arbeid gjennom skoleåret trener elevene både når det gjelder 
kunnskap og sosiale ferdigheter.

Læreplanmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 � Presentere noen sentrale temaer i europeisk filosofihistorie fra antikken 
til i dag

 � Gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra 
antikken og en fra nyere tid

 � Gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof

1 David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec (2001): «som hånd I hanske». 
Namsos: Pedagogisk Psykologisk forlag. Oversatt og bearbeidet av Aage Aakervik
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Arbeidsmåte:

 � Del klassen i grupper på fire.
 � Gi beskjed om at elevene skal jobbe i 5 minutter.
 � Hver gruppe får tildelt et spørreord: Hva, hvem, hvor, hvordan, hvorfor.
 � Gruppene skal så skrive ned så mange spørsmål om emnet filosofi som 

de kan komme på med det tildelte spørreordet.
 � Gruppene leser så opp sine spørsmål for de andre i klassen.

Her får elevene se hvor mange spørsmål som kan stilles om temaet.

 � Deretter sendes spørsmålene fra en gruppe til en annen gruppe som skal 
velge ut et par spørsmål og så svare på dem. (Gi beskjed om hvor lang 
tid elevene har på å besvare spørsmålene)

 � Svarene sendes så tilbake til gruppen som stilte spørsmålene. De disku-
terer om de vil godta svarene.

Enkelte av spørsmålene og svarene kan så diskuteres i klassen.

Inger Margrethe Tallaksen, førstelektor ved Universitetet i Agder, 
e-post: inger.m.tallaksen@uia.no
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BOKMELDINGUTILSLØRT. 
MUSLIMSKE RÅTEKSTER

FORFATTERE: NAZNEEN KHAN-ØSTREM OG MAHMONA KHAN (RED)

ASCHEHOUG FORLAG 2011 – ANMELDT AV LILIAN FLYDAL

Utilslørt. Muslimske RÅtekster er en bok skrevet av 19 muslimske kvinner. Vi 
kan nok si at den er en oppfølger av Råtekst som ble utgitt i 1999. Den gang var 
det norske feminister som skrev. Kvinnene vi møter nå, er i alderen 18-43 år, alle 
oppvokst i Norge. En av kvinnene er norsk konvertitt. De er moderne kvinner 
som står frem med sin historie. Historiene de forteller, er historiene om å vokse 
opp i Norge, å være en del av to eller flere kulturer. De forteller om familie og 
røtter, om kloke foreldre og om kampen noen av dem har stått i mellom de to 
kulturene. De forteller om barneoppdragelse, seksualitet, identitet, åndelighet 
og verdier. De forteller om tro og tilhørighet til islam, og mange av fortellingene 
handler også om veien tilbake til islam. For noen av dem har det betydd tildek-
king, f. eks i teksten «Du, jeg og niqab» av Aisha Shezadi. De forteller om hva det 
betyr for dem, og de reflekterer over frihetsbegrepet. Flere av dem forteller om 
konfliktene de står i, fra foreldre som ikke tildekker seg, fra et muslimsk miljø 
som bryr seg og fra det norske miljøet. Og mange av tekstene gir uttrykk for en 
dyp religiøsitet og åndelighet som f.eks. i teksten av Ambreen Pervez, «Her er 
jeg Allah, her er jeg».

Flere av bidragsyterne nevner også 11.9 som et vendepunkt. Å være muslim 
etter den dagen er blitt vanskeligere og mer truende. Og de deler bekymringene 
til mange. Denne frykten kommer blant annet til uttrykk i teksten av en av 
redaktørene, Mahmona Khan «Min hemmelige frykt». Det er lett å identifisere 
seg med mye av det de forteller.

Redaktørene sier at dette skal være en bok som viser at muslimske kvinner 
først og fremst er individer, ikke utelukkende «muslimer». For meg har det vært 
fascinerende lesning. Kvinnene har delt sine liv, og de har bidratt med å nyansere 
bildet. Som religionslærer har dette vært nyttig lesing, og jeg tenker at ved å bruke 
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utdrag av tekstene i undervisningen kan jeg gi et sannere bilde av muslimske 
kvinner. De kan selv få en stemme i timene, og likhetene mellom oss og dem er 
langt større enn forskjellene. Dette er en bok til å bli klokere av!

Lillian Flydal, lektor ved Vågsbygd videregående skole, 
Kristiansand, e-post: Bjfl1@vaf.no
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AKTIVITETER OG FAGLIG RELEVANTE TILBUD 
FOR KRLE- OG RELIGION OG ETIKKLÆRERE 

ROBERT JACKSON:

Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

Onsdag 20. april kl 1715–1900

Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), grupperom 4 (tredje etasje)

Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa 
overfor? Hva kan lærere som underviser i religions- og livssynsfag gjøre? Hvordan 
kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte 
disse utfordringene?

På 2000-tallet har Europarådet drevet et aktivt arbeid med disse spørsmålene. 
I 2008 kom Ministerkomiteen med retningslinjer for religions- og livssynsunder-
visning i medlemslandene og i 2014 utkom veiledningsdokumentet Veiviseren.

Den britiske religionspedagogen Robert Jackson har hatt en sentral rolle i 
Europarådets arbeid. Det er også han som har ført Veiviseren i pennen. I dette 
seminaret vil han presentere dette arbeidet for norske religionslærere og religi-
onsforskere og åpne for samtale og diskusjon om ulike aspekter ved undervisning 
om religioner og ikke-religiøse livssyn.

I en årrekke har Jackson vært professor ved Universitetet i Warwick, Storbritannia. 
Gjennom sin fortolkende tilnærming til religionsundervisningen har han hatt stor 
innflytelse internasjonalt på utformingen av undervisning i religion og livssyn og 
forskning på slik undervisning. I Norge har mange forskere på ulike måter latt 
seg inspirere av Jackson.

Les mer om Veiviseren her: http://wrap.warwick.ac.uk/64163/
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Jackson er i dag spesialrådgiver ved Det Europeiske Wergelandssenteret. Han er i 
Norge som en av hovedinnlederne på konferansen Conflict, Media & Formatting of 
Religion, 21.-22. april 2016 ved Universitetet i Oslo (se informasjon lenger nede).

Arrangører: Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning, Universitetet i Oslo i samarbeid med Religionslærerforeningen 
i Norge

Vel møtt!

For påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/71181.html
Påmeldingsfrist: Fredag 15. april

Konferansen Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 er et 
samarbeid mellom ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Gjennom en rekke 
foredrag vil aktuelle perspektiver på religion, samfunn og undervisning bli tatt 
opp og diskutert av framtredende fagfolk fra inn- og utland.

Konferansen er åpen for lærere i KRLE og religion og etikk, det er ingen 
konferanseavgift, deltakelsen inkluderer lunsj. Men derfor krever deltakelse også 
påmelding. Begrenset antall plasser.

For påmelding og flere opplysninger: uio.no/plurel

https://nettskjema.uio.no/answer/71181.html
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INNKALLING TIL LANDSMØTE FOR 
RELIGIONSLÆRERFORENINGEN I NORGE, 2016

Det innkalles herved til landsmøte i Religionslærerforeningen i Norge

Dato: Lørdag, 23. april kl. 14.00
Sted: Kristelig Gymasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO

Dagsorden:

 � Valg av dirigent
 � Valg av referent
 � Godkjenning av innkalling
 � Godkjenning av dagsorden
 � To-årsberetning ved styreleder
 � Regnskap for to-årsperioden
 � Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter
 � Valg av redaktør for tidsskriftet Religion og livssyn
 � Valg av redaksjonsråd

Eventuelt

For styret i Religionslærerforeningen:
Kari Repstad
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RELIGIONSLÆRERFORENINGENS SEMINAR 
& LANDSMØTE 23. APRIL 2016

Sted: Kristelig Gymnasium - Homansbakken 2, 0352 Oslo
Seminarets tema: Erfaringer fra religionsklasserommet

10.00: Registrering og kaffe
10.30: Velkommen v/styret
10.40: Trine Anker, PhD / Det teologiske Menighetsfakultet

Trine Anker har arbeidet med forskning og undervisning innenfor feltene etikk, 
religion og didaktikk. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler, 
og har blant annet skrevet en avhandling om respekt i skolen (Det teologiske 
Menighetsfakultetet, 2011). Hun har i det siste forsket på den kontroversielle 
samtalen i klasserommet, og vil dele noen erfaringer fra dette arbeidet med oss.

Trine Anker er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske 
Menighetsfakultet, samt programleder for lektorutdanningen ved samme institusjon.

11.30: Paul Thomas, PhD / Hellerud vgs og UiO

Paul Thomas har PhD fra King`s College London, har publisert «Managing Religion 
in a Global World: The United Nation’s ruling against Norwegian Religious 
Education», og er også hovedforfatter for en ny artikkel som handler om dekning 
av halalmat i to norske aviser. Han vil i innlegget fokusere på erfaringer knyttet 
til undervisning i en skole hvor majoriteten har et konservativt muslimsk syn.

Paul Thomas er førstelektor på Universitet i Oslo med ansvaret for Ped2420 
i emnet comparative & international education og underviser også i engelsk og 
religion & etikk på Hellerud videregående.

Innlegget vil være på engelsk.

12.15: Lunsj
13.00: Dialog / samtale

 - basert på innleggene før lunsj og lærernes egne erfaringer
 14.00: Seminar slutt
Årsmøtet starter 14.15, og beregnes til en time
Seminaravgift inkludert lunsj: kr. 125,-
Påmelding ved e-post til Rita Knutsen Ims (rims@kg.vgs.no)
Betaling til kontonummer: 7877 08 63243 v/ Liv Gundersen, Myrerskogveien 

26, 0495 Oslo.
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VELKOMMEN TIL SEMINAR PÅ 
UNIVERSITETET I AGDERS STUDIESENTER 

METOCHI, LESVOS, HELLAS

Som ett ledd i vår seminarrekke om demokrati og menneskerettigheter arrangerer 
vi i år ukesseminaret:

«DIALOGEN, MAKT OG INTERESSER I MIDT-
ØSTEN OG I KLASSEROMMET».

Tid: 24. september – 1.oktober, 2016
Sted: Studiesenteret Metochi på øya Lesvos i Hellas
Arrangør: FN-sambandet i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge og 
Universitetet i Agder

Pris: 9.900 NOKMål: Kurset skal gi lærere og lærerutdannere kunnskap om sen-
trale temaer i læreplanene i samfunnsfag og religionsfagene. Kurset skal inspirere 
til bred og grundig undervisning i temaene og til samarbeid i skolen på tvers av fag.

Målgruppe: Religionslærere og samfunnsfaglærere på ungdomstrinnet og i vide-
regående skole samt lærerutdannere i de respektive fagene. Andre interesserte 
kan også søke.

Detaljert program og informasjon om påmelding på www.fn.no/metochi
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