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  V 

Sammendrag 

 

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan lærebøker i religion og etikk på 

videregående skole fremstiller religiøse konfliktperspektiver med fokus på konflikter knyttet 

til kristendommen og islam. Oppgavens problemstilling er: Hvordan fremstilles 

konfliktperspektiver knyttet til islam og kristendommen i lærebøkene for religion- og 

etikkfaget i den videregående skole? Jeg har videre formulert to forskningsspørsmål for å 

avgrense oppgaven:  

 

1. Hvilke religiøse konfliktperspektiver fremstilles i lærebøkene?  

2. Er det forskjeller og likheter når det gjelder hvordan lærebøkene fremstiller konflikter 

knyttet til islam og kristendommen?  

 

Hensikten med oppgaven er å bidra til økt kunnskap om hvilke religiøse konflikter 

lærebøkene tematiserer, hvordan disse konfliktene fremtrer og om det er forskjeller og 

likheter når det gjelder lærebøkenes fremstilling av konflikter knyttet til kristendommen og 

islam. Det bærende teoriperspektivet i oppgaven er hentet fra moderne religionsvitenskap 

som omhandler religiøse konflikter og forholdet mellom religion og vold. Videre har jeg 

benyttet funn fra REDCo-prosjektet og tidligere masteroppgaver som berører tematikken. For 

å belyse problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ metode i form av en lærebokanalyse.  

Studiens hovedfunn viser at samtlige lærebøker i stor grad berører mange ulike 

konfliktperspektiver og trekker frem en rekke mytiske, historisk tilbakelagte og dagsaktuelle 

konflikter knyttet til både kristendommen og islam. Det er ikke betydelig forskjell på 

mengden konfliktstoff som knyttes til de to religionene, men hvilke konfliktperspektiver er 

derimot noe ulikt, da samfunnsaktuelle og voldelige konflikter i større grad knyttes til islam 

enn kristendommen. Et annet funn viser at lærebøkene ofte unnlater å skille mellom mytiske 

konflikter som opptrer i religiøse tekster og faktisk historiske hendelser. Videre er et sentralt 

funn at lærebøkenes fremstilling av religiøs fundamentalisme er noe uoversiktlig, og 

samsvarer ikke fullstendig med den fremstillingen som finnes i religionsvitenskapelig 

litteratur. Det samme gjelder sammenhengen mellom religiøse ideer og vold, som i 

lærebøkene er mindre fremtredende enn den fremstillingen som fremtrer i 

religionsvitenskapelig litteratur. 
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1 Innledning 
 

1.1 Formål og begrunnelse for valg av tema 

 

Temaet for denne oppgaven er religiøse konfliktperspektiver, som er et tema som er svært 

aktuelt i dagens samfunn. Media viser oss alt fra debatter om hvorvidt homofile skal få 

vigselsrett i den norske kirke til skremmende bilder av islamistiske terrorangrep i europeiske 

storbyer. Religionsfaget er et fag som ifølge læreplanen både skal bidra til kunnskap om 

religioner i samfunnet og samtidig bidra til toleranse og dannelse hos norske ungdommer, 

men med en slik verdenssituasjon blir det unngåelig å spørre: burde religion- og etikkfaget 

også inkludere hvordan religioners mer problematiske sider? 

Lærebøkene er en av lærernes og elevenes viktigste kilder til kunnskap om verdens 

religioner og livssyn, og lærebokforfattere søker i sine lærebøker å sammenfatte den 

kunnskapen som trengs for at elevene skal oppnå den kompetansen som læreplanen i religion 

og etikk fastslår at elevene skal kunne. Jeg vil dermed undersøke konfliktperspektiver knyttet 

til kristendommen og islam i lærebøkene i religion og etikk for videregående skole; Eksistens 

(2008) Tro og tanke (2014) og I samme verden (2013). Utgangspunktet for min analyse er 

spørsmålet om konfliktperspektiver bør tematiseres eksplisitt i religionsundervisningen eller 

ikke. Ideen oppstod etter å ha lest Bengt-Ove Andreassens artikkel Konfliktperspektiver i 

religionsundervisning og religionsdidaktikk - en bredere og bedre tilnærming til religion? 

(2008b). Andreassen (2008b, s. 1) innleder artikkelen med: «Spørsmålet om 

konfliktperspektiver bør tematiseres eksplisitt i religionsundervisning er aktualisert av en 

verdenssituasjon der religiøst motivert terror og fundamentalisme stadig vekker uro», og han 

drøfter ulike sider ved eksplisitt å åpne opp for konfliktperspektiver i 

religionsundervisningen. I en verden som stadig endrer seg er det viktig at 

religionsundervisningen gjenspeiler samfunnsforholdene og gir dagsaktuell og 

virkelighetsnær forståelse av hvordan religion fungerer i verden. 

Temaet er spesielt relevant da det er lite forskning som har tatt for seg tilnærming til 

konfliktperspektiver i religionsundervisningen. Målet med studien er ikke å produsere 

generaliserbar kunnskap, og jeg har ingen intensjon om å foreta en normativ vurdering av om 

det å åpne for konfliktperspektiver i undervisningen er rett eller galt. Formålet med studien er 

derimot å forsøke å kartlegge lærebøkenes tilnærming til temaet.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

 

Problemstillingen for oppgaven er:  

Hvordan fremstilles konfliktperspektiver knyttet til islam og kristendommen i lærebøkene for 

religion- og etikkfaget i den videregående skole? 

 

For å avgrense oppgaven har jeg konkretisert og spisset problemstillingen ved å formulere to 

forskningsspørsmål: 

1. Hvilke religiøse konfliktperspektiver fremstilles i lærebøkene? 

2. Er det forskjeller og likheter når det gjelder hvordan lærebøkene fremstiller konflikter 

knyttet til islam og kristendommen? 

 

Et sentralt begrep i problemstillingen er religiøse konfliktperspektiver, som betyr situasjoner 

der religion på en eller annen måte er knyttet til konflikt. Konfliktbegrepet som ligger til 

grunn for denne oppgaven utvides og defineres nærmere i kapittel 2 med utgangspunkt i 

definisjoner hentet fra Ina ter Avest (2009) og Bruce Lincoln (2006). 

 

 

1.3 Hvorfor konfliktperspektiver i lærebøker? 

 

Egil Børre Johnsen, Svein Lorentzen, Staffan Selander & Peder Skyum-Nielsen skriver i 

Kunnskapens tekster – jakten på den gode lærebok (1997) at læreboktekster har en intensjon 

om å representere samfunnet og på den måten bidra til oppdragelsen av elever til å bli gode 

samfunnsborgere. Det kan dermed argumenteres for at religionsundervisningen, og ikke 

minst lærebøkene i religionsfaget, bør ta opp mer konfliktfylte og problematiske temaer 

knyttet til religion. Som nevnt søker lærebokforfattere gjennom læreboktekstene å bidra til at 

elevene oppnår læreplanens mål. Jeg skal nå ta for meg hvordan noen punkter i læreplanen i 

religion- og etikkfaget åpner opp for tematisering av konflikt, som videre taler for at 

lærebøkene også kan tematisere religiøse konfliktperspektiver. 
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1.3.1 Religion- og etikkfaget i videregående skole 

På én måte kan man si at læreplanen er utgangspunktet for de læreboktekstene jeg har hentet 

mitt datamateriale fra, da lærebøker ideelt sett er utformet slik at de skal bidra til at elevene 

oppnår læreplanmålene. Alle de tre lærebøkene jeg har analysert viser til hvordan de har 

forsøkt å dekke læreplanen på ulike måter. Jeg ser det derfor som relevant å presentere noen 

av punktene fra læreplanen jeg mener berører oppgavens tema. Hvilke læreplanmål og 

formålsparagrafer åpner opp for undervisning og kunnskap om - og bevissthet rundt - 

religiøse konfliktperspektiver?  

Læreplanen består av en generell del i tillegg til planer for hvert skolefag, blant annet 

for Religion og etikk. Under religion- og etikkfagets Formål stilles det noen mål for 

opplæringen. Det står for eksempel at «Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den 

enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for fellesskap og som kilde til splid» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006), og her trer det frem at religion kan være kilde til splid 

mellom mennesker i et samfunn. Videre står det at «Gjensidig toleranse på tvers av ulikheter 

i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et flerkulturelt og 

flerreligiøst samfunn» (Kunnskapsdepartementet, 2006). Her kan man se at læreplanen også 

vektlegger at opplæringen skal bidra til toleranse. 

Læreplanen i Religion og etikk består videre av Kompetansemål i faget og noen av 

disse kompetansemålene åpner opp for tematisering av religiøse konfliktperspektiver i 

religion- og etikkundervisningen. Under hovedområdet Religionskunnskap og religionskritikk 

finner man to kompetansemål som berører oppgavens tema. Det første målet er at eleven skal 

kunne «gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk» 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). Dette åpner indirekte opp for tematisering av religioners 

”problematiske” områder, da det blant annet innebærer hvordan noen har kritisert noen 

religioner og livssyn for å være undertrykkende. Videre står det at eleven skal kunne «drøfte 

samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske 

samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring» (Kunnskapsdepartementet, 2006). Her er det 

ordene spenninger og utfordring som berører oppgavens tema. Det er også fire 

kompetansemål som implisitt åpner opp for å tematisere religiøse konfliktperspektiver som 

dreier seg om synet på kjønn og kjønnsroller, og synet på andre religioner og livssyn. Disse 

finner vi henholdsvis under hovedområdene Kristendommen hvor det står at eleven skal 

kunne «drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller» og «drøfte kristendommens syn 

på andre religioner og livssyn», og under Islam og en valgfri religion hvor det står at eleven 
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skal kunne «drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller» og «drøfte religionens syn på 

andre religioner og livssyn» (Kunnskapsdepartementet, 2006). 

Under Kristendommen er det et kompetansemål som sier at elevene skal kunne «gjøre 

rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor 

Europa» (Kunnskapsdepartementet, 2006). Dette åpner opp for tematisering av eksempler på 

brudd med det som tidligere har vært i kristendommens historie. Det kan være konflikter 

innad i den kristne tradisjon eller konflikter som har oppstått mellom kristendommen og dens 

møte med andre religioner og livssyn. Man kan dermed se at det er flere punkter i læreplanen 

som i noen grad berører temaet indirekte. Videre synes noen av målene å være på 

kollisjonskurs, da det trer frem et spenningsfelt mellom fagets mål om å bidra til respekt og 

toleranse hos elever, og målet om å gi elever kunnskap om religion og livssyn som kilde til 

splid, spenninger og utfordringer. Det er dermed interessant å se hvordan lærebøkene 

tilnærmer seg disse fagmålene.  

 

 

1.4 Bakgrunn for fokus på kristendommen og islam 

 

I læreplanen kan man se at islam og kristendommen er de eneste religionene som er 

obligatorisk å lære om i religion- og etikkfaget, og dette er en av grunnene til at jeg ønsker å 

fokusere på disse to religionene. Videre er islam og kristendommen de to religionene som 

oftest blir omtalt i norske medier (Skrunes, 2010). Det har særlig blitt et økt fokus på islam i 

tilknytning til konfliktsituasjoner, diskriminering og terror i media de siste årene.  

Etter terrorangrepene i New York 11. september for snart 15 år siden, har mediastormen i 

hovedsak hatt fokus på islam, vold og terror. Særlig gjennom den islamistiske terrorgruppen 

IS har islam blitt fremstilt som en aggressiv angriper i media. Selv om det på ingen måte kun 

er islam som får stor oppmerksomhet i offentligheten, men også for eksempel jødehets, er 

islam den religionen som stadig fremstilles i tilknytning til vold, terror, krig og konflikter i 

media. Dette er også en grunn til at jeg har valgt å fokusere på konfliktperspektiver knyttet til 

islam. 

Videre har jeg valgt å fokusere på kristendommen, da denne religionen har en sentral 

plass religionsfaget på alle trinn i norsk skole. Når det kommer til antall tilhengere er 

kristendommen også den største religionen i verden, og en religiøs tradisjon som har hatt stor 

betydning for Norges kulturarv, språk, politikk og holdninger fra den ble innført i landet. Da 
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en gjeldende tanke i religionsundervisning er at religioner skal likebehandles og fremstilles 

objektiv og nøytralt, er det interessant å se hvordan lærebøkene behandler konflikter knyttet 

til religioner som omtales så forskjellig i media. 

 

 

1.5 Oppgavens disposisjon 

 

Oppgaven er strukturert i kapitler, inkludert innledningskapitlet. I kapittel 2 gjør jeg rede for 

relevant forskning og teoridanning av faglig, pedagogisk og fagdidaktisk karakter, som har 

relevans for oppgavens tema og problemstilling. Metoden jeg har brukt for å belyse 

oppgavens problemstilling presenteres i kapittel 3, samt min vurdering av metodens egnethet. 

I kapittel 4 presenteres en redegjørelse for kategoriene jeg har brukt i analysen og selve 

analysen av de tre læreverkene. Videre vil jeg i kapittel 5 drøfte funnene som trer frem fra 

analysen i lys av den tidligere forskningen og teorien som presenteres i kapittel 2. 

Avslutningsvis vil jeg gjøre rede for hva mine funn bidrar med og presentere forslag til videre 

forskning på feltet.  
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2 Relevant forskning og teoriperspektiver 
 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for tidligere forskning og teori som har relevans for 

oppgavens tema og problemstilling. Først presenterer jeg tidligere forskning som belyser 

konflikttemaet. Deretter presenterer jeg teori som omhandler religion og konflikt, som bidrar 

til å skape en forbindelse mellom konflikt som et overordnet tema og min analyse av 

konflikttemaet i lærebøkene for religion og etikk i videregående skole. Litteraturen er av 

empirisk og teoretisk karakter og hentet fra felter som religionsvitenskap, religionshistorie, 

og religionsdidaktikk.  

 

 

2.1 Tidligere empirisk forskning 

 

Det har ikke tidligere blitt utført studier som fokuserer på religiøse konfliktperspektiver i 

lærebøker for religion- og etikkfaget i videregående skole. Per dags dato finnes det heller 

ingen forskning som omhandler læreres tematisering av konfliktperspektiver i 

religionsundervisningen. Det er derimot gjort liknende lærebokstudier som omhandler 

religion og konflikt i religionsbøkene for ungdomstrinnet og lærebokstudier av lærebøkene 

for videregående skole som omhandler andre temaer. I det følgende vil jeg gjøre rede for 

tidligere empirisk forskning som berører oppgavens tema og presentere studienes hovedfunn 

og eventuelle opplysninger om metode som er benyttet, dersom disse tingene er relevante for 

min studie. 

 

 

2.1.1 Konfliktperspektiver i religionsundervisningen 

Det er viktig å påpeke at jeg ikke mener at det å tematisere konfliktperspektiver i 

religionsundervisningen er ”svaret på alt”. Jeg er ikke ute etter noen normative vurderinger 

av hvor godt lærebøkene oppfyller et forestilt krav om å tematisere religiøse konflikter, da 

dette er en pågående diskusjon med ulike meninger og tilnærmingsmåter. Likevel er det flere 

religionsdidaktikere og forskere som argumenterer for fordeler ved å løfte frem 

konfliktperspektiver i religionsundervisningen.  



 7 

Når det gjelder konflikt i religionsundervisningen tas dette temaet blant annet opp i 

bokserien Religious Diversity and Education in Europe, som er et samarbeidsprosjekt mellom 

det europeiske forskningsprosjektet REDCo (Religion in Education. A Contribution to 

Dialogue or a factor of Conflict in transforming societies in European Countries) og det 

europeiske forskningsnettverket ENRECA (The European Network for Religious Education 

in Europe through Contextual Approaches). Publikasjonene i forbindelse med REDCo-

prosjektet undersøker om religion er en bidragsyter til dialog eller konflikt innenfor 

utdanningssystemet, og gjør en rekke refleksjoner rundt religionsundervisningens rolle i 

Europa.  

Ina ter Avest (2009) fremhever i en av utgivelsene i forbindelse med REDCo-

prosjektet hvordan konflikt er uunngåelig når mennesker bor sammen og hevder at folk 

gjerne unngår å diskutere konflikter, problemer og bekymringer fordi de ikke har løsningen 

på problemene. Ifølge ter Avest er ikke konflikter bare uunngåelige, de kan også ha en 

korrigerende, stimulerende og samlende effekt på mennesker som ønsker å kjempe sammen 

for noe de brenner for. Målet med utgivelsen er dermed å undersøke hvordan man kan gi 

konflikter plass, både bokstavelig og figurativt, istedenfor å nøytralisere dem. Hun mener 

derfor at konflikt bør få en plass i klasserommet (ter Avest, 2009).  

Kevin O’Grady (2009) tydeliggjør hvordan konflikt kan oppstå mellom elever i et 

utdrag fra et intervju der elever blir intervjuet om hvilken betydning Hajj og påskefeiringen 

har for muslimer og jøder. O’Grady mener at konflikter er nyttige og en naturlig del av dialog 

både i skolen og i samfunnet. På bakgrunn av sine studier hevder han at konflikter bør løftes 

frem i undervisningen heller enn å dekkes over, for å fremme dialog. Hovedfokuset i 

artikkelen er riktignok konflikter mellom elever og ikke først og fremst religiøse 

konfliktperspektiver som et tema i religionsundervisningen. Likevel er studien relevant for 

min oppgave da O’Grady belyser fordeler ved å tematisere konflikt i undervisningen for å 

fremme dialog.  

Marie von der Lippe gjorde i 2009 studien Scenes from a Classroom – A Video 

Analysis of Classroom Interaction in Religious Education in Norway. Gjennom 

videoobservasjon og intervjuer med lærere og elever undersøker hun hvordan islam blir 

behandlet i religionsundervisningen i norsk skole og hvordan medias fremstilling av islam 

påvirker norske ungdommers oppfatninger av religionen. Hun fremhever skolens sentrale 

rolle i et samfunn med et religion- og livssynsmangfold og vektlegger at 

religionsundervisningen er en viktig møteplass for elever med forskjellig religiøs og kulturell 

bakgrunn. I studien henviser von der Lippe til det offentlige dokumentet NOU 1995:9 – 



 8 

Identitet og dialog. Dokumentet fremhever dialogens sentrale plass i norsk 

religionsundervisning, særlig i dagens samfunn, ettersom konflikter har tilspisset seg i 

forbindelse med møtet mellom nordmenn og innvandrere de siste årene. von der Lippe 

fremhever at dialog i dette dokumentet blir sett på som en positiv motpol til konflikt og som 

en viktig strategi for å unngå konflikter. Videre nevnes det i dokumentet at «Når ulike 

kulturer møtes, vil konflikter kunne oppstå. Slike konflikter er ikke nødvendigvis farlige eller 

skremmende eller unormalt, og de kan ikke alltid løses, men de må alltid håndteres. De må 

slett ikke gjemmes bort eller glattes over» (NOU 1995:9, s. 98). Det fremheves dermed at 

konflikt må håndteres i religionsundervisningen, og dette samsvarer med både ter Avests 

(2009) og O’Gradys (2009) vektlegging av å utforske konflikter i religionsundervisningen.  

I én av undervisningssekvensene tar læreren opp konflikten i Nord-Irland, men von 

der Lippe observerer hvordan islam spontant dukker opp som et tema i klasseromsdialogen, 

da elevene har et mer bevisst forhold til konflikter knyttet til islam enn konflikten mellom 

katolikker og protestanter i Nord-Irland. Gjennom elevintervjuene finner hun også at elevene 

opplever medias fremstilling av islam som feilaktig og mener at det er skolens oppgave å gi 

dem alternative bilder til det media presenterer. Medias rolle som informasjonsformidler 

belyses også i NOU 1995:9. Her påpekes det at TV-innslag som viser ekstremvarianter av 

fremmede religioner både har en skremmende og fascinerende effekt på seerne, og at vi 

daglig får «[...]repetert historiens gamle lærdom om fiendebildenes selvforsterkende 

dynamikk og voldens spiral» (1995:9, s. 97-98). Det blir dermed interessant å se min analyse 

av lærebøker i lys av forholdet mellom medias fremstilling av religioner og konflikt og 

religionsundervisningen som en motvekt til en slik fremstilling.  

I Power to the People! Dialogue and Conflict in the Light of Classroom Interaction 

Studies (2009) diskuterer Geir Skeie konseptene dialog og konflikt og forholdet mellom dem. 

Han løfter frem religionsundervisningens rolle i forebygging av konflikter i samfunnet 

gjennom å gi elevene kunnskap om og øke deres bevissthet rundt andres tro og verdier. 

Videre nevner han at forskerne i REDCo-prosjektet har ulike tilnærminger til begrepet 

konflikt i sine studier. Sammenfattet presenteres konflikt som det motsatte av fredfull 

sameksistens og som noe negativt som må forebygges. Dette skiller seg i noen grad fra ter 

Avests (2009) syn på konflikter som uunngåelige med mulige korrigerende og stimulerende 

sider. Skeie (2009) viser til at von der Lippes (2009) studie av norske klasserom illustrerer 

hvordan elevene hovedsakelig tenker på islam når de hører om konflikter mellom religiøse 

grupper. Han poengterer at «The students were clearly interested in this, but they were even 

more engaged when the subject turned towards interpersonal conflicts as an issue. In this way 
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’conflict’ on the agenda opens possibilities for ’dialogue’» (Skeie, 2009, s. 263). I forbindelse 

med REDCo-prosjektets fokus på konflikt og dialog, er det ifølge Skeie spesielt interessant at 

flere klasseromsstudier fra både Norge, Russland, Frankrike og England har valgt å analysere 

undervisning der konflikt er en del av innholdet i undervisningen, som han kaller for 

”konfliktbasert dialog”. Han fremhever også at i slike tilfeller viser studiene tendenser til at 

oppmerksomheten blir rettet mot islam. 

Skeies (2009) artikkel og flere av utgivelsene i forbindelse med REDCo-prosjektet 

hevder å omhandle konflikter i religionsundervisningen. Likevel er det, bortsett fra i von der 

Lippes (2009) studie, et gjennomgående fokus på hvordan lærere og elever forholder seg til et 

klasserom preget av religiøs og kulturelt mangfold, blant annet med fokus på lærerens 

klasseledelse og elevenes muntlige aktivitet. Forskningen går ikke dypere inn i 

undervisningen av religiøse konflikter, i og mellom religioner, som et religionsfaglig tema, 

og artiklene i bokserien tar heller ikke opp konfliktperspektiver som et tema i lærebøker.  

Hvordan elever forholder seg til religiøs fundamentalisme og oppfatter det som noe 

negativt kommer frem i studien til Merckoll & Øygard, En kvalitativ studie av hvordan et 

utvalg elever oppfatter begrepet fundamentalisme (2014). For det første tar de for seg en 

faglig diskusjon av begrepet fundamentalisme gjennom en religionsfaglig tilnærming. For det 

andre fokuserer de på konfliktperspektiver i undervisningen, og forholdet mellom 

hverdagsbegreper og vitenskapelige begreper. De peker på at begrepet fundamentalisme 

daglig brukes i media, men at det sjelden er henvisninger til hva som egentlig menes. Et av 

hovedfunnene deres viser at de fleste informantene tenker på islam når de hører ordet 

fundamentalisme, selv om mange også nevner kristendommen. Et annet viktig funn er at flere 

av informantene omtaler fundamentalisme som noe svært negativt og voldelig. De trekker 

også frem medias påvirkning på informantenes oppfatninger som et sentralt poeng. Studien 

viser at det er en spenning mellom den forståelsen elevene har av fundamentalisme og den 

mer vitenskapelige forståelsen som finnes i religionsvitenskapelig litteratur. Merckoll & 

Øygard (2014) ønsker dermed å presentere et perspektiv på hvordan man kan integrere 

begrepet fundamentalisme i religionsundervisningen som et eksempel på intern 

religionskonflikt. Disse funnene belyser dermed denne oppgavens tematikk på flere områder.  

Bengt Ove Andreassen er en av de som holder fram et positivt syn på å tematisere 

religiøse konflikter i undervisningen med fokus på aktuelle samfunnskonflikter der religioner 

spiller en rolle. Han diskuterer temaet både i sin PhD-avhandling (2008a), en artikkel om 

konfliktperspektiver i religionsundervisningen (2008b) og i sin innføringsbok i 

religionsdidaktikk (2012). I sin PhD-avhandling (2008a) analyserer han innføringsbøker i 
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religionsdidaktikk og analysen viser at bøkene i liten eller ingen grad tematiserer konflikter i 

tilknytning til religion, og ofte preges av en argumentasjon om hvordan 

religionsundervisningen skal bidra til dannelse og styrking av identitet, forståelse og 

toleranse. Videre skriver han at 

 

På alle nivåer har elevene og studentene vært interessert i og etterlyst de kontroversielle temaene som de daglig 

møter i media. Undervisningsmateriell (lærebøker, nettressurser o.l.) gir presentasjoner av de ulike religionene 

eller hva en religionsundervisning kan inneholde, men tar sjelden eller aldri opp de mer kontroversielle sidene 

ved religion (Andreassen, 2008a, s. 5). 

 

I Religionsdidaktikk (2012) trekker han i likhet med NOU-dokumentet (1995:9, s. 4), Skeie 

(2009) og von der Lippe (2009) frem medias økte fokus på religioners rolle i politiske og 

sosiale konflikter. Han hevder også at det er tendenser til at konflikter knyttet til islam 

tematiseres i større grad enn konflikt knyttet til andre religioner (Andreassen, 2012).  

Andreassen diskuterer tematisering av konfliktperspektiver i religionsundervisningen 

mer konkret i artikkelen fra 2008 (2008b) og hevder at dagens religionsfag har et for stort 

fokus på religioners positive og harmoniserende sider. Han ønsker dermed å «[...]peke på 

behov og muligheter for å supplere (og utfordre) eksisterende religionsdidaktisk tenking om 

hva religionsdidaktikk og religionsundervisning i skolen kan og bør være» (2008b, s. 1). I 

Religionsdidaktikk (2012, s. 125) foreslår han for eksempel å bruke konflikt istedenfor eller i 

tillegg til mangfold, diversitet og pluralitet/pluralisme for åpne opp for at religioner ikke bare 

er gode, men også kan knyttes til problematiske områder. Andreassen (2012) diskuterer også 

utfordringer ved å tematisere konflikt i undervisningen og fremhever at tematikken impliserer 

et høyt taksonomisk nivå. Han mener likevel hovedsakelig at tematisering av religioners 

konfliktfylte sider er nødvendig i religionsundervisningen.   

 

 

2.1.2 Relevant lærebokforskning 

Flere studier av lærebøker i religionsfaget tar direkte eller indirekte for seg denne oppgavens 

tematikk. Njål Skrunes, professor i religionspedagogikk, har i Toleranselæring og 

læreboktekster. Toleranse i møte med etiske og kulturelle spenninger og islamsk tro og 

praksis (2010a) foretatt en omfattende lærebokanalyse av en rekke læreverk for religionsfaget 

i grunnskolen. Analysen er en innholdsanalyse av toleranselæring i lærebøker i KRL-faget 

etter L97, hvor han avdekker hvilke muligheter tekstene gir for toleranselæring. 
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Hovedfunnene hans viser et sammensatt bidrag til toleranselæring i lærebøkene. Noen av 

hans hovedfunn viser at lærebøkene i KRL ikke gir en fullstendig presentasjon av islam. Han 

hevder at den teokratiske tenkningen og islams krigerske historie blir underkommunisert, og 

at resultatet er en altfor ”snill” presentasjon av islam. Videre poengterer han at ulikheter og 

spenningsfylte motsetninger mellom kristendommen og islam blir underkommunisert og at 

det er lagt for stor vekt på likhetene mellom religionene. Ifølge Skrunes unnlater KRL-

bøkene i stor grad å trekke frem spenninger mellom islam og en kristen og humanistisk 

tradisjon, både når det gjelder familieetiske temaer som forholdet til likestilling, kjønnsroller 

og æresforståelse og politiske temaer som krig og forfølgelse i den islamske verden (2010a). 

Toleranselæring i møtet med etiske og kulturelle spenninger er aktuelt for min analyse 

av konfliktperspektiver, men hans studie skiller seg likevel fra min på flere punkter. For det 

første er han opptatt av det han omtaler som «[...]forskjellige posisjoner i tro, tanke, holdning 

og atferd» (2010a, s. 28), der jeg i min studie vil fokusere på spenningsfylte motsetninger 

mellom slike forskjellige posisjoner. Videre tar Skrunes’ analyse for seg læreverk for 

ungdomsskolen, der jeg vil ta for meg læreverk i religion- og etikkfaget på videregående 

skole. Skrunes poengterer lærebokens viktige rolle i undervisningen, og han har også gitt ut 

en oversikt over tidligere lærebokstudier og ulike måter å studere lærebøker på i 

Lærebokforskning – En eksplorerende presentasjon med særlig fokus på 

Kristendomskunnskap, KRL og Religion og etikk (2010b). Denne utgivelsen vil jeg bruke 

selektivt i forbindelse med metodekapittelet.  

Hvordan islam fremstilles i lærebøker i religionsfaget tas også opp av Kjell 

Härenstam i Skolboks islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap 

(1993). Han hevder at Vesten opp gjennom historien har sett på islam som mer konfliktfylt 

enn andre religioner, og poengterer hvordan dette farger religionsundervisningen som 

nødvendigvis er preget av den sosiale og historiske konteksten vi befinner oss i. I sin analyse 

av svenske lærebøker finner han at mye av informasjonen som knyttes til islam omhandler 

vold og krig, og han stiller seg kritisk til at lærebøkene blir en «förlängda arm» av den 

konfliktorienterte fremstillingen av islam som finnes i media (1993, s. 57). En nyere rapport 

fra 2006 viser derimot en ”forbedring” av svenske lærebøkers fremstilling av islam, 

sammenliknet med funnene fra 1993. Härenstam bemerker likevel at dette ikke betyr at tekst- 

og bildematerialet nå har blitt ukontroversielt. Funnene viser fortsatt at lærebøkene i stor grad 

tar opp internasjonale kriser og konflikter med eksempler knyttet til islam og at det som regel 

handler om militant islam. Han etterlyser for eksempel at lærebøkene i større grad tematiserer 

den nyere antifundamentalistiske tankegang som finnes i islam. Selv om Härenstam mener at 
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den informasjonen som presenteres i lærebøkene ikke er usaklig, skriver han at «[...]den 

massiva exponeringen av islam i samband med terroristhandlingar, självmordsbombningar 

etc. måste ju göra det ganska svårt att med den kunskapsbakgrund läroböckerna ger bemöta 

främlingsfiendtlighet og intolerans» (2006, s. 46). Han nevner også hvordan dette kan 

forsterke fiendebilder hos elever dersom elevene ser disse fremstillingene av muslimer som 

representative for muslimer i allmennheten.  

I 2012 skrev Ane Cathinka Bruusgaard Høgseth en masteroppgave i religion- og 

etikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) med tittelen Religion 

og konflikt.: En analyse av læreverkene i RLE for ungdomstrinnet. Denne lærebokstudien tar 

direkte for seg konfliktperspektiver i religionsundervisningen. Høgseth ser på hvordan 

konflikt opptrer i og mellom religioner i læreverkene brukt i RLE-faget på ungdomstrinnet 

(nå KRLE), i tillegg til å undersøke om lærebøkene gjenspeiler medias fremstilling av 

religion og konflikt. Et av hovedfunnene viser at læreverkene i RLE for ungdomstrinnet har 

en tendens til å vie mer plass til konfliktstoff knyttet til islam enn andre religioner. Oppgaven 

hennes som helhet og funnene hennes er relevante for min analyse da hun tar for seg det 

samme temaet og har en liknende metodisk tilnærming. Studien skiller seg likevel fra min da 

Høgseth tar for seg læreverk i ungdomsskolen, der jeg tar for meg læreverk på videregående 

skole. Videre tar hun for seg generelle konfliktperspektiver i og mellom alle de fem store 

verdensreligionene, der jeg vil fokusere på konfliktperspektiver knyttet til kristendommen og 

islam. Endelig opererer hun med en snevrere forståelse av konfliktbegrepet enn det jeg 

ønsker å legge til grunn for min studie. Jeg ønsker for eksempel også å se på konflikter som 

opptrer i religiøse tekster, konflikter mellom religion og vitenskap og konflikter mellom 

religiøse og sekulære livssyn.   

Astrid G. Samdal har skrevet masteroppgaven En kvalitativ studie av forholdet 

mellom unge muslimers tro og fremstillingen som gis i religion- og etikkfagets lærebøker i 

den videregående skolen ved ILS (2013). Studien tar for seg en lærebokanalyse og intervjuer 

av elever, og Samdal analyserer forholdet mellom unge muslimers tro og hvordan lærebøker i 

religion- og etikkfaget fremstiller islam. Et av hennes hovedfunn er at respondentene gir 

uttrykk for at lærebøkene ikke har en tilstrekkelig balansert fremstilling av islam, og at de 

favoriserer sunni-islam. Videre finner hun at noen av informantene hennes reagerer på 

bildebruken til læreboka Eksistens, der de bruker et bilde av ”blodmennesker” i forbindelse 

med sjia-islam og Ashura-festivalen. Dette bildet brukes tre ganger i boka, og informantene 

reagerer på at det er det eneste bildet Eksistens bruker under sjia-islam. De mener at det fører 

til stereotypisering av sjia-muslimer som «[...]de som skjærer seg til blods» (2013, s. 57). 
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En av informantene, Amina, poengterer at det finnes noen kristne som korsfester seg 

under påskehøytiden. Hun mener at det at Eksistens bruker dette bildet under sjia-islam er 

«[...]akkurat som man skulle vise fram kristendommen som om det er liksom korsfestelsen 

som det kristne gjør under påsken, selv om det nesten ikke skjer» (2013, s. 57). En annen 

informant, Yosef, bemerker også at mange lærde betrakter dette som et haram (forbudt) 

ritual. Bildet illustrerer en hendelse som har utgangspunkt i konflikten mellom sjia- og 

sunnimuslimer og er dermed et funn som belyser min problemstilling. I likhet med min 

oppgave tar Samdal for seg lærebøker i religion- og etikkfaget på videregående skole og 

fokuserer på bøkenes fremstilling av islam. Min analyse skiller seg likevel fra Samdals på 

flere punkter. Selv om hun foretar en lærebokanalyse av lærebøkene på videregående trinn, 

benytter hun seg av tidligere utgaver av to av de lærebøkene jeg har brukt. Vi har også ulik 

tematikk da fokuset i min analyse er rettet mot konfliktperspektiver, i tillegg til at jeg ser på 

lærebøkenes fremstilling av kristendommen. Samdal får videre frem et perspektiv jeg ikke 

undersøker i min analyse – muslimske elevers holdninger til lærebøkene. Funnene og 

analysemetoden er likevel relevant for min analyse da jeg også tar for meg lærebøkers 

fremstilling av islam.  

Jon Magne Vestøl har i samarbeid Astrid G. Samdal, Kristin Gundersen og Hanne 

Hellem Kristiansen skrevet artikkelen Religion in Textbooks and among Young Buddhists, 

Hindus and Muslims: A Comparative Study (2014) som tar for seg tre studier av religiøs tro 

og praksis blant unge norske muslimer, buddhister og hinduer. Masteroppgaven til Samdal 

(2010) inngår som en del av grunnlaget for denne artikkelen. I innledningen påpeker Vestøl 

at det de siste tiårene har blitt rettet kritikk mot hvordan religioner blir presentert i lærebøker 

for religionsundervisningen. Han skriver at «Religious education tends to present religions as 

monolithic traditions and may run the risk of stereotyping religion, and thereby obscuring the 

variety of beliefs and practice found among religious adherents locally and worldwide» 

(2014, s. 1). Artikkelen viser hvordan lærebøker kan fremheve aspekter ved religioner som 

informantene synes er marginale eller eksotiske. Videre belyses problematikken rundt 

komplekse utfordringer religionsundervisningen møter i et samfunn som i økende grad blir 

påvirket av religiøst og kulturelt mangfold. Det fremheves for eksempel hvordan noen av de 

muslimske respondentene var kritiske til lærebøkenes fremstilling av islam. Studien er 

relevant for tematikken i min oppgave da den blant annet tar for seg lærebøkers fremstilling 

av religioner.  

Når det gjelder tematisering av konflikter knyttet til ekstremisme og radikalisering, 

samt disse temaenes plass i religionsundervisningen, har Jannicke Strand skrevet 



 14 

masteroppgaven Radikalisering, ekstremisme og religionsundervisning (2015), som tar for 

seg hvilke utfordringer noen religion- og etikklærere står overfor i møtet med slike temaer. 

Strand har gjort intervjuer av fire religion- og etikklærere, og funnene hennes viser at lærerne 

mener at slike temaer hører hjemme i faget, så lenge bildet som presenteres for elevene blir 

nyansert. Disse funnene er nyttige for min analyse da de omhandler læreres syn på 

tematisering av problematiske sider ved religioner i religionsundervisningen. I 

drøftingskapittelet vil jeg dermed se mine funn i lys av disse lærernes vektlegging av en 

nyansert presentasjon av radikalisering og religiøs ekstremisme i religionsundervisningen. 

 

 

2.2 Studiens teoretiske rammeverk 

 

Jeg har i det foregående gjort rede for diverse empirisk forskning som tar for seg 

lærebokanalyse og/eller temaer som berører problemstillingen min. I det følgende vil jeg 

nærme meg en avklaring av konfliktbegrepet ved å ta utgangspunkt i den etymologiske 

bakgrunnen for begrepet og en leksikalsk definisjon. Deretter vil jeg legge en teoretisk 

ramme for forståelsen av religiøse konfliktperspektiver ved å redegjøre for 

religionsvitenskapelig og religionshistorisk teori som belyser oppgavens tema. 

Avslutningsvis sammenfatter jeg sentrale teoriperspektiver som vil brukes som utgangspunkt 

for lærebokanalysen. 

 

 

2.2.1 Konfliktbegrepet 

Begrepet konflikt er sentralt i denne studien og må defineres. Etymologisk sett kommer ordet 

«konflikt» av det latinske ordet confliegere, som betyr ”støte sammen” eller ”stå i strid” 

(Østerud, 2007, s. 135). Ifølge Ina ter Avest (2009) oppstår konflikter, eller sammenstøt, når 

mennesker med motstridende interesser og verdier møtes. Hun skriver videre at «[...]clashes 

only occur when there is something shared to quarrel about. Whether we like it or not – or 

rather, whether we have a problem or not – living with each other means clashing with each 

other» (2009, s. 7). Hun påpeker både det uunngåelige ved konflikter og fremhever hvordan 

konflikt er en forutsetning for et samfunns utvikling. 
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 Videre har jeg hentet en definisjon av konflikt hos religionshistorikeren Bruce 

Lincoln. Han presenterer sin forståelse av begrepet i Holy Terrors – Thinking about Religion, 

hvor han beskriver det som  

 

the situation that arises when rival interests can no longer be contained by the structures and processes 

ordinarily competent to do so. As a result, after an indeterminate period of confusion and crisis, normal 

competition moves into phases that are more open, bitter, confrontational, costly, and, frequently, violent 

(Lincoln, 2006, s. 74)  

 

Av denne definisjonen kommer det frem hvordan motstridende interesser først er preget av et 

konkurrerende forhold, og at konflikt oppstår dersom det ikke er mulig å forhandle frem 

enighet mellom de motstridende partene. Denne konflikttilstanden kan være preget av strid 

og vold, og det at han bruker ordet ”frequently” før ”violent” impliserer at konflikter ikke 

nødvendigvis fører til voldelige handlinger, men at dette ofte er en konsekvens.  

Ifølge denne forståelsen er ikke konflikt det samme som uenighet, da striden eller 

sammenstøtet pågår over tid, og begge partene prøver å forhindre hverandre i å få oppfylt 

sine behov. Likevel kan situasjoner preget av uenigheter og motstridende interesser og 

verdier innebære synlig spenning uten at de nødvendigvis bryter ut i åpen konflikt. 

Konfliktbegrepet som legges til grunn for denne oppgaven kommer derfor også til å inkludere 

situasjoner preget av slike spenningsfylte motsetninger. Bengt Ove Andreassen (2012, s. 125) 

bruker religiøse konfliktperspektiver «[...]som en vid betegnelse som knytter religion som 

drivkraft og motivasjon til ulike politiske og sosiale konflikter, legitimering av volds- 

maktutøvelse og legitimering av undertrykking på ulike måter». Religiøse konflikter forstås 

dermed som situasjoner hvor kontrasterende motsetninger av det samme forekommer innad i 

en religiøs tradisjon eller mellom religioner. Jeg kommer altså til å benytte meg av en vid 

forståelse av konfliktbegrepet som spenner seg fra spenningsfylte forskjeller, motsetninger og 

uenigheter til eksplisitt konflikt (gjerne uttrykt gjennom voldelige handlinger).  

 

 

2.2.2 Hva er konfliktperspektiver knyttet til religion? 

I det følgende har jeg bevisst valgt å gi et omriss av religiøse konfliktperspektiver som 

omtales i religionsvitenskapelig og religionshistorisk litteratur, for å gå i dybden på noen av 

disse perspektivene i drøftingsdelen.  
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Sivilisasjonskonflikt 

I 1993 lanserte Samuel Huntington sin teori om The Clash of Civilizations, først i en artikkel 

publisert i tidsskriftet Foreign Affairs (1993), deretter utdypet i boka The Clash of 

Civilizations and the remaking of world order (1996). En grunnleggende hypotese i 

Huntingtons teori er at kulturelle og religiøse forskjeller vil være hovedkilden til konflikt i 

verden fremover - ikke ideologiske og økonomiske faktorer. Teorien går ut på en forestilling 

om en konflikt (’clash’) mellom en vestlig ”sivilisasjon”, dominert av katolsk og 

protestantisk kristendom, og en islamsk ”sivilisasjon”. Mange har avvist teorien, og Jeffrey 

Haynes (2013, s. 7) hevder for eksempel at «[...]Huntington turned out to be wrong, as no 

such clash has ensued».  

 

Forholdet mellom religion og vold 

Mange har kritisert religion for å være undertrykkende og voldelig, blant andre Karl Marx 

(1972), Sigmund Freud (1989) og Friedrich Nietszche (1895). Mye av denne kritikken er 

rettet mot kristendommen, men også religion generelt. Forholdet mellom religion og vold har 

også fått stor oppmerksomhet fra akademikere de siste årene, og det bred er enighet om at 

religion og vold har hatt stor betydning for den globale verden (J. Harold Ellens, 2007, Bruce 

Lincoln, 2006, Torkel Brekke, 2004). Allerede i forordet til boka The Destructive Power of 

Religion. Violence in Judaism, Christianity, and Islam begynner Martin E. Marty (2007, s. ix) 

med å si «Too bad this book is so relevant» og uttrykker videre at han ønsker å hjelpe 

mennesker over hele verden med å skjønne utbruddet av religiøst basert vold i verden. 

Likevel er det ulike måter å forstå selve forholdet mellom religion og konflikt, og forholdet 

mellom religion og vold på. Ulike syn tas opp av ulike religionsvitenskapelige forskere 

(Lincoln, 1998, Ellens, 2007, Brekke, 2004) og religionsdidaktikere (ter Avest, 2009).   

I religionsvitenskapelig litteratur finner vi en rekke eksempler på hvordan krig og 

vold har vært knyttet til religion opp gjennom historien (Brekke, 2004, Ellens, 2007, Lincoln, 

2006, Jón Viðar Sigurðsson, 2003). Lincolns (1998, s. 65) perspektiv på forholdet mellom 

religion og konflikt kommer tydelig frem når han ironisk trekker frem en vanlig tanke blant 

folk flest: «How sad to see wars in the name of religion, when all religions preach peace». 

Han mener at man med en slik sentimentalitet ignorerer det faktum at alle religioner 

rettferdiggjør bruken av vold under visse omstendigheter. Allerede i islam og 

kristendommens tidlige historie ble religionen utbredt gjennom krigføring, forfølgelse av 

“kjettere”, korstog og beleiring av områder (Brekke, 2004, Lincoln, 2006). Lincoln (2006) 
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skriver også om hvordan kristne misjonærer opp gjennom historien har utført overgrep, 

undertrykkelse og maktmisbruk for å kristne folket, gjerne i forbindelse med koloniseringen. 

Videre beskriver Sigurðsson (2003) hvordan Norge ble kristnet med hard hånd. 

Religionskrigene fram til freden i Westfalen i 1648 er også eksempler på hvordan religion har 

vært knyttet til krig (Brekke, 2004, Lincoln, 2006, Haynes, 2013). Konflikter kan oppstå 

mellom religiøse tradisjoner og mellom religiøse nasjoner og sekulære stater, og Lincoln 

(2006, s. 66-72) presenterer fire modeller som illustrerer slike konflikter. Konflikter kan 

videre oppstå innad i religiøse tradisjoner, for eksempel som resultat av uenighet om tro, 

praksis, organisering og religiøst lederskap. Ellens (2007) beskriver for eksempel hvordan det 

kan oppstå indre konflikter i en religiøs tradisjon når det gjelder etablering av den religiøse 

kanon og hvordan dette var en av grunnene til at den Romersk-katolske kirke ble splittet fra 

den ortodokse kirke og den protestantiske kirke.  

Lincoln (1998) påpeker at til tross for at religionen tilsynelatende mistet sin 

samfunnsrolle etter opprettelsen av nasjonalstatene i Europa, har det de siste årene blitt 

tydelig at en rekke konflikter har dreid seg om religion og religiøs identitet. Er det dermed 

slik at religioner avler vold og aggresjon, eller er det materielle forhold som er den største 

drivkraften bak konflikter? Ifølge Brekke (2004, s. 18) er det «[...]fortsatt sterke tradisjoner 

innenfor både samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning som velger å se religion som 

noe perifert, noe som i seg selv ikke fører til politisk endring, men som kun brukes for å 

tilsløre mer underliggende årsaker». ter Avest (2009, s. 9) fremhever at konflikter ikke alltid 

oppstår fra enten religiøse eller sekulære overbevisninger, og hevder at «Even though conflict 

often has a painful, and sometimes bloody, religious dimension, it does not mean that religion 

in itself is the cause of tension and violence between people and groups». Ifølge Lincoln 

(2006, s. 65) uttrykker religion seg gjennom fire komponenter, som på en eller flere måter 

relateres til hverandre (religiøs diskurs, etikk og ritualer, organisert samfunn og et 

institusjonelt system). Dersom én eller fler av disse komponentene spiller en sentral rolle i en 

konflikt, må man ifølge Lincoln vedkjenne seg at konflikten har en religiøs dimensjon. Dette 

begrunner han ved å poengtere at religion ikke kun er tro og praksis, men også knyttet til 

kultur og identitet, og derfor alltid på en eller annen måte knyttet til samfunnskonflikter. Av 

religionsvitenskapelig og religionsdidaktisk litteratur fremtrer dermed konflikters komplekse 

natur, og at forholdet mellom religion og konflikt kan være flerdimensjonalt.  
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Vold og konflikter i religiøse tekster 

Brekke (2004) er en av de som kritiserer det å utelukkende lete etter økonomiske og 

materielle årsaker til vold og dermed ignorere religiøse ideers betydning for menneskers 

handlinger. Han har blant annet gitt ut boken Kains barn. Religion og vold fra Det gamle 

testamente til 11. september (2004) hvor hans hovedtese er at religiøse ideer kan være årsaker 

til krig. For eksempel forsøker han å forklare sammenhengen mellom religion og konflikter i 

dag og trekker fram viktigheten av å undersøke de gamle skapelsesmytene dersom man skal 

forstå forholdet mellom religion og vold i et historisk og sammenliknende perspektiv. Han 

nevner i denne forbindelse kosmogoniene (skapelsesberetninger) som sentralt i dette 

forholdet, og at et av fellestrekkene ved disse kosmogoniene er den kosmiske kampen 

mellom det gode og det onde – mellom kaos og orden. Ifølge Brekke (2004) er budskapet i 

disse skapelsesmytene enkelt - verden begynte med en voldshandling. Han trekker frem 

eksempler på religiøse tekster og teorier for å vise sammenhengen mellom religiøse ideer om 

kosmos og vold.  

Som Lincoln (1998) påpeker, har mytisk materiale med sine hyppige tematiseringer 

av konflikter fått mye oppmerksomhet fra akademikere. Han trekker frem eksempler fra blant 

andre de vediske, babylonske, greske, iranske og germanske mytiske tradisjonene og hvordan 

de inneholder konfliktfylte, brutale og voldelige fortellinger. Ellens (2007) trekker videre 

frem hvordan Jesus handlet voldelig i forbindelse med en rekke hendelser i livet sitt og 

utfordrer den innlærte og vante ideen om Jesus som alt annet enn en destruktivt aggressiv og 

unødvendig voldelig person. Da teorien gjennomgående fremhever denne sammenhengen 

mellom konflikter i mytisk materiale og forholdet mellom religion og konflikt i dag, er det 

interessant å se mine funn i lys av dette perspektivet, og se om lærebøkene tematiserer 

forholdet mellom religiøse ideer og vold. 

 

Religiøs legitimering av vold 

Flere religionshistorikere fokuserer som nevnt på sammenhengen mellom religiøse ideer og 

vold. De har videre særlig fokus på ideen om en kosmisk krig mellom det gode og det onde 

som motivasjon for legitimering av vold og terror. Dette trekkes blant annet fram av 

religionshistorikeren Mark Juergensmeyer som skriver at  

 
What makes religious violence particularly savage and relentless is that its penetrators have placed such 

religious images of divine struggle – cosmic war – in the service of worldly political battles. For this reason, 

acts of religious terror serve not only as tactics in a political strategy but also as evocations of a much larger 

spiritual confrontation (2003, s. 149) 
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Hos flere av de nevnte religionshistorikerne fremtrer ’rettferdig krig’ eller ’hellig 

krig’ som sentrale ideer innenfor både kristendommen og islam. Ifølge Ellens (2007) brukes 

slike religiøse ideer av sionistiske kristne fundamentalister og evangelister og islamistiske 

terrorister for å legitimere vold. Brekke (2004) og Ellens (2007) skriver om rettferdig krig-

tradisjonens opphav i kristendommen og at Augustin etablerte regler for kristne for bruk av 

vold dersom det var nødvendig å forsvare uskyldige mot ondskap. Ifølge Walter Wink (2007, 

s. 180) har kristnes tilbøyelighet til å erklære ’rettferdig krig’ medført at folk over hele 

verden nå betrakter kristne som de mest krigerske fraksjonene på denne kloden. Brekke 

(2004) viser hvordan diskusjoner om rettferdig krig i forbindelse med middelalderens korstog 

og religionskonfliktene under reformasjonen, også har stor relevans i den moderne verden. 

Ifølge Brekke (2004), Ellens (2007) og Lincoln (2006) sammenlikner flere moderne forskere 

diskusjonen om den kristne rettferdig krig-tradisjonen med ideen om jihad i islam, som ofte 

(unøyaktig) blir oversatt til ’hellig krig’. Videre belyser de sammenhengen mellom kristen og 

muslimsk teologi - tanken om kampen mellom det gode og det onde - og religiøst motivert 

vold, militærkampanjer og terror (Brekke 2004, Ellens, 2007, Lincoln, 2006) 

Lincoln (2006) poengterer hvordan religiøse parter i konflikter kan definere 

handlinger som ellers vil bli oppfattet som problematiske og voldelige, som religiøse 

gjerninger, hellige plikter eller liknende. For eksempel kan drap bli rettferdiggjort som ofring, 

ødeleggelse som renselse og krig som korstog. Når en gruppe mennesker definerer seg selv 

religiøst og opplever seg selv som et hellig fellesskap, pleier de å omtale sine motstandere på 

negative måter; hedninger, vantro, frafalne, onde, bestialske, demoniske, sataniske, osv. 

(2006, s. 94). Et slikt hellig fellesskap kan, under visse forhold, legitimere enhver form for 

vold (Lincoln, 2006). 

 

Religiøs fundamentalisme 

I forbindelse med religiøs legitimering av vold dukker begrepet religiøs fundamentalisme 

stadig opp i moderne religionsvitenskapelig litteratur (Brekke 2004, Lincoln 2006, og Ellens 

2007). I likhet med Merckoll og Øygard (2014) har jeg hentet en definisjon av religiøs 

fundamentalisme hos Brekke (2007, s. 7): «Fundamentalisme er religiøse gruppers aktive 

motstand mot den forvitring av religiøs autoritet i både privat og offentlig liv som har funnet 

sted fra omkring 1850 som følge av nasjonalstatens sekulariserende effekter på samfunn over 

hele verden». I mye av litteraturen knyttes ofte kristen fundamentalisme til The New 

Religious Right i USA, og muslimsk fundamentalisme til islamistiske grupperinger som Al 

Qaida. I media har det også de siste årene vært økt fokus på den islamistiske gruppen IS (Den 
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islamske stat). Selv om flere islamistiske terrorgrupper bruker ideen om jihad for å legitimere 

vold, poengterer Brekke (2004) at det ikke er noen enkel årsakssammenheng mellom disse 

bevegelsene og islamsk terrorisme. Ellens (2007) er en av dem som betrakter religiøs 

fundamentalisme som en av de farligste bevegelsene i moderne tid, og hevder at 

fundamentalisters villighet til å ty til ulovlige og barbariske former for vold for å nå sine 

kortsiktige mål er fellestrekket ved alle former for religiøs fundamentalisme.  

Både Brekke (2004, 2007) og Lincoln (2006) påpeker at religiøse fundamentalister 

avviser opplysningstidens verdier, og at målet deres er å gjenopprette den dominerende og 

kontrollerende rollen religionen hadde i samfunnet før sekulariseringsprosessen. 

Fundamentalister står altså særlig i opposisjon til sekulære, liberale humanister som i stor 

grad er den herskende elite i vestlige land, og de kan være svært konservative når det gjelder 

samfunnets innretning, synet på homofili, klesdrakt, kvinnens stilling i samfunnet osv. 

Lincoln (2006) utdyper hvordan konservative religiøse fundamentalister og mer liberale 

sekulære humanister eller liberale religiøse ønsker to ulike typer samfunn og to ulike typer 

makt. Dette støttes av Juergensmeyer (1993) som hevder at det over hele verden oppstår 

opprør i konservative religiøse miljøer fordi de er motstandere av rasjonalistiske og 

byråkratiske verdier uttrykt i moderne stater. I religionsvitenskap, religionshistorie og media 

knyttes dermed religiøs fundamentalisme til samfunnsmessige og politiske konflikter, som 

ofte innebærer religiøs legitimering av voldelige handlinger. Det er dermed interessant å se 

om disse konfliktene fremstilles i lærebøkene i religionsfaget, og i så fall hvordan.  

 

Religionens nye politiske rolle 

Før Brekke skrev Kains barn (2004) utga han boken Religion og vold (1999) hvor 

hovedbudskapet var at religion og religiøse doktriner om dommedag, ofring eller 

apokalyptiske slag mot «Satans barn» kan føre til konflikt. Etter 11. september 2001 - et 

vendepunkt i forholdet mellom religion og vold og startskuddet for USAs kamp mot terror - 

anså Brekke det som nødvendig å skrive en ny bok hvor han inkluderte denne hendelsen og 

liknende hendelser, i tillegg til nyere litteratur som omhandler temaet. Både media og 

moderne religionsvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig litteratur fremhever dette 

terrorangrepet som et historisk vendepunkt for religionens rolle i samfunnet og påpeker at 

religion har fått en ny politisk og internasjonal rolle i dagens globale verden siden hendelsen 

(Brekke, 2004, Haynes, 2013, van der Veer & Munshi, 2004, Lincoln, 2006). 

Det nye fokuset på religion i internasjonale forhold beskrives for eksempel av Jeffrey 

Haynes (2013) som en «religious reassurgence», som ikke betegner en reversering av 
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sekulariseringsprosessen, men en religiøs gjenoppblomstring forstått gjennom religionens nye 

politiske rolle. Både Haynes (2013) og Brekke (2004) beskriver hvordan forholdet mellom 

religion og politikk har endret seg og fått en ny maktposisjon etter at transnasjonale religiøse 

nettverk har oppstått. Også Lincoln (2009) påpeker at slike transnasjonale nettverk, som Al 

Qaida, representerer noe nytt i samfunnet. Brekke (2004) argumenterer for at selv om 

ekstreme og voldelige former for islamisme er en viktig og alvorlig utfordring for moderne 

stater og samfunn i dag, bidrar ikke et tilspisset fiendebilde av islam og muslimske miljøer til 

å styrke liberale idealer. 

 

Aktuelle debatter om verdier og menneskerettigheter 

I noe moderne religionsvitenskapelig litteratur fremheves det hvordan en del religiøs praksis 

har blitt anklaget for å være i strid med fundamentale menneskerettigheter som likestilling 

mellom kjønnene og homofiles rettigheter (Brekke 2004, Wadud, 2006, Leirvik, 2014). 

Brekke (2004, s. 192) skriver for eksempel at «Religionens nye rolle innvirker også på måten 

vi snakker om etikk og verdier på tvers av kulturelle grenser» og han påpeker at debatten 

tilspisses når det er snakk om menneskerettigheter.  

Oddbjørn Leirvik (2014, s. 55) trekker frem noe han kaller «othering of islam», det vil 

si forsøk på å danne et bilde av islam ut ifra en konfronterende diskurs. Han beskriver 

anklagelser mot islam i moderne tid: «.. (1) a critique of Sharia, informed by modern human 

rights discourses, and (2) a critique of Islam as a religion oppressive of women, informed by 

modern feminism and replacing the gendered elements in medieval critique of Islam as a 

religion of self-indulgence» (2014, s. 55). Ifølge Leirvik (2007, s. 44) eksisterer religion kun i 

form av religiøs praksis farget av kulturell kontekst. Han mener at andre- og 

tredjegenerasjonsmuslimer ofte skiller mellom hva det vil si å være “muslim” (praksis) og 

hva som regnes som “islam” (normative tolkninger), og at de ofte distanserer seg fra 

tradisjoner som praktiserer omskjæring av kvinner, tvangsekteskap og patriarkalske 

holdninger. Det finnes videre en rekke publikasjoner som kritiserer religion for å undertrykke 

kvinner (Ursula King, 1987, Jeanette Sky, 2007, Amina Wadud, 2006). Wadud (2006) fronter 

for eksempel det hun kaller «the gender jihad» og bruker ordet jihad med betydningen 

”anstrengelse”, og i oversatt betydning ”kamp”. Denne ”kjønnskampen” er en kamp for å 

etablere rettferdighet for kvinner og likeverd mellom kjønnene i muslimsk tankegang og det 

globale islamske samfunn. Wadud (2006) utforsker en rekke problemer som muslimske 

kvinner står ovenfor i dag, blant annet når det gjelder sosial status, utdanning, seksualitet, og 

lederskap. 
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2.3 Sammenfatning 

 

Ovenfor har jeg presentert relevant og empirisk forskning og skissert temaer i 

religionsvitenskapelig teori som omhandler religion og konflikt. Funn i den empiriske 

forskningen fremhever at konflikter bør løftes opp i undervisningen og håndteres på en 

nyansert måte. En del forskning fokuserer også på hvordan islam ofte forbindes med 

konflikter. Videre har jeg definert konfliktbegrepet med utgangspunkt i Lincolns (2006) 

definisjon, men utvidet det til å også omfatte spenningsfylte motsetninger i og mellom 

religioner. En del religionsvitenskapelig litteratur knytter religiøse myter og ideer til vold og 

konflikter, og jeg vil derfor legge til grunn en forståelse av konfliktbegrepet som også 

omfatter konflikter som opptrer i religiøse kanoniske tekster. I religionsvitenskapelig teori 

fremtrer det videre hvordan religion har blitt kritisert som undertrykkende og at det særlig i 

nyere religionskritikk er fokus på hvordan noe religiøs praksis strider med 

menneskerettigheter. Til slutt fremheves aktuelle debatter som knyttes til religion som 

omhandler ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling mellom kjønnene. 

På bakgrunn av konfliktteorien skissert ovenfor kan jeg sammenfatte sentrale 

teoretiske perspektiver som vil brukes som utgangspunkt for min analyse av lærebøkene: 1) 

Religiøse konflikter opp gjennom historie og frem til i dag. 2) Det multidimensjonale 

forholdet mellom religion og konflikt. 3) Sammenhengen mellom religiøse ideer og 

legitimering av vold. 4) Hvordan religiøs fundamentalisme kan oppleves i konflikt med 

opplysningsverdier og moderniseringen av samfunnet, samt at det knyttes til religiøst 

legitimert vold. 5) Religionskritikk og religiøs praksis i strid med menneskerettigheter. 
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3 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for og begrunne metoden jeg har brukt for å svare på 

oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Undersøkelsens fokus er på fremstillingen 

av konfliktperspektiver knyttet til islam og kristendommen i lærebøker i religion og etikk. 

Først vil jeg gjøre rede for oppgavens formål i lys av problemstillingen og presentere 

tekstutvalg som ligger til grunn for analysen. Deretter vil jeg på bakgrunn av problemstilling 

og tekstutvalg presentere metoden jeg har valgt for å belyse problemstilling og 

forskningsspørsmål. Videre presenteres analysestrategien jeg har brukt for å analysere 

datamaterialet, hvor jeg også kort redegjør for hva slags datamateriale som er tatt med og hva 

som er sløyfet. Til slutt diskuterer jeg funnenes gyldighet og troverdighet. Gjennom analysen 

av lærebøkene har jeg utviklet fire hovedkategorier og tre underkategorier som jeg gjør rede 

for i begynnelsen av analysekapittelet.   

 

 

3.1 Formål og problemstilling 

 

I problemstillingen spør jeg hvordan læreverkene for religion- og etikkfaget på videregående 

skole fremstiller konfliktperspektiver knyttet til islam og kristendommen. 

Forskningsspørsmål 1 spør etter hvilke konflikttemaer som tematiseres og 

forskningsspørsmål 2 spør etter likheter og forskjeller i bøkenes fremstilling av konflikter 

knyttet til kristendommen og islam. Hensikten med undersøkelsen er dermed å kartlegge 

hvilke typer konfliktperspektiver lærebøkene tematiserer, hvilke konflikter de knytter til 

kristendommen og islam, og hvordan disse konfliktene omtales. For å framskaffe et empirisk 

materiale som er egnet til å besvare problemstillingen har jeg foretatt en kvalitativ 

undersøkelse i form av en tematisk innholdsanalyse av de tre lærebøkene i faget religion og 

etikk som blir brukt i norsk videregående skole. Som nevnt i kapittel 2 er det gjort liknende 

lærebokstudier tidligere, men jeg undersøker likevel et relativt uutforsket felt. Undersøkelsen 

er eksplorerende og beskrivende og har som formål å undersøke mindre kjente eller ukjente 

fenomener. Studien sikter mot å gi noe førstekunnskap om konfliktperspektiver i religion- og 

etikkfaget, i tillegg til å generere spørsmål for videre forskning. 
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3.2 Valg av metode 

 

For å belyse problemstillingen har jeg valgt å foreta en kvalitativ innholdsanalyse av de tre 

lærebøkene. Som Skrunes (2010a) påpeker er lærebøkenes innhold allerede bestemt ved at 

lærebokforfatterne har foretatt en utvelgelsesprosess av et kunnskapsutvalg de ønsker å 

inkludere i lærebøkene. En tekstanalyse analyserer dermed dette kunnskapsutvalget. Andre 

metoder som kanskje kunne gitt et vel så godt materiale kunne vært å intervjue brukere av 

lærebøkene (lærere og elever) eller forfatterne til de tre bøkene, og spørre dem direkte hvilke 

konfliktperspektiver som fremstilles i bøkene. En ulempe ved å kun basere seg på intervju 

kan være at funnene ville være preget av informantenes subjektive oppfattelse av hva de 

mener fremstilles i lærebøkene (Maxwell, 2013). En tekstanalyse gir derimot forskeren 

mulighet til å analysere og tolke tekst og på den måten få innsikt i meningsinnholdet 

forfatterne formidler gjennom teksten. En tekstanalyse er med andre ord en gunstig mulighet 

til å finne ut hvordan bøkene fremstiller religiøse konfliktperspektiver og kan bidra til å svare 

på problemstillingen. 

 

 

3.3 Utvalgsprosedyre 

 

Utvalget består av tre lærebøker som brukes i faget religion og etikk, som ble skrevet i 

forbindelse med læreplanen for kunnskapsløftet 2006 og utgitt for skoleåret 2015/2016. 

Lærebøkene er utgitt i forskjellige år, og jeg har brukt de nyeste utgavene av alle de tre 

bøkene. Lærebøkene som er analysert er I samme verden, skrevet av Ole Andreas Kvamme, 

Eva Mila Lindhardt og Agnethe Elisabeth Steinenger, Tro og Tanke, skrevet av Gunnar 

Heiene, Bjørn Myhre, Jan Opsal, Harald Skottene og Arna Østnor, og Eksistens, skrevet av 

Camilla Fines Aronsen, Lene Bomann- Larsen og Henry Notaker (Kvamme, Lindhardt & 

Steinenger, 2013; Heiene, Myhre, Opsal, Skottene & Østnor, 2014; Aronsen, Bomann- 

Larsen & Notaker, 2008). Jeg har valgt disse lærebøkene fordi samtlige bøker brukes i 

religion- og etikkundervisningen ved norsk videregående skole i dag og ble utgitt til den 

gjeldende læreplanen.  

Alle lærebøkene har også tilhørende nettressurser som jeg har valgt å ikke inkludere i 

min analyse. Selv om det kunne vært interessant og relevant å ta med disse nettressursene i 

min analyse, da lærere og elever i større grad enn før bruker nettressurser i undervisningen, 
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vil en slik analyse være for omfattende og tidkrevende for en 30-poengs masteroppgave. Da 

undersøkelsens formål er å finne ut av hvordan lærebøkene fremstiller konfliktperspektiver 

knyttet til islam og kristendommen, har jeg valgt å analysere kapitlene som tar for seg disse 

religionene. Det vil si kapittel 2 Kristendommen og kapittel 3 Islam i I samme verden, kapittel 

8 Islam og hele del 3 Kristendom (kapittel 9-14) i Tro og tanke og kapittel 3 Kristendom og 

kapittel 4 Islam i Eksistens. Det må nevnes at kapitlene om kristendommen (naturligvis) er 

lengre enn kapitlene om islam, noe jeg vil ta i betraktning i analysen. 

Videre fremstiller samtlige bøker også konfliktperspektiver knyttet til islam og 

kristendommen og religion generelt i andre kapitler enn de nevnt ovenfor. Noen steder står 

det for eksempel om konflikter knyttet til religion i generell forstand, gjerne med eksempler 

fra ulike religioner på samme sted. Disse konfliktperspektivene så jeg som relevante for å 

belyse min problemstilling, og jeg ville trolig mistet viktige aspekter og perspektiver ved å 

unnlate disse kapitlene. Derfor jeg har valgt å inkludere dem i analysen. I I samme verden 

gjelder dette kapittel 1 Innledning, kapittel 7 Humanisme, kapittel 8 Filosofi, kapittel 9 Etikk 

og kapittel 10 Mangfold i vår tid. I Tro og tanke gjelder dette del 1 Religionskunnskap og 

religionskritikk (kapittel 1-5) og del 4 Filosofi, livssyn og etikk (kapittel 15-19). I Eksistens 

gjelder dette kapittel 1 Religionskunnskap, kapittel 5 Filosofi, kapittel 6 Etikk, kapittel 7 

Humanisme som livssyn og kapittel 8 Religion og livssyn i Norge.  

 

 

3.4 Analysestrategi 

 

Da målet med undersøkelsen er å avdekke mening og finne et mønster i datamaterialet, har 

jeg valgt å gjøre en beskrivende og tematisk innholdsanalyse som jeg vil gjøre rede for i det 

følgende. 

 

3.4.1 Strukturering og gjennomføring av analysen 

Skrunes (2010b) beskriver flere mulige måter å analysere lærebøker på. Mulige tilnærminger 

til læreboktekster kan innebære å ha et kunnskapsperspektiv, pedagogisk perspektiv, 

verdiperspektiv, språklig perspektiv, eller billed- og illustrasjonsperspektiv. Min 

analysestrategi ligger under det Skrunes (2010b, s. 74) kaller en «analyse av 

kunnskapsinnholdet i læreboka» og det Johannessen, Tufte & Christoffersen (2011, s. 173) 

kaller «en analyse av meningsinnhold». I problemstillingen spør jeg om lærebøkenes 
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fremstilling av religiøse konfliktperspektiver, som innebærer at jeg analyserer 

læreboktekstenes meningsinnhold. Fokuset for analysen vil dermed være brødteksten som 

bærer av innholdet i lærebøkene. Likevel ønsker jeg å se på lærebøkenes helhetlige 

fremstilling, og meningsinnhold kan også uttrykkes gjennom arbeidsoppgaver, bilder og 

illustrasjoner (Skrunes, 2010b, s. 73). Jeg ønsker dermed å se på hvilken informasjon bildene 

og oppgavene bærer frem og hvordan de henger sammen med brødteksten. Det finnes flere 

måter å tolke en tekst på, men det er altså forfatternes uttrykte mening jeg analyserer. Ved å 

velge en tematisk innholdsanalyse kan jeg dermed få innsikt i hvilke temaer som omtales i 

lærebøkene og hvordan de beskrives og fremstilles. Dette kan gi en oversikt over mulige 

mønstre og tendenser i materialet. Jeg har skrevet meg gjennom en tematisk fremstilling av 

lærebøkene og sammenstilt funnene etterpå. 

 

 

3.4.2 Datainnsamling 

For å etablere temaene eller kodene har jeg har valgt å kombinere det Johannessen m.fl. 

(2011, s. 50-51) beskriver som deduktiv og induktiv tilnærming til datamaterialet. Det vil si at 

jeg i den første induktive runden gikk inn med et åpent konfliktbegrep og gjennomførte åpne 

kodingsrunder av datamaterialet der jeg forsøkte å la materialet generere kategorier mest 

mulig selv. Jeg har vært oppmerksom på konkrete ord og begreper som potensielt sett kan 

knyttes til konflikt: konflikter, spenninger, motsetninger, uenighet, strid, krig, kamp, vold, 

drap, undertrykking, diskriminering, splittelse, forfølgelse, utestenging, krangel, 

avstandtaking, avsky, intoleranse, fravær av aksept, krenkelse, debatt osv. Dette har jeg gjort 

for å gi materialet større mulighet til å tale for seg, før den deduktive gjennomlesningen.  

I andre runde har jeg gjort en mer deduktiv gjennomlesning av datamaterialet hvor jeg 

har gått inn med forhåndsdefinerte kategorier utledet av den religionsvitenskapelige 

forskningen og teorien jeg har gjort rede for i kapittel 2. Deretter har jeg lett etter tekstutdrag 

i materialet som kan knyttes til disse. I denne runden oppdaget jeg relevant materiale jeg ikke 

hadde sett i første runde. Jeg gjorde også en tredje gjennomlesning av datamaterialet hvor jeg 

var ekstra oppmerksom på detaljer og sammenhenger jeg kanskje hadde oversett i tidligere 

gjennomlesninger. 
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3.4.3 Definering, presisering og avgrensning av konfliktbegrepet 

Ifølge Johannessen m.fl. (2011, s. 60) er arbeidet med aktuelle begreper, og det de kaller 

begrepsliggjøring eller konseptualisering, særlig knyttet til arbeidet med en problemstilling. 

Nøkkelbegrepet i min problemstilling er konflikt, som er et begrep som kan dekke mange 

aspekter. I teorikapittelet definerte jeg konfliktbegrepet i lys av teori og utvidet det til å 

innebære en rekke aspekter som kan knyttes til konflikt. Jeg har dermed både identifisert 

nøkkelbegreper og utarbeidet en teoretisk definisjon i forbindelse med begrepsliggjøring av 

konfliktperspektiver.  

Konfliktperspektivet studeres ut fra en synsvinkel som legger til grunn en vid 

forståelse av konfliktbegrepet. For å besvare forskningsspørsmål 1 ønsker jeg med 

konfliktbegrepet å fange inn så mange konfliktrelaterte forhold som mulig. Min forståelse av 

konfliktbegrepet dekker derfor en rekke perspektiver og strekker seg over et spenn som 

dekker alt fra motsetningsfylte spenninger innad og mellom religioner på den ene siden, til 

åpne (voldelige) konflikter innad og mellom religioner på den andre siden. Johannesen m.fl. 

(2011) fremhever videre hvordan forskerens oppmerksomhet må være selektiv i en 

dataanalyse. Det er viktig i dette henseende å trekke noen grenser for hva jeg vil inkludere av 

datamateriale. Jeg har inkludert tekstutdrag som tar for seg religion og konflikt eksplisitt, 

eller som implisitt åpner opp for å diskutere religion og konflikt. Da problemstillingen spør 

etter konfliktperspektiver knyttet til kristendommen og islam, har jeg også fokusert på 

tekstutdrag som eksplisitt eller implisitt knytter konflikter og spenninger til disse religionene. 

En seleksjon av data innebærer også å avgrense og utelukke områder som for 

anledningen ikke hører med til fenomenet (Johannesen m.fl., 2011), som i praksis betyr at jeg 

har utelatt noe datamateriale. Enhver formulering av en livsanskuelse vil potensielt sett stå i 

et motsetningsforhold til en annen formulering av samme livsanskuelse. Flere steder i 

lærebøkene finnes det tekstutdrag som i prinsippet kan knyttes til konflikt, men som jeg ikke 

har inkludert i analysen. Eksempler på tekstutdrag jeg har sløyfet berører uenigheter eller 

forskjeller innad og mellom religioner som ikke er spenningsfylte eller preget av strid og som 

derfor ikke dekkes av konfliktbegrepet jeg har arbeidet ut ifra. Videre har jeg ikke inkludert 

elementer og hendelser som kan forbindes med konflikt, motsetningsfylte spenninger eller 

strid, men hvor det hverken implisitt eller eksplisitt fremstår i læreboktekstene. For eksempel 

skriver forfatterne av Tro og tanke (2014, s.18) at «Alle er menn. Det er ingen kvinner her». 

Det kan her tenkes at noen vil få assosiasjoner til pågående diskusjoner om 

forskjellsbehandling av kvinner og menn i religioner, og at dette strider med verdier om 
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likestilling mellom kjønnene. Likevel må dette tekstutdraget dras langt for å kunne knyttes til 

konflikt, og det fremtrer hverken implisitt eller eksplisitt noe spenningsfylt eller konfliktfylt. 

Jeg har heller ikke inkludert tekstutdrag som spesifikt er knyttet til andre religioner enn islam 

og kristendommen. Et eksempel på dette er der det i Tro og tanke (2014, s. 283) står 

«Samtidig var han (Ghandi) på vakt mot alle former for hykleri og misbruk av religionen og 

var for eksempel en sterk motstander av kastesystemet i hinduismen». Det fremtrer her at 

Gandhi kritiserer misbruk av religion generelt, men det er hinduismen som er den 

fremtredende religiøse tradisjonen i tekstutdraget, og jeg har derfor ikke har inkludert det i 

datamaterialet.  

 

 

3.4.4 Organisering og inndeling av data 

Etter gjennomlesningene av datamaterialet fant jeg ut at kategorisk inndeling av data ville 

være den mest hensiktsmessige måten å organisere og dele datamaterialet på (Johannessen 

m.fl., 2011, s. 166). Først organiserte jeg datamaterialet gjennom indeksering, som i praksis 

vil si at jeg satte merkelapper eller navn på enkeltord, setninger, avsnitt og bilder i teksten. 

Gjennom de induktive og deduktive gjennomlesningene av datamaterialet utarbeidet jeg fire 

hovedkategorier, som jeg gjør rede for i kapittel 4. Jeg plasserte datamaterialet i de ulike 

kategoriene etter hvilke konfliktperspektiver som var de mest fremtredende i teksten. Under 

hver kategori har jeg trukket frem relevant konfliktstoff fra hver av de tre lærebøkene og 

relatert det til kategorien. Jeg har beskrevet hvilket konflikttema som omtales og, der det er 

relevant, kommentert hvilken kontekst tekstutdraget forekommer – det vil si i hvilket kapittel 

eller under hvilken overskrift. Videre har jeg fokusert på ord- og begrepsbruk i 

tekstutdragene og kommentert på hvilke konfliktrelaterte ord som forekommer.  

Underveis har jeg kommentert forskjeller og likheter i de ulike lærebøkenes 

fremstilling av hvert av konflikttemaene. I noen tilfeller har det vært at tekstutdragene passer 

under fler enn én kategori, og her er det det mest fremtredende aspektet som har avgjort 

hvilken kategori jeg har plassert tekstutdraget under. I slike tilfeller har jeg også kommentert 

på andre mulige aspekter ved konflikten. Der lærebøkene omtaler samme konflikttemaer har 

jeg valgt ut noen illustrerende sitater fra en eller to av lærebøkene og beskrevet dette temaet 

som noe som fremstilles i alle lærebøkene. Det er ikke nødvendigvis min tolkning av 

materialet som er den mest rimelige i alle tilfeller, og der flere ulike tolkninger har tredd frem 
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har jeg forhørt meg med veileder og medstudenter for å diskutere mulige tolkninger av 

materialet. 

 Kategoriene jeg har arbeidet utfyller og overlapper hverandre i noen tilfeller og er 

dermed ikke helt atskilte. Det ligger i kvalitative teksters natur at de tar for seg mer enn ett 

tema eller ett begrep samtidig og det finnes eksempler der konflikter hvor flere perspektiver 

trer frem, for eksempel der konflikten mellom Jesus og fariseerne tematiseres. Dette er en 

konflikt som både fremtrer som en tekst i Bibelen, men det er også en historisk tilbakelagt 

konflikt med aspekter som både berører samfunnsmessige aspekter og uenighet om kristen 

tro og praksis. En skjematisk fremstilling i form av tabeller kan få frem sammenhenger og 

mønstre som kan være vanskeligere å få frem gjennom skrevet tekst (Johannessen m.fl., 

2011, s. 166). For å gi et overblikk over tendensene som fremtrer i analysen har jeg derfor 

valgt å presentere sentrale funn i fire oversiktstabeller (Vedlegg). Tabellene belyser 

forskningsspørsmålene da de både viser hva som er gjennomgående temaer i lærebøkenes 

framstilling av konfliktperspektivet og tydeliggjør hva som er gjennomgående forskjeller og 

likheter i lærebøkenes framstilling av konflikt knyttet til de to religionene. Ved å gjøre en slik 

sammenlikning vil det eksempelvis være lettere å påvise om tilnærmingen til den ene 

religionen er mer konfliktorientert enn tilnærmingen til den andre religionen, eller om noen 

temaer stikker seg ut i forbindelse med religionene. 

 

 

3.5 Troverdighet, pålitelighet og objektivitet 

 

Det finnes en rekke utfordringer ved å tolke tekst og det vil alltid være begrensninger ved 

tekstanalyse som metode. Johannesen m.fl. (2011, s. 229-232) diskuterer ulike måter å 

evaluere kvalitative undersøkelser på og bruker blant annet begrepene pålitelighet 

(reliabilitet), troverdighet (begrepsvaliditet) og bekreftbarhet (objektivitet). Jeg vil her ta 

utgangspunkt i disse begrepene for å vurdere kvaliteten på mitt forskningsopplegg.  

I en tekstanalyse vil det være usikkerhet knyttet til nøyaktigheten av dataene i 

undersøkelsen – dataenes pålitelighet eller reliabilitet. (Johannesen m.fl. 2011, s. 229). I min 

studie handler dette primært om hvorvidt jeg har gjort et relevant utvalg av stoff fra 

lærebøkene. Reliabiliteten vil også være preget av forskerens erfaringsbakgrunn og at 

forskeren bruker seg selv som instrument i datainnsamlingen. For å styrke dataenes 

pålitelighet har jeg forsøkt å gi en inngående og detaljert beskrivelse fremgangsmåten for 
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hele forskningsprosessen, slik at det skal være mulig å spore min dokumentasjon av data, 

metoder og avgjørelser jeg har tatt i prosjektet, samt det endelige resultatet (Johannesen m.fl., 

2011).  

Videre har jeg forsøkt å styrke dataenes pålitelighet gjennom å vektlegge 

hensiktsmessige kriterier for evaluering, som leder oss inn på det Johannesen m.fl. beskriver 

som validitet eller troverdighet. Johannesen m.fl. (2011, s. 230) skriver at validitet i 

kvalitative undersøkelser «[...]dreier seg om i hvilken grad forskerens framgangsmåter og 

funn på en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten». 

Validitet omtales også som begrepsvaliditet som «[...]dreier seg om relasjonen mellom det 

generelle fenomenet som skal undersøkes, og de konkrete dataene» (Johannesen m.fl., 2011, 

s. 70). For å sikre begrepsvaliditet i kategoriene mine har jeg utledet disse fra kategorier som 

omhandles i religionsvitenskapelig teori og kategorier som trer frem i læreboktekstene.  

I kvalitativ forskning vil det alltid være fare for at funnene er influert av forskerens 

subjektive holdninger. Denne forutinntattheten hos forskeren, eller researcher bias, 

fremheves også som en validitetstrussel hos Maxwell (2013, s. 124) Jeg forventet for 

eksempel at lærebøkene kom til å tematisere spenninger og konflikter i og mellom religioner 

i større eller mindre grad, og at lærebokforfatterne kom til å gjøre forskjell på behandlingen 

islam og kristendommen. Dette ble i noen grad avkreftet, da funnene viser at det ikke er stor 

forskjell på mengden konfliktstoff som knyttes til kristendommen og islam. Derimot viser 

funnene at det er en viss forskjell på typen konfliktperspektiver som tematiseres. 

 Johannesen m.fl. (2011) presenterer flere strategier for å sikre bekreftbarhet på best 

mulig måte. For eksempel er det viktig at forskeren hele tiden beskriver alle beslutninger som 

er tatt i forskningsprosessen og er selvkritisk til egne fordommer, oppfatninger og tidligere 

erfaringer som kan påvirke fortolkningen av datamaterialet. I mitt prosjekt har en slik 

refleksjon vært sentral gjennom hele prosessen. En trussel mot dataenes pålitelighet kan ligge 

i det å fastslå meningsinnholdet i datamaterialet og som forsker vil jeg sannsynligvis være 

farget av min vestlige bakgrunn. For å sikre bekreftbarhet har jeg vært bevisst på å unngå å 

lese tekst eller bilde med ”vestlige briller”, og jeg har forsøkt å ikke lese inn personlige og 

forutinntatte synspunkter og meninger i datamaterialet. Jeg har forsøkt å opparbeide en kritisk 

forskerbevissthet ved å innta et komparativt perspektiv på islam og kristendom. Jeg har også 

forsøkt å ikke ilegge mer eller mindre fremtredende konfliktperspektiv enn det det er belegg 

for i tekstutdragene. Da alle lærebøkene er skrevet av vestlige forfattere, og mange brukere 

av lærebøkene sannsynligvis vil ha en mer sammensatt bakgrunn, vil det være relevant å 

reflektere over hvilken posisjon jeg som forsker har i arbeidet med tekstene.  
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4 Analyse  
 

Kapittelet presenterer resultatene av analysen av datamaterialet. Innledende gjør jeg rede for 

de kategoriene som er utviklet og anvendt i analysen av de tre lærebøkene I samme verden, 

Tro og tanke og Eksistens. Deretter fremlegges selve analysen hvor jeg forsøker å belyse 

problemstillingen ved å tematisk fremstille de konfliktperspektivene som trer frem i 

lærebøkene. Tekstutdragene fra datamaterialet er systematisert etter hvilken hovedkategori de 

belyser eller er tematisk forbundet med, og for å gi en mest mulig ryddig og hensiktsmessig 

fremstilling av konfliktperspektivene har jeg inndelt kapittelets overskrifter etter 

hovedkategoriene jeg har brukt. Jeg har også kommentert på bilder som fremstiller 

konfliktperspektiver knyttet til islam eller kristendommen, da de gir en visuell fremstilling av 

konfliktbegrepet og på denne måten bidrar til å synliggjøre konflikt for elevene. Etter hvert 

delkapittel vil jeg i en oppsummering løfte frem funn som er av særlig betydning for å belyse 

problemstillingen. Kapittelet gir en tekstnær analysegjennomgang av likheter og ulikheter i 

lærebøkenes fremstilling av konflikter knyttet til kristendommen og islam. Mer komparative 

perspektiver på materialet presenteres avslutningsvis når jeg kort sammenlikner lærebøkenes 

overordnede fremstilling av kristendommen og islam knyttet til konfliktperspektivet, og 

forskjeller og likheter i lærebøkenes fremstilling av religiøse konfliktperspektiver. Til slutt 

presenteres sentrale funn som vil bli tatt med i den avsluttende drøftingen. Jeg har også 

utarbeidet fire oversiktstabeller (Vedlegg) for å tydeliggjøre de komparative perspektivene 

som fremtrer av analysen. 

 

 

4.1 Kategoriene 

 

Som jeg beskrev i metodekapittelet har jeg gjennom analysen utarbeidet fire hovedkategorier 

og tre underkategorier for å se sammenhenger i materialet og tegne et bilde av hvilke 

konfliktperspektiver materialet fremstiller. Hovedkategoriene betegner hva slags hovedaspekt 

konflikten omhandler eller i hvilken kontekst konflikten opptrer. Her er det altså det aspektet 

ved tekstmaterialet som har hovedtyngde som avgjør kategori. Selv om ordet ”konflikt” 

brukes i alle hovedkategoriene, vil jeg også ta for meg mindre konfliktfylte situasjoner som 
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for eksempel er preget av mer latente konflikter eller uenigheter som resulterer i 

spenningsfylte motsetninger. 

 Konfliktene plasseres videre i de ulike underkategoriene etter hvilke(n) religion(er) 

som er omtalt. Under hver underkategori beskriver jeg hvordan konfliktene fremstilles. Jeg 

beskriver om de implisitt eller eksplisitt trer frem og peker på om konfliktene fremstilles som 

historisk tilbakelagte, det vil si avsluttede hendelser, eller aktuelle, det vil si konflikter som 

fortsatt pågår. Konflikter som er avsluttet kan også ha betydning for dagens 

samfunnssituasjon, og der forfatterne trekker linjer fra den historisk tilbakelagte konflikten til 

dens betydning og ettervirkninger for dagens situasjon, er dette i så fall noe jeg vil nevne. Jeg 

kommer også til å beskrive om konflikten fremtrer innad i den religiøse tradisjonen eller 

mellom kristendommen og islam og andre religiøse tradisjoner eller sekulære livssyn. Videre 

har jeg har uthevet stikkord med fet skrift for å tydeliggjøre hvilke tema som fremtrer og for å 

unngå forveksling med boktitler som står i kursiv. Noe av tekstmaterialet har flere 

fremtredende aspekter og ligger på tvers av kategoriene. I slike tilfeller kommer jeg til å 

nevne konflikten i alle aktuelle kategorier og gi en beskrivelse av hvordan de ulike aspektene 

er fremtredende i tekstutdraget. Kategoriene presenteres i det følgende. 

 

 

4.1.1 Mytiske konflikter 

Mytiske konflikter forstås i denne sammenheng i en religionsvitenskapelig forståelsesramme, 

da begrepet ”myte” kan ha ulike betydninger. Jeg har hentet forståelser av begrepet hos Per 

Kværne (2015) og Mircea Eliade (1967, 2009). Per Kværne definerer myter som tradisjonelle 

beretninger om guder, men fremhever at det er ulike måter å forstå myter på – noen vil forstå 

myter som ”usanne historier”, mens andre vil tillegge myter en dypere symbolsk betydning 

og anse myter som uttrykk for grunnleggende sannheter. I religionshistorisk forskning har det 

vært vanlig å betrakte myter som «[...]uttrykk for de enkelte kulturers oppfatning av verden 

og menneskets plass i den» (Kværne, 2015, s. 1). De mest typiske religiøse mytene er 

klassiske myter om verdens tilblivelse (kosmogoniske myter). Andre myter kan handle om 

«[...]opprinnelsen til sosiale forhold, redskaper, skikker, eller til bestemte familier» (Kværne, 

2015, s. 1).Videre er Mircea Eliade en forsker som særlig fremhever viktigheten av å forstå 

myter som levende hellige beretninger. Mange vil betrakte slike beretninger som hellige 

fortellinger om den absolutte sannhet, og Eliade (1967, 2009) vektlegger mytenes symbolske 

betydning i religiøse tradisjoner. 
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Jeg vil legge disse forståelsene av myter til grunn for min definisjon av mytiske 

konflikter. Mytiske beretninger vil her forstås som tradisjonelle religiøse beretninger som 

bærere av et tidløst og overhistorisk element. I hvilken grad eller i hvilken forstand myter 

forstås som faktiske historiske hendelser, vil derimot være omdiskutert. Noen vil forstå myter 

som beretninger om sannheten, gjerne med symbolsk betydning, mens andre vil forstå myter 

som ”usanne historier” uten noe historisk grunnlag. Det finnes også noen beretninger, særlig i 

Bibelen, som vil kunne ha trekk av det jeg her forstår som myter, men som også inneholder 

historiske elementer. Mytiske konflikter vil dermed betegne konflikter (med den forståelsen 

av konfliktbegrepet jeg har definert ovenfor) som opptrer i slike religiøse beretninger. 

Eksempler på mytiske konflikter knyttet til islam og kristendommen er konflikter mellom 

menneskene og Gud i Bibelen og Koranen. I de tre lærebøkene jeg har analysert er det 

eksempler på at forfatterne lar være å ta stilling til om hendelsen er såkalt historisk eller 

mytisk. I slike tilfeller vil jeg nevne de aspektene ved konflikten som er mest fremtredende, 

eller trekke frem konflikten i både den kategorien som omhandler mytiske konflikter og 

andre kategorier som konflikten kan passe under.   

 

 

4.1.2 Konflikter som omhandler tro, praksis og organisering 

Denne kategorien omhandler uenigheter om lærespørsmål eller religiøs praksis som resulterer 

i spenningsfylte motsetninger, strid, splittelse, konflikt eller krig innad i en religiøs tradisjon 

eller mellom religiøse tradisjoner. Konflikter kan berøre sentrale områder innen tro og 

praksis, som for eksempel religiøse trosforestillinger. I islam kan dette være troen på Allah, 

den eneste sanne Gud, troen på englene, troen på bøkene, troen på profetene og troen på 

dommedag. I kristendommen kan dette være troen på Gud og Guds åpenbaring, troen på 

Jesus som menneskenes frelser, troen på treenigheten, trosbekjennelsen og Bibelen. 

Tilsvarende kan konflikter berøre sentrale ritualer. Sentrale islamske ritualer knyttet til de 

fem søylene er trosbekjennelsen, bønnen, almissene, fasten og pilegrimsreisen (Skrunes,  

2010a). Sentrale kristne ritualer er overgangsritene, søndagens gudstjeneste og nattverden. 

Strid og splittelse som omhandler uenigheter om religiøs organisering eller lederskap vil 

også falle under denne kategorien. Konflikter som faller under denne kategorien kan også 

omhandle flere av aspektene samtidig. Eksempler på konflikter som omhandler spørsmål om 

tro, praksis og/eller organisering er Reformasjonen i kristendommen og splittelsen mellom 

sunni- og sjiaislam.  
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4.1.3 Politiske og samfunnsmessige konflikter 

Dette er en omfattende kategori da jeg inkluderer alt fra konflikter som omhandler det 

politiske aspektet ved religion, til konflikter som har sosiale og samfunnsmessige aspekter. 

Konflikter som er knyttet opp til politiske aspekter ved religion kan ha med lover og regler å 

gjøre, eller på en eller annen måte berøre myndighetene i et land eller statens anliggende, som 

for eksempel spenninger mellom en stats interesser av å ivareta både ytringsfrihet og 

trosfrihet. Konflikter i denne kategorien kan også omhandle kriger som er resultat av religiøs 

ekspansjon. Kategorien inkluderer videre konflikter der politiske former for religion, 

religiøse ideologier eller religiøs fundamentalisme strider med sekulære verdier. Slike former 

for religion kan bruke religiøs legitimering og begrunnelse for terror og vold rettet mot stater, 

nasjoner eller ikke-religiøse mennesker, og konflikter av denne typen kan for eksempel ha 

bakgrunn i motstridende interesser om religionens rolle i samfunnet.  

 

 

4.1.4 Etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter 

De fleste konflikter omhandler på en eller annen måte uenigheter om etikk, verdier og 

moralske spørsmål. Konflikter som faller under denne kategorien vil dermed være konflikter 

der uenigheter som omhandler verdier og moral er det mest fremtredende aspektet. 

Eksempler kan være der enkelte former for religiøs praksis kommer i konflikt med 

menneskerettigheter. Konflikter under denne kategorien kan også handle om synet på kjønn 

og kjønnsroller og verdier om likestilling, som for eksempel hijab-debatten eller uenigheter 

når det gjelder kvinner i prestetjeneste. Det kan være konflikter som oppstår på grunn av 

uenighet i synet på homofili, seksualitet, selvbestemt abort, aktiv dødshjelp og familieverdier. 

For eksempel kan det oppstå uenigheter mellom kristne med et biblisistisk syn og mer 

liberale kristne i synet på homofili eller seksuelt samkvem før ekteskapet.  

 

 

4.1.5 Underkategorier 

Underkategorier bestemmer hvilken religion som knyttes til konflikter i tekstutdragene. Disse 

kategoriene er: 

 konflikter knyttet til religion generelt: konflikter knyttet til religion generelt, uten at 

hovedfokuset er på én bestemt religion, eller konflikter der både kristendommen, islam og 

andre religioner nevnes i samme tekstutdrag. For at analysen skal bli mest mulig ryddig 
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og oversiktlig, har jeg i slike tilfeller vektlagt tekstens hovedbudskap og det overordnede 

temaet. Dermed får disse tekstutdragene plass under konflikttemaer som er knyttet til 

religion generelt, selv om eksempler knyttet til både kristne og muslimer nevnes 

eksplisitt. 

 konflikter knyttet til kristendommen: konflikter hvor kristne er en av aktørene, eller 

konflikter som opptrer i kristendommens historie og tradisjon.  

 konflikter knyttet til islam - konflikter hvor muslimer er en av aktørene, eller konflikter 

som opptrer i islams historie og tradisjon.   

 

 

4.2 Analyse av de tre lærebøkene  

 

4.2.1 Mytiske konflikter 

Knyttet til religion generelt 

Ingen av bøkene omtaler mytiske konflikter knyttet til religion generelt. 

 

Knyttet til kristendommen 

Når det gjelder mytiske konflikter som opptrer innenfor den kristne tro og tradisjon er 

kampen mellom det gode (representert av Gud) og det onde (representert av 

Djevelen/lidelse) en konflikt som omtales eksplisitt i samtlige lærebøker (I samme verden, s. 

45, Tro og tanke, s. 182, Eksistens s. 116). I I Samme verden nevnes det for eksempel at «Det 

kristne samler seg om, er troen på at Gud går inn i kampen for det gode mot det onde» (s. 45). 

I Tro og tanke (s. 182) beskrives konflikten som en kamp hvor Gud kjemper mot det onde, 

ofte gjennom Jesu lidelse, død og oppstandelse. I lærebøkene beskrives denne konflikten som 

lidelsens problem eller det ondes problem. Dette ”problemet” illustrerer en innvending mot 

den kristne ideen om at Gud er god, samtidig som det finnes lidelse krig og nød i verden, og 

har fått plass som et sentralt trekk i den kristne lære i alle lærebøkene.  

Konflikten mellom menneskene og Gud fremtrer også eksplisitt i alle tre 

lærebøkene, i forbindelse med historien om ’syndefallet’ (Eksistens, s. 116, og s. 120-124, 

Tro og tanke, s. 179-181, I samme verden s. 49). Konflikten oppstod i følge kristen lære 

mellom menneskene og Gud fordi Adam og Eva trosset Guds forbud mot å spise frukten fra 

kunnskapens tre. I Eksistens trer for eksempel denne konflikten frem der forfatterne nevner 

historier fra Bibelen som illustrerer kampen mellom det gode og det onde: «[...]Adam og Eva 
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som blir drevet ut av paradiset, døden som kommer inn i verden, kvinnen som skal føde sitt 

barn med smerte, menneskene som må slite for føde, Kain som dreper sin bror, og ondskapen 

som øker på jorda» (s. 116). Konflikten utdypes videre flere steder i kapittelet om 

kristendommens Lære og beskrives dyptgående med begreper som opprør, synd, konflikt, 

forsoning, og dom (s. 120-124). I I samme verden står det at Jesu død ifølge kristen tro 

representerer «[...]en alternativ løsning på konflikten mellom mennesker og Gud» (s. 49). 

Eksistens utdyper kampen mellom det gode og det onde og konflikten mellom menneskene 

og Gud noe grundigere enn de andre lærebøkene. 

Historien om Israel vektlegges i alle de tre lærebøkene som en del av den kristne lære 

og tradisjon (I samme verden, s. 46, Eksistens, s. 82, Tro og tanke s. 165). I I samme verden 

presenteres for eksempel de jødiske fortellingene som viktig i kristendommen, da de handler 

om skaperen Gud. Den mytiske historien om Israel og løftet om Messias er i stor grad preget 

av konflikt gjennom forfølgelse og undertrykkelse av israelsfolket. I I samme verden 

nevnes det både hvordan israelfolket ble gjort til slaver i Egypt, hvordan de vandret i ørkenen 

i førti år og hvordan tempelet ble lagt i grus og folket ble sendt i eksil i Babylon (s. 46). 

Konflikter som opptrer i forbindelse med Israels historie inneholder mytiske elementer, men 

kan også kategoriseres som historisk tilbakelagte konflikter på det samfunnsmessige området. 

Forfatterne skiller ikke tydelig mellom disse to perspektivene. 

Konflikten mellom Jesus og de jødiske myndighetene er en konflikt som kanskje 

primært utspiller seg på det politiske og samfunnsmessige området, men som også har 

undertoner av en mytisk konflikt mellom det gode og det onde. Denne beretningen 

omhandler den bibelske personen Jesus, og lærebøkene fremhever fortellingens sentrale plass 

i evangeliene, men beretningen fremstilles også delvis som en historisk tilbakelagt hendelse. 

Forfatterne av I samme verden påpeker at evangeliene sannsynligvis har en mer konfliktfylt 

fremstilling av hendelsen hvor lederskapet i Jerusalem trolig kommer «[...]dårligere ut enn 

det det er historisk grunnlag for» (s. 48). Konflikten endte med at Jesus ble korsfestet, og 

samtlige lærebøker vektlegger korset som symbol på denne hendelsen. Eksistens vier størst 

plass til konflikten og utdyper flere aspekter ved den. Forfatterne av Tro og tanke skiller 

likevel tydeligst mellom det vi vet om Jesus som historisk person og hans liv og det som står 

i Bibelen. De beskriver konflikten mellom Jesus og de jødiske myndighetene som en 

historisk tilbakelagt hendelse, men henviser til sitater fra evangeliene som omhandler 

konflikten (s. 185).  

I Eksistens (s. 98) finner vi en konflikt som ikke er trukket frem i de andre to 

lærebøkene – Jesus’ indre kamp. Her har forfatterne trukket frem evangelienes skildring av 
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Jesus og beskriver hvordan «Han ble, som alle mennesker, utsatt for fristelser, og i sine siste 

timer kjempet han en indre kamp i frykt for døden. Denne kampen var så hard at den førte 

med seg den dype fortvilelse over å være forlatt av Gud» (s. 98). Her omtales dermed en 

konflikt som Jesus opplever som en indre kamp, en kamp som i en større sammenheng også 

er relatert til kampen mellom det gode og det onde.  

Det er interessant å se hvordan forfatterne av I samme verden trekker en linje fra 

mytiske konflikter til sammenhengen mellom religion og vold i en av oppgavene på side 

287: «Ta utgangspunkt i fortellingen om Gud som setter Abraham på prøve og diskuter 

forholdet mellom religion og vold». Denne oppgaven åpner direkte opp for å diskutere 

sammenhengen mellom mytiske konflikter omtalt i Bibelen og vold i kristendommen. I Tro 

og tanke nevnes det hvordan muslimske terrorister og kristne abortmotstandere bruker en 

religiøs forestilling om en kosmisk kamp mellom Gud og Satan når de begrunner voldelige 

handlinger. Dersom religiøse mennesker bruker religiøse ideer for å legitimere handlinger i 

konflikter, går konflikten fra å være en mytisk konflikt til å bli en aktuell politisk og 

samfunnsmessig konflikt. 

 

Knyttet til islam 

I likhet med mytiske konflikter i kristendommen er kampen mellom det gode og det onde 

og konflikten mellom Gud og menneskene også omtalt i kapitlene om islam i alle 

lærebøkene. I Eksistens fremstilles for eksempel denne mytiske konflikten som omtales i 

Koranen som en konflikt mellom det gode og det onde, det vil si mellom Gud og djevelen (s. 

186). I Eksistens fremstilles også konflikten mellom Gud og menneskene som en sentral del 

av islams lære. Det beskrives hvordan menneskene var ulydige mot Gud og dermed må 

straffes. En sentral del av denne straffen presenteres som dommen, en dag da menneskene 

dømmes etter gode og onde gjerninger de har gjort (s. 187). I Tro og tanke beskrives også 

hvordan Adam og Eva trosset Guds forbud mot å spise frukt av treet og at menneskene derfor 

skal bli dømt etter de gode og onde gjerningene de har gjort på dommens dag (s. 123,127). 

Tanken om dommedag trekkes også frem i I samme verden (s. 107).  

Når det gjelder handlinger som blir sett på som forbudte, trer det i Eksistens og i Tro 

og tanke frem en konflikt mellom Allah og ulydige mennesker. I Tro og tanke fremtrer 

denne konflikten i forbindelse med fremstillingen av grensestraffene (hudud-straffene) (s. 

150). Det beskrives hvordan slike straffer er knyttet til tekster i Koranen og at de er 

reaksjoner på forbrytelser som blir sett på som «[...]overskridelse av Allahs grenser» (s. 150)  

– det vil si at det implisitt fremtrer en konflikt mellom Guds lover og muslimer som 
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overtramper disse lovene. Denne konflikten trer også frem i Eksistens når forfatterne trekker 

frem ”forkastelige” handlinger i islamsk etikk (s. 187). Det impliseres dermed en potensiell 

mytisk konflikt, mellom Gud og mennesket – mellom det gode og det onde – som omhandler 

etikk. Videre nevnes det i Eksistens hvordan handlinger som regnes som ”gale” strider med 

islams lære, og det fremtrer indirekte hvordan Muhammed forkastet enkelte handlinger og 

mennesker som omtales som «[...]ekteskapsbrytere, mordere og frafalne» (s. 183). I Tro og 

tanke trer det også frem en spenning som omhandler islamsk etikk og handlinger som regnes 

som haram (ikke tillatt). Det nevnes en latent spenning mellom Allah og Muhammed som 

fremtrer i forbindelse med islams etiske system (s. 124). Forbudte handlinger som omtales i 

sharia beskrives også i I samme verden (s. 131), men den mytiske konflikten mellom Allah 

og ulydige mennesker trekkes ikke inn på samme måte som i de andre lærebøkene.  

Alle tre lærebøkene trekker frem konflikter mellom klaner på Muhammeds tid, men 

da konfliktene som omtales i denne forbindelse hovedsakelig fremstilles som historisk 

tilbakelagte, har jeg valgt å plassere disse i kategorien som omhandler samfunnsmessige og 

politiske konflikter.  

 

Oppsummering 

I det foregående har jeg vist hvordan lærebøkene fremstiller mytiske konflikter. Ingen av 

lærebøkene beskriver mytiske konflikter knyttet til religion generelt, men vier en del plass til 

mytiske konflikter knyttet til både kristendommen og islam. Alle tre lærebøkene trekker frem 

kampen mellom det gode og det onde og konflikten mellom menneskene og Gud som 

sentrale i begge religionene. Noen av lærebøkene fremstiller hvordan ”ulydige” mennesker 

kan komme i konflikt med Allah dersom de utfører ”forkastelige” handlinger. At menneskene 

blir straffet dersom de bryter Guds bud tematiseres i forbindelse med islam, men ikke i 

forbindelse med kristendommen.  

Videre nevnes konflikter som omhandler forfølgelsen og undertrykkelsen av 

israelfolket og konflikten mellom Jesus og de jødiske myndighetene, i forbindelse med 

kristendommens tidlige historie. Disse konfliktene har undertoner av mytiske konflikter, selv 

om det samfunnsmessige aspektet er mest fremtredende. Lærebøkene fremstiller derimot 

konflikter mellom klaner på Muhammeds tid med et fremtredende historisk tilbakelagt og 

samfunnsmessig perspektiv. Lærebøkene unnlater likevel flere ganger å skille det mytiske og 

historiske aspektet ved konflikter knyttet til både kristendommen og islam, og dette er en 

viktig del av lærebokframstillingene av konfliktperspektiver. Sammenhengen mellom 

mytiske konflikter og forholdet mellom religion og vold fremstilles i noen grad i Tro og tanke 
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og i I samme verden. I Eksistens fremtrer det videre hvordan Jesus opplevde en indre kamp 

mot dødsangst i forbindelse med korsfestelsen.  

 

 

4.2.2 Konflikter som omhandler tro, praksis og organisering 

 

Knyttet til religion generelt 

Når det gjelder konflikter som omhandler uenigheter om tro, praksis og/eller organisering 

trekker forfatterne av Tro og tanke frem hvordan noen kan velge å bryte med sin religiøse 

identitet eller bakgrunn. De skriver for eksempel at «Noen overtar uten videre den tradisjonen 

som foreldrene og samfunnet ellers er preget av, mens andre gjør opprør» (s. 11). Dette kan 

sees som en konflikt innad i en religiøs tradisjon, uten at det er spesifisert hvilken, i den 

forstand at det er et brudd med noe som tidligere har vært. Et slikt opprør med sin religiøse 

bakgrunn kan innebære uenigheter i syn på tro og praksis. 

Religiøs fundamentalisme er et begrep som i lærebøkene knyttes til både 

kristendommen og islam og fremstilles på en slik måte at ulike problematiske aspekter og 

konfliktperspektiver trer frem. Da hovedaspektet som trer frem omhandler ulike tolkninger av 

religionen, har jeg valgt å plassere det i denne kategorien. I Tro og tanke trer det implisitt 

frem et motsetningsforhold mellom fundamentalisme eller biblisisme (bokstavtro 

bibeltolkning) og andre bibeltolkninger, uten at dette forholdet fremstilles som konfliktfylt 

eller preget av spenninger (s.169). Forfatterne av I samme verden fremhever hvordan 

uenighet mellom kristne blant annet har handlet om bibelsyn for eksempel i synet på kvinners 

vei til prestetjeneste (s. 61). De nevner at kristne fundamentalister, for eksempel i USA, 

vanligvis er imot kvinnelige prester (s. 63). I en faktaboks på s. 283 kommer det frem at 

kristne fundamentalister vektlegger «[...]grunnleggende kristne verdier som bibeltroskap, 

personlig omvendelse og misjon» og heterofile familieverdier. Selv om uenighet ikke vil falle 

inn under min definisjon av konfliktbegrepet, fremstår det implisitt en motsetning mellom 

kristne fundamentalistiske verdier og liberale (kristne) verdier og bibeltolkninger, for 

eksempel når det gjelder synet på homofili og likestilling mellom kjønnene.   

Det potensielt problematiske ved fundamentalistiske bibelsyn fremtrer eksplisitt i 

Tro og tanke i oppgave 3 på side 37: «Gi eksempler på fundamentalisme i ulike religioner. 

Forklar framveksten av slike tendenser og vurder konsekvensene av dem» og i oppgave 9 på 

side 174: «Hvilke innvendinger kan det reises mot et biblisistisk eller fundamentalistisk 
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bibelsyn? Hva kan grunnen være til at en del kristne likevel holder fast ved et slikt 

bibelsyn?». Forfatterne oppfordrer her til å tenke gjennom mulige problematiske sider ved et 

slikt bibelsyn ved bruken av ordet innvendinger. I Eksistens tydeliggjøres eksplisitt det 

potensielt konfliktfylte mellom de som har et bokstavtro bibelsyn og moderne 

bibelforskning og naturvitenskap, for eksempel når det gjelder synet på utviklingslæren (s. 

109). Det trer også frem at religiøs fundamentalisme kan by på utfordringer i 

kristendomskapittelets avslutningsoppgave 12 (s. 110). 

Fundamentalisme fremstilles videre som en religiøs reaksjon mot moderniseringen 

av samfunnet, som dermed også vil kunne passe under kategorien Samfunnsmessige og 

politiske konflikter. I Tro og tanke nevnes eksempler på både kristne og islamistiske 

fundamentalistiske retninger og deres økte oppslutning (s. 31). Det står at «[...]felles for 

islamistiske grupper, som vokser i mange muslimske land [...], og det nye kristne høyre i 

USA er ønsket om at religionen skal prege alle deler av samfunnslivet, så vel som 

enkeltmenneskenes livsførsel og moral» (s. 31). Det fremtrer dermed implisitt en spenning 

mellom slike religiøse fundamentalistiske samfunnssyn og andre liberale og sekulære 

samfunnssyn. Forfatterne av Eksistens knytter også islamisme til fundamentalisme og 

skriver at tilhengerne av politisk islam definerer seg som islamister, som i Vesten omtales 

som fundamentalister (s. 209). Forfatterne skriver videre om konservative utgaver av islam 

som «[...]har en bokstavtro tolkning av Koranen og tradisjonen» (s. 213), og her fremheves 

også det aspektet som har med ulike syn på tro og praksis å gjøre. Koblingen mellom 

fundamentalisme og islamisme trekkes derimot ikke i I samme verden. 

Selv om forfatterne av Tro og tanke på ett sted i boka beskriver fundamentalisme som 

en måte å tolke Bibelen på og et annet sted setter begrepet i en samfunnskontekst, er det først 

i begrepsordlisten bakerst i boka at fundamentalisme defineres på en slik måte at de ulike 

aspektene ved fundamentalisme trer frem samtidig: «Opprinnelig brukt om bevegelse som 

tolker hellige skrifter bokstavelig, i våre dager vil slike retninger ofte at religionen også skal 

bestemme over enkeltmenneskers liv og over alle sider ved samfunnslivet, innen islam brukes 

ofte termen islamisme» (s. 332).  

 

 

Knyttet til kristendommen 

Lærebøkene presenterer en rekke konflikter fra kristendommens tidlige historie. Konflikten 

mellom Jesus og det jødiske samfunnet, som jeg allerede har vært inne på under kategorien 

mytiske konflikter, handler også om uenigheter om tros- og lærespørsmål. I Eksistens 
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fremheves dette aspektet for eksempel der det beskrives hvordan «Jesus hadde synspunkter 

som ofte gikk på tvers av andre skriftlærdes, særlig fariseernes[...]» og at «Han satte sin egen 

autoritet over Moses, og det ble han angrepet for» (s. 89). Eksistens er den læreboka der det 

vies mest plass til konflikter som omhandler uenigheter og strid om tro, praksis og 

organisering i kristendommens historie, og utdyper disse hendelsene mer dyptgående enn de 

to andre lærebøkene. Konflikten mellom jøder og ”hedninger” (de første kristne) dreide 

seg om uenigheter i synet på rett tro og praksis og tematiseres i samtlige lærebøker (Tro og 

tanke, s. 202, Eksistens, s. 95, I samme verden, s. 60). Dette er en historisk tilbakelagt 

konflikt tidlig i kristendommens historie, da kristendommen fortsatt ble regnet som en jødisk 

sekt, men som kan forstås som en del av den kristne tradisjon. Blant annet nevnes det i Tro 

og tanke at det var hard strid om synet på omskjæring (s. 202). Spørsmålet om omskjæring 

nevnes også i Eksistens, men fremstilles ikke som særlig konfliktfylt og beskrives heller som 

en situasjon preget av uenigheter (s. 95). Videre beskrives selve bruddet med jødedommen 

for eksempel i I samme verden: «Da det andre tempelet i Jerusalem ble revet av romerne i år 

70 e.Kr., brøt kristendommen med jødedommen» (s. 60). 

Hvordan det har vært uenigheter om hva kristendommen gikk ut på blant de første 

kristne omtales i alle lærebøkene. I I samme verden nevnes det for eksempel hvordan det var 

en strid som omhandlet uenigheter om skaperverket og Gud som skaper, og som 

resulterte i trosbekjennelsen på 300-tallet. Forfatterne av Eksistens fremhever at kirken ikke 

var en samstemt enhet på Konstantins tid, og at det var fare for indre konflikter når det gjaldt 

tro og praksis (s. 97). Videre nevner forfatterne hvordan uenigheter om synet på kristen kunst 

og bildefremstilling førte til stridigheter mellom østkirken og vestkirken (bildestriden) på 

slutten av 700-tallet og begynnelsen av 800-tallet (s. 149). Det trer også frem et politisk 

aspekt i denne sammenheng når det nevnes at keiseren støttet østkirken og ikonoklastenes 

ødeleggelse av kirkelige kunstverk. I Eksistens og i Tro og tanke beskrives også eksplisitt en 

strid om kristen praksis og lærespørsmål når splittelsen mellom vestkirken og østkirken 

tematiseres. I Tro og tanke nevnes splittelsen kort i en liten faktaboks på side 206: «Etter den 

offisielle splittelsen i 1054 ble Vestkirken kalt den romersk-katolske kirken. Hovedårsaken til 

dette bruddet var uenighet i synet på Jesus som Gud og menneske». I I samme verden nevnes 

denne splittelsen kun som et punkt i tidslinjen bakerst i kapittelet om kristendommen (s. 99).  

Den historisk tilbakelagte striden mellom paven og Luther som resulterte i den 

lutherske reformasjonen, omhandlet blant annet ulike syn på Bibelen, kristen tro og praksis 

og kirkens organisering. Konflikten tas opp i alle lærebøkene (I samme verden s. 61 og 88, 

Tro og tanke s. 209, Eksistens s. 140), men beskrives mer eksplisitt som en personstrid 
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mellom Luther og paven i Eksistens og Tro og tanke enn i I samme verden, der den kun 

impliseres. I I samme verden beskrives det for eksempel hvordan Martin Luther rettet kritikk 

mot avlatshandelen på 1500-tallet (s. 88). I Tro og tanke står det at hendelsen la grunnlaget 

for hvordan dagens kristendom ser ut med sine forskjellige retninger. Forfatterne presiserer 

hvordan pavens religiøse autoritet ble utfordret og at «[...]uroen om det kristne læreinnholdet 

(læredimensjonen)[...]» påvirket kirkeinstitusjonen (den sosiale dimensjonen) (s. 209). I Tro 

og tanke utdypes konflikten dermed på en slik måte at både det aspektet som omhandler 

uenighet om tro, praksis og organisering og det politiske og samfunnsmessige aspektet, trer 

frem. Det samfunnsmessige og politiske aspektet fremtrer også så vidt i I samme verden når 

det står om hvordan Luthers kritikk var rettet mot maktstrukturene og det religiøse livet i 

kirken (s. 88). Selve bannlysningen av Luther trekkes frem i Eksistens og i Tro og tanke, men 

ikke i I samme verden. I Eksistens er Luthers avsky mot paven illustrert gjennom et bilde 

hvor Luther har tegnet en karikatur av paven som kan forstås som en demonisering (s. 140).  

I forbindelse med kirkens møte med den moderne verden trekker lærebøkene frem 

spenninger som omhandler den kristne lære og utviklingslæren. I Tro tanke nevnes det 

hvordan det oppstod spenninger både mellom religionskritikere og kristne og innad i det 

kristne miljøet. Det fremheves også hvordan folk fra den teologiske eliten i kirken både 

angrep og forsvarte Darwin og utviklingslæren (s. 214). Videre beskrives det hvordan denne 

spenningen også førte til en debatt om Bibelens stilling og troverdighet og fortolkningen av 

den innad i kirken (s. 214). Hvordan det har vært stridigheter og konflikter innad i kirken 

knyttet til ulike syn på tro og praksis fremheves også i I samme verden (s. 51). I Tro og tanke 

fremheves det potensielt konfliktfylte mellom ulike kristne retninger når det beskrives 

hvordan de mange kirkesamfunn blant annet kan sees som et uttrykk for splittelse (s. 223). 

Videre står det at det har vært både strid og sterk og varig uenighet om hva som kan kalles 

”sann kristendom” (s. 224). 

Hvordan noen nordmenn har valgt å bryte med sin religiøse bakgrunn knyttes i Tro 

og tanke mer konkret til kristendommen når det presenteres eksempler på nordmenns forhold 

til sin kristne bakgrunn på side 18-19. Flere av disse personene føler et anstrengt, eller til og 

med konfliktfylt, forhold til sin religiøse bakgrunn eller til religion generelt. En av disse 

personene, Dina, brøt med sin kristne tradisjon da hun var uenig med den norske kirkes 

praksis om å la kvinner være prester. Det impliseres dermed et brudd med noe som tidligere 

har vært. Selv om det både er religionskritiske aspekter og ulike syn på kjønnsroller som trer 

frem her, er hovedaspektet uenighet om tro og praksis innad i religiøse tradisjoner. 
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Selv om det for eksempel i I samme verden nevnes at det «[...]finnes kristne som slår 

fast at all annen religionsutøvelse enn kristendom er avgudsdyrkelse» (s. 95), er 

hovedtendensen i lærebøkene at stridigheter og konflikter som omhandler tro og praksis 

mellom kristne og andre religioner og livssyn nedtones, og lærebøkene vektlegger 

kristendommens aksept for ikke-kristne.   

 

 

Knyttet til islam 

Samtlige lærebøkene trekker frem stridigheter og diskusjoner som omhandler både 

religiøs praksis og tro på Muhammeds tid. For eksempel fremhever forfatterne av I samme 

verden flere historisk tilbakelagte konflikter mellom handelsmennene i byen Mekka, med sin 

polyteistiske gudetilbedelse, og Muhammed som forkynte en monoteistisk gudetro (s. 109). 

Denne striden tematiseres også i Tro og tanke på side 125, og på side 176 i Eksistens. I 

Eksistens trer det forøvrig også frem et maktpolitisk aspekt ved striden: «Muhammads krav 

på å være Guds profet og hans påstand om at det religiøse fellesskapet gikk på tvers av 

stammebåndene, oppfattet byens ledere som et forsøk på å sikre seg politisk makt» (s. 176). 

Forfatterne skiller heller ikke her tydelig mellom mytiske og historiske aspekter ved 

hendelsene. Hvordan det oppstod spenninger mellom offisiell islam og andre muslimske 

retninger fremstilles i alle tre lærebøkene, og alle bruker mystikerne (sufismen) som 

eksempel på en retning som ble betraktet med skepsis eller anklaget for blasfemi (I samme 

verden, s. 125,  Tro og tanke, s. 141, Eksistens, s. 211). Når det gjelder aktuelle læremessige 

spenninger beskriver Eksistens hvordan muslimske minoriteter i dagens Europa er religiøst 

splittet opp på grunn av uenighet om lærespørsmål (s. 208) 

Det var også konflikter om islamsk tro og praksis etter Muhammeds død, for 

eksempel når det gjaldt Koranen. I Tro og tanke fortelles det om hvordan det oppstod 

stridigheter da en utnevnt kommisjon skulle «[...]ta stilling til hva som var den rette versjonen 

av Koranen» (s. 135), og at det var noen av Muhammeds etterfølgere som var uenige i 

kommisjonens vurderinger og gikk imot dem. I I samme verden nevnes det at det i løpet av 

de første århundrene etter profetens død var «[...]strid om Koranen var skapt, eller om den var 

evig og uskapt som Gud selv» (s. 113). I Eksistens står det at Koranen for muslimer er en 

skapt bok, men stridighetene som oppstod rundt akkurat dette spørsmålet nevnes ikke 

eksplisitt.  

Splittelsen mellom sunni- og sjiamuslimer er en historisk tilbakelagt strid innad i 

den islamske tradisjon, som tematiseres eksplisitt og utdypes grundig i lærebøkene. 



 44 

Bakgrunnen for striden beskrives, og alle bøkene fremhever at splittelsen hovedsakelig dreide 

seg om uenigheter om lederskap (Tro og tanke, s. 138-139, Eksistens, s. 179, I samme verden, 

s. 124). I I samme verden fortelles det for eksempel at «[...]det var flertallet som seiret, og 

senere da Ali og sønnen Hussein ble drept, var splittelsen mellom flertallet (sunnittene) og 

mindretallet (shiittene) et faktum» (s. 124). Eksistens skiller seg fra de andre lærebøkenes 

fremstilling av denne konflikten da de har valgt å bruke et bilde av blodige sjia-muslimer som 

feirer årsdagen for Husseins død under Ashura-høytiden, tre ganger i islamkapittelet (s. 172, 

179 og 209). På denne måten fremheves lidelsesaspektet ved konflikten mer eksplisitt enn i 

de andre lærebøkene.  

I Tro og tanke trer det videre frem uenigheter som omhandler tro og praksis i 

forbindelse med islamisme og modernisme. Forfatterne beskriver hvordan reformismen ble 

delt i to ideologier, mellom islamister og modernister, og at de så ulikt på «[...]hva det 

innebar å vende tilbake til islams kilder» (s. 143). I I samme verden nevnes det også hvordan 

islamister splittet seg i synet på Sharia (s. 128). Hovedaspektet som trer frem når lærebøkene 

tematiserer islamisme og modernisme er likevel politisk og samfunnsmessig, som jeg 

kommer tilbake til senere.  

Som nevnt ovenfor trekker forfatterne av Tro og tanke frem eksempler på kristne 

nordmenns brudd med sin religiøse bakgrunn. På samme måte trekker de også frem et 

eksempel på en muslimsk jente, Fatima, som føler spenninger i sitt forhold til sine foreldre. 

Det står at det er spenninger mellom Fatimas ønske om å delta i russetiden og foreldrenes 

ønske om å være en god muslim og ikke la seg oppsluke av norsk kultur (s. 18). Videre er det 

interessant hvordan det implisitt fremtrer en potensiell spenning mellom islam og synet på 

andre religioner, når en av oppgavene i Tro og tanke lyder: «[...]Hva er islams syn på 

jødedom og kristendom? Ta med positive og negative vurderinger» (s. 156). Negative 

vurderinger vil her kunne innebære kritikk og motsetningsfylte syn på tro og praksis i 

kristendom og jødedom. Religioners negative vurderinger av hverandre ser likevel ut til å 

være et tema som nedtones i samtlige lærebøker, særlig når det gjelder kristendommens 

negative syn på andre religioner.   

 

 

Oppsummering 

Når det gjelder uenigheter om motstridende syn på religiøs tro, praksis og organisering har 

lærebøkene en tendens til å nedtone kristne og muslimers negative vurderinger av andre 

religioner. Derimot fremstilles en rekke konflikter innad i de to tradisjonene. Når det gjelder 
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historisk tilbakelagte konflikter innenfor kristendommens tradisjon trekker lærebøkene blant 

annet frem hvordan det oppstod spenninger mellom jøder og ”hedninger” og konflikter 

mellom Jesus og det jødiske samfunnet, på Jesu tid. Videre presenteres spenninger innad i 

den kristne tradisjon, som for eksempel stridigheter om trosbekjennelsen, bildestriden og 

splittelsen mellom vestkirken og østkirken og Reformasjonen. Det fremtrer også hvordan 

kristne har forfulgt ”kjettere” under korstogene. Indre konflikter i den islamske tradisjon 

omhandler blant annet stridigheter om Gudetilbedelse og konflikter mellom Muhammed og 

handelsmenn i Mekka på Muhammeds tid. Lærebøkene fremstiller videre indre stridigheter 

etter Muhammeds død, som strid om Koranen, konflikten mellom offisiell islam og mindre 

muslimske grupper som mystikerne og splittelsen mellom sunni og sjia-islam. Lærebøkene 

fremstiller flere av konfliktene der religion spiller en rolle på en slik måte at ulike aspekter 

trer frem, og fremstiller dermed hvordan forholdet mellom religion og konflikt har flere 

dimensjoner.  

Videre fremstilles det hvordan fundamentalistisk bibeltolkning står i et 

spenningsforhold til moderne bibelforskning. Det fremtrer kun implisitt hvordan kristen 

fundamentalisme står i konflikt med sekulære opplysningsverdier, selv om Tro og tanke 

fremhever hvordan fundamentalisme er en reaksjon mot moderniseringen av samfunnet. 

Videre knytter lærebøkene fundamentalisme til islamisme, og I samme verden nevner at 

islamisme står i konflikt med menneskerettigheter. Det er påfallende hvordan islam i samtlige 

lærebøker knyttes til konflikter gjennom at islamisme i en rekke eksempler nevnes i konflikt 

med Vesten og liberale og/eller sekulære opplysningsverdier. 

 

 

4.2.3 Samfunnsmessige og politiske konflikter 

Knyttet til religion generelt 

Politiske og samfunnsmessige konflikter er det konfliktperspektivet som er mest 

fremtredende i samtlige lærebøker. Flere steder knyttes slike konflikter til religion uten at én 

spesifikk religion nevnes, eller at eksempler på tilhengere fra flere religiøse tradisjoner 

nevnes. I Tro og tanke behandles religiøse konfliktperspektiver grundig og eksplisitt under 

overskriften Religioner og livssyn i konflikt (s. 38-41). Forfatterne skriver at «Noen påstår at 

religionene har skyld i mange kriger og konflikter i verden mens andre hevder at religionene 

heller bidrar til fred og forsoning» (s. 38). Selv om de skriver at begge synspunkter kan ha 

rett, fremheves viktigheten av å ikke glemme at de fleste konflikter har mange og ulike 
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årsaker. Tro og tanke har en svært nyansert fremstilling av hvilken rolle religion faktisk 

spiller i ulike samfunnskonflikter, og nevner eksempler på religiøst motivert og begrunnet 

vold fra både kristne og muslimer. Forfatterne nevner blant annet konflikten mellom kristne 

og muslimer i Jugoslavia i 1990-årene og konflikten mellom katolikker og protestanter i 

Nord-Irland, men poengterer at «Ikke i noen av disse tilfellene var det religiøs uenighet som 

dannet utgangspunkt for konflikten, men ulik religiøs identitet forsterket de grunnleggende 

etniske, sosiale og politiske stridighetene» (s. 39). Tro og tanke er videre den eneste læreboka 

som eksplisitt påpeker at mediene ofte har en konfliktorientert framstilling av virkeligheten 

(s. 41).  

Når det gjelder religion knyttet til uetiske og udemokratiske ordninger, står det i 

Eksistens at «[...]religion kan forsvare (legitimere) sosiale og politiske ordninger som vi i dag 

ser på som uetiske og udemokratiske» (s. 17). Forfatterne av Tro og tanke trekker frem 

sammenhengen mellom religion og vold og beskriver hvordan politiske handlinger kan være 

religiøst begrunnet/legitimert ut ifra religiøse forestillinger. Bakgrunnen for slik religiøst 

motivert vold beskrives som en kosmisk kamp mellom det gode og det onde (guds fiender) 

og det nevnes eksempler på slike handlinger utført av både jøder, kristne og muslimer (s. 40). 

Denne sammenhengen trer også frem i I samme verden der oppgave 5 på side 341 åpner opp 

for å analysere sammenhengen mellom religion og vold i konflikter. Forfatterne av I samme 

verden trekker også frem religiøs maktmisbruk og nevner at det «[...]er eksempler på at 

mennesker tror de må være undertrykt, fordi dette er den religiøse meningen, og religion kan 

brukes av overgripere til å holde mennesker nede». (s. 20). Videre nevnes det at religiøse 

fellesskap kan forsvare utestenging, utfrysning eller regelrette forfølgelser av mennesker (s. 

21).  

Pluralitetens utfordring er et gjennomgående tema i lærebøkene. I I samme verden 

tematiseres for eksempel spenninger og utfordringer som kan oppstå i et religions- og 

livssynsmangfold (s. 331). I Tro og tanke beskrives det hvordan et religions- og 

livssynsmangfold kan skape utfordringer for statens forhold til de ulike religiøse gruppene. 

Forfatterne nevner for eksempel hvordan religionsfriheten ikke blir respektert i Nord-Korea 

der de favoriserer én religion framfor andre. De nevner også at kristne ikke får drive misjon i 

Pakistan og at det i dette landet er dødsstraff for å kritisere islam. Forfatterne poengterer 

videre at det økende livssynmangfoldet kan skape utfordringer for den norske staten (s. 43). 

Hvordan religiøs tro og praksis kan komme i konflikt med en sekulær stat fremtrer 

dermed også i lærebøkene, og I samme verden (s. 21) nevner for eksempel hvordan 

religionens evne til å gi støtte til politiske ledere kan hindre demokratisk utvikling, dersom 
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ikke hele folket tilhører samme religion. Forfatterne av Eksistens trekker frem Frankrike som 

eksempel når de nevner at det har vært skarpe konflikter når det gjelder forbud mot bruk av 

hijab og andre religiøse symboler, som kors, i skolene (s. 34). Videre står det at begrunnelsen 

for et slikt forbud har vært tanken om at religion hører hjemme i det private rom.  

 

Knyttet til kristendommen 

En rekke konflikter med fremtredende politiske og samfunnsmessige aspekter knyttet til 

kristendommen tematiseres når lærebøkene gjennomgår kristendommens lære, historie og 

praksis. Når det gjelder de allerede nevnte konfliktene i Israels historie fremtrer det også 

politiske og samfunnsmessige aspekter ved disse konfliktene i Eksistens. I likhet med Tro og 

tanke har ikke Eksistens et eget kapittel om jødedommen, og forfatterne har dermed inkludert 

mye av Israels historie fra førkristen tid i kristendomskapittelet. Konflikter som opptrer her 

vil derfor regnes som konflikter innad i den kristne tradisjon. I Eksistens utdypes Israels 

historie grundig og beskriver en rekke historisk tilbakelagte kriger og erobringer med 

maktpolitiske aspekter. For eksempel nevnes erobringen av Kanaan og hvordan kong David 

«[...]bekjempet fienden og samlet de tolv stammene under sitt herredømme i Jerusalem» (s. 

83).  

Konflikten mellom Jesus og det jødiske lederskapet har, som tidligere nevnt, 

aspekter som omhandler uenigheter om tro og praksis. Likevel er dette en av de konfliktene 

hvor lærebokforfatterne også fremhever et maktpolitisk aspekt. I Eksistens fortelles det for 

eksempel om hvordan Jesus ble anklaget for blasfemi av en jødisk domstol, og hvordan han 

ble henrettet fordi han muligens ble sett på «[...]som en opprører mot den romerske staten» (s. 

81). I I samme verden beskrives denne striden eksplisitt som en konflikt, og det nevnes 

hvordan «Evangeliene framstiller Jesus som en radikal maktkritiker med front mot det 

religiøse lederskapet» (s. 48). Dette er altså en konflikt som både fremstilles som en konflikt 

med mytiske elementer og som en faktisk historisk tilbakelagt hendelse.  

At kristne har blitt utsatt for forfølgelse tidlig i kristendommens historie trekkes frem 

i samtlige lærebøker. I Eksistens beskrives det eksplisitt hvordan det oppstod konflikter 

mellom ”Kristus-troende” og det jødiske lederskapet, og at de kristne ble forfulgt av jødene 

for å forhindre kristen forkynnelse (s. 94). I Tro og tanke står det at kristne fram til 

Konstantins tid ble forfulgt av keiser Diokletian fordi de nektet å tilbe bildet av keiseren (s. 

204), og i I samme verden står det at kristne ble sett på som politiske opprørere og forfulgt og 

drept av de romerske myndighetene (s. 76). Nyere eksempler på hvordan kristne nasjoner har 

blitt utsatt for forfølgelse og undertrykking trekkes frem av forfatterne av Tro og tanke. De 
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beskriver hvordan kristne ble forfulgt i totalitære regimer på 1900-tallet (s. 216). De trekker 

frem eksempler fra Russland der den russisk-ortodokse kirken ble fratatt eiendom, kristne ble 

forfulgt og det var et generelt anti-religiøst press.  

Som nevnt omhandler splittelsen mellom vest-kirken og østkirken uenigheter om 

tro og praksis, men forfatterne av Eksistens nevner også at ”Forskjellene dreide seg om både 

kulturelle, politiske og teologiske spørsmål” (s. 133). De fremhever pavens sterke politiske 

maktposisjon i Europa i middelalderen og skriver at han «[...]allierte seg med konger og 

fyrster i kamp mot andre konger og fyrster» (s. 133). I Eksistens står det at paven bidro til at 

kjettere og opponenter ble dømt og brent på bålet (s. 137), og dette er den eneste læreboka 

som fremhever det voldelige aspektet ved pavens maktposisjon.  

Kristen legitimert/motivert vold fremstilles i alle lærebøkene og det nevnes både 

historisk tilbakelagte og aktuelle eksempler. Tro og tanke er den eneste læreboka som trekker 

frem en generell diskusjon som handler om Bibelens femte bud rettferdiggjør bruken av vold 

for å løse konflikter (s. 197). Hvordan kristne har drevet hardhendt misjon i Norge, ofte 

gjennom vold og tvang, fremheves ikke i veldig stor grad i noen av lærebøkene, og det virker 

som temaet nedtones. I Tro og tanke nevnes det likevel indirekte hvordan kristen praksis 

kom i konflikt med det norske ættesamfunnet med sin norrøne gudetro, da ting som 

tidligere var praksis i Norge, for eksempel hevndrap og slaveri, ble forbudt og strengt straffet 

under kristendommens innføring i Norge (s. 210). Det står også at «Samene ble utsatt for til 

dels hardhendt kristen misjonering» (s. 23). I Eksistens lyder en av oppgavene slik: «Hvordan 

ble Norge kristnet? Bruk gjerne historiebøker» (s. 376), og forfatterne foreslår dermed 

implisitt at dette perspektivet kan hentes fra andre kilder enn læreboka.  

I samtlige lærebøker fremheves det at kristendommens historie er sammensatt og at 

kristne både har blitt forfulgt selv og har utsatt ikke-kristne for forfølgelse. I I samme verden 

står det at de som ble sett på som ”kjettere” og ikke-kristne ble utnyttet og forfulgt under 

Vest-Europas erobring av verden på 1400-tallet (s. 55I). Samtlige lærebøker nevner 

heksebrenningen i middelalderen som et ekstremt utslag av religiøst legitimert utfrysning, 

utestengning og forfølgelse (I samme verden, s. 21, Tro og tanke s. 27 og Eksistens 314). I 

Tro og tanke og Eksistens fremheves korstogenes krigerske og voldelige aspekt, og i Tro og 

tanke poengteres det at kirkens aktive rolle i forfølgelsene av ”kjettere” var typisk for denne 

tiden (s. 207). Det står også at kristendommen har blitt angrepet og kritisert for dette både av 

folk innenfor og utenfor tradisjonen. Heksebrenningen illustreres i Eksistens med et bilde på 

s. 314, og korstogene illustreres med et bilde av korsfarernes erobring av Beirut på s. 134. 

Eksistens er den eneste læreboka hvor det trekkes en linje fra korstogene til deres 
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konsekvenser for motsetningsforhold mellom folkegrupper i dag. I I samme verden nevnes 

korstogene kort i én setning i en tidslinje bakerst i kapittelet om kristendommen (s. 99).  

Som nevnt handlet striden mellom paven og Luther under Reformasjonen om 

uenigheter om tro og praksis. I lærebøkene fremtrer det likevel også politiske og 

samfunnsmessige aspekter ved denne striden. Forfatterne av Eksistens utdyper konflikten 

grundig og skriver for eksempel at «På den ene siden fikk Luther støtte fra fyrster og 

adelsmenn som var misfornøyde med den katolske kirkens verdslige maktbegjær. På den 

andre siden fikk han oppslutning fra prester og munker som hadde studert skriftene hans» (s. 

138). I Eksistens beskrives det også hvordan splittelsen mellom ulike kirkesamfunn fikk 

maktpolitiske konsekvenser da den utartet seg som en personstrid mellom paven og den 

engelske kongen Henrik 8. (s. 139). Forfatterne bruker videre splittelsene, Reformasjonen og 

krigene som utgangspunkt for å forklare dagens fordeling av ulike kristne grupper og 

religiøse grenser og beskriver hvordan Reformasjonen ble etterfulgt av religionskriger som 

fikk politiske konsekvenser: «Men det religiøse europakartet var også et resultat av de mange 

religionskrigene som fulgte etter reformasjonen. Det var ikke alltid spørsmål om ulike 

religiøse syn, men om stater og konger som ønsket politisk og økonomisk makt» (s. 140). I 

Eksistens fremheves dermed både det politiske og sosiale aspektet ved striden mellom ulike 

religiøse grupper i kristendommens historie, i større grad enn de to andre lærebøkene.  

I samtlige lærebøker fremtrer det eksempler på hvordan det kan oppstå spenninger og 

konflikter mellom den religiøse og sekulære sfære. En historisk tilbakelagt konflikt med 

samfunnsmessige og politiske, men også moralske, aspekter, fremtrer når forfatterne av 

Eksistens trekker frem livssynsstriden i Norge. Det nevnes hvordan denne striden var preget 

av konflikt mellom «[...]en konservativ kristen bevegelse på den ene siden og 

kulturradikalere med relasjon til arbeiderbevegelsen på den andre» (s. 345) og at 

kulturradikalere kjempet mot kristendommen «[...]som statsreligion og som religion i og for 

seg» (s. 347). I Eksistens står det også at statskirkens og kristendommens privilegerte stilling 

på en del områder er omstridt (s. 358), bedre kjent som statskirkedebatten. I I samme 

verden nevnes det at en av hovedsakene til Human-Etisk Forbund har vært kampen mot 

statskirkeordningen og «[...]kampen mot kristen formålsparagraf i skole og barnehage og 

kritikken av KRL-faget som ble innført i grunnskolen i 1997» (s. 242). Her fremtrer både 

samfunnspolitiske og skolepolitiske aspekter frem.  

I Tro og tanke problematiseres forholdet mellom kirke og myndigheter i Russland 

og Kina og forholdet mellom kristne misjonærer og kolonimakter i Afrika (s. 216-222). Det 

fremheves for eksempel hvordan det at kirken i Russland er med på å støtte opp under 
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oppbyggingen av den russiske nasjonalfølelsen kan være problematisk for andre trossamfunn 

i Russland, som den muslimske befolkningen (s. 217). Kristendommens historie i Kina 

utdypes grundig, og det nevnes at kirke og myndigheter ofte har vært på kollisjonskurs 

gjennom historien (s. 220). I Tro og tanke aktualiseres videre konflikten om 

kristendommens rolle i den offentlige sfære i norsk kontekst i en faktaboks om ”Kirken og 

22. Juli” på side 33. Det beskrives hvordan folk samlet seg i og utenfor kirken for å bearbeide 

sorg, fortvilelse, sinne og avmakt etter terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya, og 

dette er også illustrert med et bilde. Kirkens positive og sorgforløsende rolle fremheves, men 

i oppgavene under nevnes det hvordan denne rollen har vært debattert, da noen hevder at 

kirken på denne måten virket ekskluderende ved å ta monopol på sorgarbeidet. Dette 

utfordrer leseren til å se hvordan det kan oppstå spenninger og konflikter mellom den 

religiøse og sekulære sfære. 

Hvordan kirken har blitt kritisert for å spille en rolle i undertrykking ved å støtte 

undertrykkende regimer, fremheves i Tro og tanke der det trekkes en linje mellom etiske 

konflikter og politisk forstått kristendom: «Når det gjelder den etiske dimensjonen, er den 

romersk-katolske kirken blitt kritisert for manglende vilje til å engasjere seg i kampen for 

politisk rettferdighet. Kritikken har ikke vært ubegrunnet, for kirken har ofte støttet 

undertrykkende regimer, særlig i Latin-Amerika» (s. 230). Både konfliktens politiske og 

moralske aspekt tematiseres dermed eksplisitt. Forfatterne beskriver hvordan mange prester 

og biskoper i Latin-Amerika i nyere tid har «[...]inntatt radikale politiske standpunkt, og de 

har utviklet en retning de kaller frigjøringsteologi» hvor fokuset deres ligger på Jesu kamp 

mot urettferdighet, som beskrives i evangeliene. Det fremheves at kristendommen i dette 

tilfellet i stor grad blir forstått politisk, der Gud er på de fattiges side (s. 230).  

Aktuelle eksempler på kristen legitimert vold nevnes også der forfatterne av Tro og 

tankes trekker frem hvordan kristne abortmotstandere i USA har sprengt abortklinikker. Det 

beskrives hvordan slike grupper begrunner volden religiøst, ut ifra en forestilling om en 

todelt verden: en kosmisk kamp mellom Gud og Satan. Dette er et eksempel på hvordan noen 

kristne bruker teologi for å kjempe en samfunnsmessig og politisk kamp mot det de ser på 

som urettferdig. Tro og tanke fremhever sammenhengen mellom religiøse ideer, her fra 

kristen teologi, og forholdet mellom religion og vold.  

I motsetning til Tro og tanke og I samme verden, nevner Eksistens eksplisitt at 

kristendommen har hatt et negativt syn på muslimer og jøder. Under Religionenes syn på 

hverandre står det at «Kristendommens syn på islam har til dels vært preget av krig og 

konflikter mellom kristne og muslimske stater siden middelalderen» (s. 378). Det nevnes 
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videre at «Historisk har kristne stater i Europa undertrykt og forfulgt både jøder og muslimer. 

Det er først i de siste tiårene at kristne kirker har opprettet en dialog med de andre 

religionene, ut fra oppfatningen at de alle tilber den samme Gud» (s. 378).  

 

 

Knyttet til islam 

Alle lærebøkene trekker frem hvordan det har vært turbulente perioder i Arabia i islams 

tidlige historie og politiske og kulturelle stridigheter og kriger mellom klanene på 

Muhammeds tid (Tro og tanke, s. 132, Eksistens, s. 175, I samme verden s. 110). Forfatterne 

av Eksistens fremhever det voldelige aspektet og skriver at «[...]blodhevn var det viktigste 

middelet til å hevde rettferdighet og ære» (s. 175). I Tro og tanke fremheves det derimot 

hvordan det var tabu å føre krig under høytider (s. 130). Samtlige lærebøker beskriver 

hvordan Muhammed tok med seg en hær og erobret Mekka i 630 og fremstiller den 

maktpolitiske konflikten mellom Muhammed og de som hadde makten i Mekka (I samme 

verden, s. 110, Eksistens, s. 176-177, Tro og tanke, s. 132-135). Erobringene ledet av 

Muhammed og krigene mellom klanene, omtales i Koranen og kan dermed også forstås som 

mytiske konflikter, men lærebokforfatterne beskriver også hendelsene som faktiske historisk 

tilbakelagte hendelser med maktpolitiske aspekter, selv om de ikke alltid skiller mellom 

historiske og mytiske hendelser.  

Videre beskrives Islams utbredelse. Forfatterne av I samme verden beskriver for 

eksempel hvordan store deler av den arabiske halvøya var under muslimsk kontroll da 

Muhammed døde og skriver at «I de neste tiårene ekspanderte den arabiske sivilisasjonen 

vestover inn i Nord-Afrika og like til Spania og langt østover i Asia[...]» (s. 110). I Eksistens 

(s. 177) beskrives erobringen med et mer fremtredende voldelig aspekt, som «[...]en kamp for 

å utbre den nye religionen». Det fremheves hvordan Muhammed inntok Mekka og la store 

deler av Arabia under seg gjennom krig og diplomatisk virksomhet.  

Mer aktuelle politiske og samfunnsmessige konflikter fremtrer der lærebøkene 

fremstiller striden mellom modernisme og islamisme. Selv om striden på én måte dreier 

seg om uenigheter om tro og praksis, er det det samfunnsmessige og politiske aspektet som er 

mest fremtredende i lærebøkene. I Tro og tanke står det for eksempel at «[...]»islamismen 

delte seg i synet på bruk av vold og terror i islams navn» (s. 144) og at modernistene tar 

avstand fra vold og terror og mener at islamistene er islams fiender fordi de feiltolker og 

forvrenger islam. Det står også at modernister «[...]taler for en form for islam som kan 

tilpasses det moderne samfunnet og dets verdier, som demokrati, likestilling og 
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menneskerettigheter» (s. 144). Det fremtrer dermed implisitt en konflikt mellom islamisme 

og moderne (vestlige) verdier. I I samme verden står det at splittelsen handler om forholdet til 

sharia, da reform-islamister ønsker å tilpasse den klassiske sharialovgivningen til moderne 

samfunn (s. 128). I Eksistens beskrives islamisme som politisk islam (s. 211) og det står at 

islamister kritiserer det de oppfatter som moralsk forfall i muslimske land og ser på lederne i 

disse landene som ’korrupte fiender’ (s. 212). Det nevnes at det finnes moderate innen 

bevegelsen, men at det er den hardere radikale linjen som har vunnet fram (s. 212). 

I forbindelse med det forfatterne av Tro og tanke beskriver som praktisk 

religionskritikk, nevnes det hvordan islam har blitt anklaget for voldsbruk i religionens 

navn, både fra mennesker innenfor og utenfor tradisjonen (s. 27-28). Forfatterne knytter også 

islamistisk motivert terror eksplisitt til tanker fra islamsk teologi: «Terroristene ser ut til å 

regne med at de kjemper en krig for islams sak som rettferdiggjør bruk av alle midler. Tekster 

og taler tyder på at de ser seg selv som martyrer som vil gå rett til paradis fordi de har gitt sitt 

liv for Allahs sak» (s. 145). Bildet nyanseres derimot når det poengteres at «Muslimske lærde 

hevder imidlertid at terror mot uskyldige ikke kan forsvares ut fra islam, og bruk av ild som 

krigsvåpen er helt forbudt» (s. 145). I Eksistens (s. 213) og i I samme verden (s. 127) 

tematiseres jihad og såkalt ”hellig krig” i forbindelse med islamistisk terror. I samme verden 

har også en distinksjon mellom den lille jihad og den store jihad (s. 127). Jihad er ikke 

tematisert i Tro og tanke.  

Det politiske aspektet fremtrer tydelig når det gis eksempler på hvordan islamistiske 

bevegelser har fått en ny politisk betydning etter 1991. I alle lærebøkene nevnes flere 

konkrete eksempler på islamistiske terrorangrep i muslimske land og Vesten (I samme 

verden, s. 127, Tro og tanke, s. 144-145, Eksistens s. 213). I samtlige lærebøker nevnes 

terrorangrepet på i New York i 2001, og forfatterne av Tro og tanke illustrerer for eksempel 

hendelsen med et bilde over en halv side og nevner en rekke eksempler på islamistisk 

motivert terror fra 1981-2013 i en faktaboks. I I samme verden knyttes islamisme til 

radikalisering og det står at «Radikale islamister er antidemokratiske, konfliktorienterte og 

revolusjonære» (s. 127). I samtlige lærebøker fremheves det videre at islamistiske bevegelser 

har vokst frem og blitt til uformelle nettverk. I I samme verden beskrives for eksempel al-

Qaida som et terrornettverk (s. 127). Begreper som går igjen i lærebøkenes fremstilling av 

aktuelle samfunnskonflikter knyttet til islam er politisk islam, revolusjon, terror, vold, islams 

fiender, selvmordsaksjoner, antivestlig, nettverk. 

Når det gjelder islam knyttet til kulturelle og politiske konflikter er Tro og tanke den 

eneste læreboka som fremstiller en såkalt ’sivilisasjonskonflikt’ mellom en muslimsk 
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”sivilisasjon” og en vestlig (kristen) ”sivilisasjon”. Forfatterne beskriver Huntingtons (1993) 

teori om The Clash of Civilizations, men utdyper også hvorfor mange er uenige med han og 

mener at teorien er feil (s. 40-42). Videre presiseres det at det er mye som tyder på at de 

etniske, økonomiske og politiske motsetningene mellom den vestlige og muslimske verden er 

viktigere årsaker til konflikten enn de religiøse. I tillegg nevnes det hvordan islam for mange 

har «[...]blitt et symbol i kampen mot vestlig dominans» (s. 152). Konflikten knyttes mer 

spesifikt til islamisme i I samme verden, hvor det nevnes at islamismen gjerne er antivestlig 

og at denne politiske ideologien i nyere tid særlig har hatt front mot USA og Israel (s. 127).  

En potensiell konflikt mellom muslimer og Vesten fremheves også i Eksistens: «De siste 

årene har små grupper av muslimer valgt en konfrontasjonslinje overfor de vestlige 

samfunnene, i noen tilfeller med bruk av vold og terror» (s. 208). I én av oppgavene på side 

216 blir elevene spurt om hva de tror er islams utfordringer i Vesten, og oppgaven åpner opp 

for å diskutere potensielle konflikter mellom islam og Vesten. I Tro og tanke vies det mye 

større plass til ”sivilisasjonskonflikten” mellom Vesten og den muslimske verden enn i de 

andre lærebøkene.  

I forbindelse med sivilisasjonskonflikten har Tro og tanke også en faktaboks hvor 

forfatterne beskriver den ideologien som var bakgrunnen for terrorangrepene utført av Anders 

Behring Breivik i Oslo og på Utøya, 22. Juli 2011. Breivik plasseres her eksplisitt i en anti-

islamsk ramme. På samme måte presiserer forfatterne av I samme verden at denne 

høyreekstreme nasjonalismen hadde front mot islam. De skriver også at terrorhandlingen 

«[...]ble begrunnet i en høyreradikal ideologi som la vekt på en gruppeidentitet knyttet til 

nasjonalitet og religion» (s. 332), men ingen av lærebokforfatterne går nærmere inn på hans 

religiøse tilknytning. 

Konflikten mellom muslimer og hinduer i det post-koloniale India nevnes så vidt i 

Tro og tanke i forbindelse med Mathama Ghandi på side 283. Forfatterne nevner indirekte et 

dårlig forhold mellom hinduer og muslimer i India i 1920-1930-årene, og beskriver hvordan 

det var uro i forbindelse med oppdelingen i India og Pakistan i 1947 med «[...]hensyn til 

religiøse skillelinjer mellom hinduer og muslimer» (s. 283). I Eksistens nevnes også 

konflikten mellom muslimer og hinduer og det står at den har sammenheng med post-

kolonitiden (s. 207). Dette fremtrer dermed som en konflikt innad i et land, mellom en stat og 

en muslimsk minoritet, men konflikten utdypes ikke grundigere. 

I samtlige lærebøker nevnes dhimmiordningen og det beskrives hvordan jøder og 

kristne har hatt en særstilling i islam som ”bokens folk” (Tro og tanke, s. 150, Eksistens s. 

378, I samme verden, s. 134). Likevel fremheves det i Eksistens og i I samme verden at dette 
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ikke alltid har vært like uproblematisk. I I samme verden står det for eksempel at «Opp 

gjennom historien har dhimmiordningen blitt praktisert forskjellig – fra reell toleranse til 

åpenbar undertrykkelse» (s. 134), og i Eksistens nevnes det eksplisitt hvordan muslimer har 

undertrykket folk som ikke tilhører islam (s. 378).  

 

 

Oppsummering 

I det foregående har jeg vist hvordan lærebøkene fremstiller samfunnsmessige og politiske 

konflikter, som er et konfliktperspektiv de har viet betydelig mye plass til. Når det gjelder 

samfunnsmessige og politiske konflikter knyttet til religion generelt, behandler 

lærebokforfatterne religionenes rolle i samfunnet og viser hvordan livsynspluralitet kan være 

en utfordring for fredelig sameksistens. Videre fremstiller lærebøkene hvordan religioner 

både kan legitimere uetiske og udemokratiske ordninger og vold, ha skyld i krig og konflikt 

og det nevnes eksempler på religiøst maktmisbruk. Det fremstilles også hvordan religiøs tro 

og praksis kan komme i konflikt med en sekulær stat. 

Konflikter knyttet til kristendommen omhandler konflikter tidlig i Israels historie og 

konflikter mellom Jesus og det jødiske lederskapet. Dette er konflikter som både fremstilles 

med mytiske aspekter og faktisk-historisk tilbakelagte aspekter. Videre nevner 

lærebokforfatterne hvordan kristne både har blitt utsatt for forfølgelse på grunn av sin tro, og 

selv har drevet forfølgelse mot ikke-kristne. De nevner også så vidt hvordan det har oppstått 

krig og konflikter mellom kristne og muslimer i middelalderen. Det fremtrer i noen grad 

hvordan splittelsen mellom vestkirken og østkirken, og senere Reformasjonen, også hadde 

samfunnsmessige og politiske aspekter. I Tro og tanke nevnes det hvordan kristen praksis 

kom i konflikt med norrøn gudetro under kristningen av Norden. Lærebøkene fremstiller også 

hvordan det har vært spenninger og konflikter mellom den religiøse og sekulære sfære som 

blant annet har omhandlet kristendommens og kirkens rolle i det offentlige. Det nevnes så 

vidt aktuelle eksempler på kristen legitimert vold og at kirken har støttet undertrykkende 

regimer.  

Når det gjelder konflikter knyttet til islam har samtlige lærebøker en fremtredende 

tematisering av aktuelle samfunnskonflikter, for eksempel islamistiske motiverte 

terrorangrep. I I samme verden og Eksistens fremtrer den islamske ideen om jihad og  

legitimering av hellig krig. Samtlige lærebøker berører så vidt spenninger mellom Vesten og 

islam, selv om Tro og tanke har viet størst plass til temaet. Videre nevnes islams endrede 

politiske rolle i alle lærebøkene, for eksempel gjennom opprettelsen av terrornettverk. 
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Religionens endrede politiske rolle knyttes ikke til kristendommen, og aktuelle 

samfunnsmessige og politiske konflikter knyttes oftere til islam enn kristendommen. Aktuelle 

samfunnsmessige og politiske konflikter tematiseres også oftere i egne kapitler som 

omhandler konflikt knyttet til religion som et generelt tema, med eksempler fra ulike 

religioner. Derimot tematiseres historisk tilbakelagte politiske og samfunnsmessige 

konfliktene oftere i kristendoms- og islamkapitlene. 

 

 

4.2.4 Etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter 

Noen av de ovennevnte konfliktene har både etiske og moralske aspekter, men i det følgende 

har jeg valgt å trekke frem konflikter der religion eller religiøse synspunkt knyttet til 

uenigheter om etikk og moral, samt brudd på menneskerettigheter, fremtrer som 

hovedaspektet. Temaene knyttes om hverandre til kristendommen, islam og religion generelt, 

og jeg har av denne grunn valgt å ikke systematisere tekstutdragene i underkategorier.  

For det første ønsker jeg å peke på den moralske (praktiske) religionskritikken som 

fremstilles i alle lærebøkene. Gjennom utvalgte kritikere, som Marx, Freud og Nietzsche, 

fremlegger bøkene mulige problematiske sider ved religion generelt og beskriver hvordan 

noen har oppfattet religion som skadelig og undertrykkende (Eksistens, s. 342, Tro og tanke 

s. 27, I samme verden, s. 280-282). Slik kritikk kommer også til uttrykk i kapitlene om 

livssynshumanismen der det i samtlige lærebøker gis eksempler på humanistenes kampsaker 

og kritikk av religion. Alle lærebokforfatterne trekker frem hvordan mange opp gjennom 

tidene har opplevd religion generelt, og mer konkret den norske kirke, som undertrykkende, 

manipulerende, skadelig, autoritær og intolerant. I I samme verden står det for eksempel at 

«Noen livssynshumanister mener all religion er skadelig fordi den umyndiggjør mennesker» 

(s. 245). I Tro og tanke nevnes det også at nyateister mener at religionene «[...]er farlige fordi 

de fører til vold, mishandling og hjernevasking» (s. 28) 

Forfatterne av Tro og tanke og Eksistens går gjennom aktuelle verdikonflikter og 

etiske diskusjoner om temaer som eutanasi, selvbestemt abort, homofiles rettigheter, 

likestilling mellom kjønnene, seksualitet, ekteskap, krig og militærtjeneste, men er forsiktige 

med å eksplisitt knytte dette opp mot religiøse synspunkt. Likevel knyttes både homofili- og 

abortdebatten til religion noen steder. I Tro og tanke problematiseres hele ideen om en ”felles 

global etikk” og det nevnes at det innenfor alle religioner og livssyn både finnes mennesker 

som ikke aksepterer aktiv dødshjelp, homofilt samliv og militærtjeneste, og mennesker som 
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støtter og forsvarer dette (s. 329). Her impliseres det dermed at det er spenningsfylte 

motsetninger mellom og innad i religiøse tradisjoner i synet på etikk, verdier og 

menneskerettigheter.  

I Eksistens knyttes kriterier for rettferdig krigføring til kristendommen gjennom 

rettferdig krig-tradisjonen, og forfatterne skriver at «Det finnes en lang tradisjon for etikk i 

krig, som springer ut av kristen tenkning i middelalderen da en spurte om det overhodet 

kunne være mulig for en kristen å føre krig» (s. 303). Når det gjelder abort og aktiv dødshjelp 

fremheves det i Tro og tanke at man fra kristent hold har vært kritiske til dette (s. 195). 

Grunnen til at det kun er kristnes syn som presenteres i forbindelse med abortdebatten, og for 

eksempel muslimske synspunkt ikke vektlegges, kan ha noe å gjøre med at dette har vært en 

pågående diskusjon innad i kristne miljøer.  

Homofilidebatten har vært en sak som har ført til heftige diskusjoner innad i både 

kristendommen og islam, men debatten innad i den norske kirke er mest fremtredende i 

lærebøkene (Eksistens s. 131, Tro og tanke 196, I samme verden s, 92). Både i Tro og tanke 

og I samme verden presenteres det hvordan kristne som er kritiske til homofilt samliv 

begrunner sitt syn i utvalgte bibeltekster. Lærebøkenes fremstilling av debatten innenfor 

kristendommen fokuserer riktignok på uenighet og diskusjon i større grad enn konflikt eller 

strid. Debatten om homofiles rettigheter knyttes til islam i Tro og tanke i en faktaboks på side 

148, der det fremheves at dette ofte har vært et ikke-tema i islam og at særlig muslimske 

ledere forbyr praksisen. Videre nevnes den somaliske forfatteren Amal Aden som har stått 

frem som offentlig lesbisk og på grunn av dette blitt både truet og angrepet. I Eksistens 

nevnes det kort at islam avviser homofili (s. 191) og i I samme verden står det at homofile 

handlinger er kriminelle ifølge klassisk sharialovgivning (s. 128) 

FNs menneskerettighetserklæring fremheves i samtlige lærebøker (I samme verden s. 

333, Tro og tanke s. 312, Eksistens, s. 380-81), og det beskrives hvordan religiøs praksis 

kan komme i konflikt med menneskerettigheter og oppfattes som diskriminerende og 

undertrykkende. Forfatterne av I samme verden (s. 21) nevner at religion generelt kan 

misbrukes og forsvare urettferdige maktforhold i familier og i samfunnet. 

Menneskerettighetene trekkes inn når det står at reformislamister og moderate islamister har 

splittet seg i synet på den klassiske sharialovgivningens tilpasning til moderne 

menneskerettigheter (s. 128). I Tro og tanke nevnes det eksplisitt at omskjæring av jenter og 

tvangsekteskap er brudd på menneskerettigheter og at staten i slike tilfeller setter 

religionsfriheten til side og griper inn. Derimot blir det presisert at staten ikke griper inn ved 

religiøs diskriminering av kvinner og homofile (s. 46). Omskjæring fremstilles i alle 
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lærebøkene som et konfliktfylt tema som på én måte knyttes til noen muslimers praksis, men 

på en annen måte fremtrer som en kulturell praksis. Forfatterne av Tro og tanke er alene om å 

nevne tvangsekteskap - som fremstilles som et problematisk tema - men utdyper det ikke. 

Konflikten mellom religiøs praksis og verdier om likestilling trekkes også frem i I samme 

verden hvor det står at verdier om likestilling mellom kjønnene ikke alltid harmonerer med 

religiøse oppfatninger (s. 336). Forfatterne stiller spørsmålstegn ved om det er «[...]riktig å gi 

offentlig støtte til menigheter som praktiserer ulikhet mellom kjønnene» (s. 336).  

Konflikter som omhandler syn på kjønn og kjønnsroller knyttes eksplisitt til kristen 

og muslimsk praksis i samtlige lærebøker. I Tro og tanke nevnes det eksempler på at religion 

kan spille en rolle i familiekonflikter og det står at vold mot kvinner fra enkelte kristne, 

muslimske og hinduiske menn «[...]kan springe ut fra tanker om menns overlegenhet i disse 

religionene» (s.38). Forfatterne av I samme verden trekker frem spenninger mellom ulike syn 

på kjønn og kjønnsroller innad i den kristne tradisjon når de beskriver hvordan kristne 

humanister har «[...]kjempet for kvinners vei til prestetjeneste og mot kristen 

fundamentalisme» (s. 246). Når lærebokforfatterne fremstiller syn på kjønn og kjønnsroller i 

islam, trekker de også frem omdiskuterte temaer i forbindelse med dette. Der 

lærebokforfatterne tematiserer atskillelsesprinsippet og forskjellsbehandling av menn og 

kvinner i islam, fremtrer det spenninger mellom slik praksis og verdier om likestilling (I 

samme verden s. 133, Eksistens s. 191, Tro og tanke s. 145). Hijabdebatten er en sak som 

fremheves i alle lærebøkene i forbindelse med denne tematikken, og forfatterne i samtlige 

lærebøker nevner hvordan muslimske feminister har kritisert kvinners rolle i islam som 

kvinneundertrykkende. I Tro og tanke og i Eksistens trekkes Amina Wadud frem som 

eksempel på en muslimsk feminist. I Tro og tanke trekkes det også en linje mellom 

islamistiske miljøer og tildekking av kvinner som et viktig symbol. 

I Eksistens og i I samme verden nyanseres denne debatten. I Eksistens har forfatterne 

for eksempel valgt å fremstille ulike syn på saken ved å gi en oversikt over argumenter for og 

i mot bruken av hijab, både fra franske muslimer og franske ikke-muslimer. I I samme verden 

står det at «[...]andre steder velger muslimske kvinner frivillig og bevisst å gå med skaut for å 

vise sin tilhørighet til islam» (s. 133). Forfatterne av Tro og tanke trekker frem debatten om 

religionsfrihet og bruken av religiøse hodeplagg. De nevner også ulike argumenter som har 

blitt brukt i diskusjonen om bruken av hijab blant offentlige tjenestemenn, som politifolk og 

dommere (s. 47). Her trer det indirekte frem et politisk og samfunnsmessig aspekt som 

omhandler uenighet om religioners rolle i offentligheten - en potensiell konflikt mellom den 

religiøse og sekulære sfære.  
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Når det gjelder konflikter mellom muslimsk praksis og menneskerettigheter, lyder for 

eksempel én av oppgavene i I samme verden: «Endel radikale islamister står for et 

samfunnssyn som er i strid med FNs menneskerettigheter. Hva består denne konflikten i, helt 

konkret? Hvilke grupper er det snakk om?» (s. 137). Et annet sted i læreboka, på side 127, 

nevnes hudud-straffene eksplisitt i konflikt med menneskerettighetene. Det er videre 

interessant å se hvordan denne konflikten implisitt trer frem der forfatterne av Tro og tanke 

beskriver og illustrerer hudud-straffene på side 150-151. Selv om islamsk strafferett her 

ikke eksplisitt fremstilles som konfliktfylt eller problematisk, vil straffer som innebærer 

amputasjon, piskeslag og døden tre frem i et motsetningsforhold til vestlige verdier om 

menneskerettigheter. Alle lærebokforfatterne knytter videre vold eksplisitt til muslimer når de 

tematiserer islamisme, og tydeliggjør en konflikt mellom islamisme som politisk ideologi og 

vestlige verdier om demokrati, likestilling og menneskerettigheter. 

Samtlige lærebøker fremhever ytringsfrihet og trosfrihet som sentrale verdier i et 

demokratisk samfunn (Tro og tanke s. 297, Eksistens s. 310-313, I samme verden s. 337), 

men beskriver hvordan ytringsfriheten kan trues, for eksempel når den kommer i konflikt 

med trosfrihet (blasfemi). I Tro og tanke står det for eksempel: «Men hva hvis praktiseringen 

av denne friheten kolliderer med andre menneskerettigheter som staten også skal beskytte?» 

(s. 46). Samtlige lærebokforfattere trekker frem ”Karikaturstriden” som et eksempel på at 

ytringsfrihet kan komme i konflikt med trosfrihet (Eksistens s. 317, Tro og tanke s. 129 og I 

samme verden, s. 337). Det problematiseres hvordan man både må ta hensyn til 

ytringsfriheten og samtidig ta hensyn til ytringsfrihetens grenser, da for eksempel religiøse 

mennesker kan oppleve enkelte ytringer som krenkende. Forfatterne av Eksistens nevner 

videre spenninger innad i islam - mellom reform-muslimer og konservative islamister - når 

det gjelder syn på ytringsfrihet og trosfrihet og likestilling mellom menn og kvinner (s. 214). 

Det trekker også frem hvordan religiøse ytringer kan oppleves som krenkende og hvordan det 

ble stor debatt om «[...]hvilke virkemidler en kan bruke når en ytrer seg» (s. 312) i 

forbindelse med de norske prestene Ludvig Nessa og Børre Knudsens demonstrasjon mot 

abort.  

 

Oppsummering 

I det foregående har jeg vist hvordan lærebokmaterialet fremstiller verdikonflikter, etiske 

konflikter og religiøs praksis i konflikt med menneskerettigheter. Hovedtrekkene viser at 

lærebokforfatterne er forsiktige med å problematisere religiøse synspunkter i forbindelse med 

etiske og moralske dilemmaer, men trekker i mer eller mindre grad frem hvordan spørsmål 
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om kvinnesyn, homofiles rettigheter, selvbestemt abort, aktiv dødshjelp og militærtjeneste og 

krig har vært omdiskuterte temaer både innad i religiøse tradisjoner og utenfor. Lærebøkene 

legger også vekt på FNs menneskerettighetserklæring og fremstiller en rekke eksempler på at 

religiøs tro og praksis kan komme i konflikt med enkelte menneskerettigheter. I samtlige 

lærebøker tematiseres homofilispørsmålet i større eller mindre grad som et omdiskutert 

spørsmål i begge religioner. Når det gjelder debatter om kjønn og kjønnsroller knyttet til 

islam, trekkes hijabdebatten frem som eksempel i alle tre lærebøker. Lærebøkene nevner også 

Muhammedkarikaturene i sammenheng med spenninger mellom ytringsfrihet og trosfrihet. 

Lærebøkene har en tendens til å knytte brudd på menneskerettigheter til muslimsk praksis og 

islamisme, i større grad enn de knytter dette temaet til kristen praksis. Det er også en tendens 

at etiske konflikter og verdikonflikter ofte tematiseres i egne kapitler som omhandler konflikt 

knyttet til religion som et generelt tema, med eksempler fra ulike religioner. 

 

4.3 Sammenfatning 

I det foregående har jeg vist hvordan lærebokmaterialet fremstiller konfliktperspektiver 

knyttet til religion. Analysen viser en sammensatt fremstilling av konfliktperspektiver i 

lærebøkene og det er vanskelig å gi en sammenfattet karakteristikk av funnene. 

Hovedfunnene viser likevel at lærebøkene på ulike måter dekker mange forskjellig temaer 

som spenner over hele spekteret av kategorier - både mytiske konflikter, konflikter som 

omhandler uenigheter om tro, praksis og organisering, samfunnsmessige og politiske 

konflikter og etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter. 

Lærebøkene fremstiller både historisk tilbakelagte og dagsaktuelle konflikter innad i 

både kristendommen og islam. Konflikter mellom religioner er noe nedtonet, men det nevnes 

ulike eksempler på konflikter der ulike religiøse grupper står mot hverandre. Disse 

konfliktene omhandler både verdispørsmål, uenigheter om tro, praksis og organisering og 

politiske og samfunnsmessige aspekter. Videre fremstiller lærebøkene mytiske konflikter 

som opptrer i både kristendommen og islam. Analysen viser også at konfliktstoff som 

omhandler aktuelle samfunnskonflikter og konflikter som berører etikk og moral, ofte 

tematiseres i egne kapitler som omhandler konflikter knyttet til religion generelt, med 

eksempler fra ulike religioner. De konfliktene som tematiseres i kristendoms- og 

islamkapitlene fremstilles oftere som mytiske eller historisk tilbakelagte.  
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Lærebøkene fremhever hvordan religion har fått en endret politisk rolle gjennom 

etablering av transnasjonale religiøse nettverk, men knytter dette til islam i større grad enn til 

kristendommen. Videre tydeliggjøres sammenhengen mellom religion og konflikter, og i 

noen grad hvilken rolle religion spiller i de ulike konfliktene. Funnene viser også at 

lærebøkene kun i noen grad fremstiller sammenhengen mellom religiøse ideer og vold. 

Spenninger mellom religiøs fundamentalisme og liberale opplysningsverdier fremtrer kun 

implisitt når denne spenningen knyttes til kristen fundamentalisme, men mer eksplisitt når 

den knyttes til islamisme. Lærebøkenes fremstilling av fundamentalisme er noe unyansert og 

uoversiktlig. Noen steder knyttes det til ulike tolkninger av Bibelen i konflikt med moderne 

bibelforskning og naturvitenskap, andre steder omtales det som en reaksjon mot 

moderniseringen av samfunnet. I Tro og tanke tematiseres islamisme i forbindelse med 

fundamentalistiske retninger, og i Eksistens settes det likhetstegn mellom islamisme og 

fundamentalisme. Når Tro og tanke og Eksistens snakker om fundamentalisme og islamisme i 

forbindelse med hverandre ett sted i boka og et annet sted i boka knytter islamisme til terror, 

fremtrer det implisitt også en kobling mellom fundamentalistiske retninger og vold, uten at 

dette er spesifisert eller utdypet. Ingen av lærebøkene tydeliggjør ulike former for 

fundamentalisme, og de tydeliggjør heller ikke hvorfor noen religiøse fundamentalister tyr til 

vold, mens andre avviser det.  

Da jeg har presentert en tekstnær analyse av de tre lærebøkene, har jeg utarbeidet fire 

oversikstabeller (Vedlegg) for å gi et overblikk over mer komparative perspektiver som 

fremtrer i analysen. Tabellene viser hva som er de mest fremtredende konfliktperspektivene i 

lærebøkene og tydeliggjør gjennomgående likheter og ulikheter i lærebøkenes fremstilling av 

konfliktperspektiver. Videre tydeliggjøres de viktigste likhetene og forskjellene mellom 

lærebøkenes fremstilling av kristendommen og islam. Ord og setninger som står i parentes er 

mindre fremtredende i lærebøkene eller kun implisitt nevnt uten at hovedfokuset ligger på det 

konfliktfylte ved temaet. 

 

 

4.3.1 Kort sammenlikning av konflikter knyttet til kristendommen og 

islam 

Når det gjelder lærebøkenes overordnede fremstilling av konflikter knyttet til kristendommen 

og islam, er det både forskjeller og likheter som trer frem i datamaterialet. De mytiske 

konfliktene som knyttes til begge religionene fremstilles med noenlunde samme 
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konflikttemaer, der kampen mellom det gode og det onde og konflikten mellom Gud og 

menneskene fremtrer som sentrale temaer i begge religioner. Når det gjelder konflikten 

mellom Gud og ulydige mennesker i kristendommen, fremtrer dette derimot noe ulikt. I likhet 

med Eksistens’ fremstilling av kristendommen viser forfatterne av denne boken også hvordan 

det i islam oppstod tanker om hva som var rett og galt og at mennesker som utfører slike 

”forkastelige” handlinger dermed vil komme i konflikt med Gud. I forbindelse med samtlige 

lærebøkers fremstilling av islam, fremheves det videre at menneskene blir straffet dersom de 

bryter Guds bud. Det er dermed større fokus på handlinger som er i konflikt med Guds bud 

knyttet til islam enn de som er knyttet til kristendommen. 

Når det gjelder uenigheter om tro og praksis fremstilles historisk tilbakelagte 

stridigheter og konflikter innad i begge de religiøse tradisjonene, men lærebøkene vier i 

hovedsak større plass til splittelsen mellom sunni- og sjiaislam enn splittelser innad i 

kristendommen. Også moderne stridigheter innad i tradisjonene fremstilles innenfor begge 

religioner; spenninger mellom islamister og modernister og spenninger mellom kristne 

fundamentalister og liberale kristne. Når det gjelder samfunnsmessige og politiske konflikter 

er det derimot et generelt større fokus på aktuell militant islam og muslimske ekstremister, 

enn aktuelle voldelige handlinger gjennomført av kristne. Kristenmotivert vold fremstilles 

hovedsakelig som historisk tilbakelagt, med unntak av ett eksempel om kristne 

abortmotstandere. Lærebøkene tematiserer kristen fundamentalisme i større grad enn 

islamistisk fundamentalisme, men knytter derimot islamistisk fundamentalisme til voldelige 

handlinger. En fremtredende tendens er dermed at aktuelle samfunnskonflikter, som ofte 

innebærer terror og voldelige handlinger, i større grad knyttes til islam enn til 

kristendommen.  

Når det gjelder etiske og moralske konflikter, som debatter om selvbestemt abort, 

homofiles rettigheter og militærtjeneste, knyttes slike perspektiver sjelden eksplisitt til 

kristendommen og islam, og hovedtendensen er at slike spørsmål oftest knyttes til religion 

generelt. Ulike syn på homofiles rettigheter knyttes til begge religioner, men brudd på 

menneskerettigheter knyttes til islam i større grad enn de knyttes til kristendommen. I forhold 

til lengden på islamkapitlene sammenliknet med lengden på kristendomskapitlene har 

forfatterne av samtlige lærebøker viet mye plass til tematisering av konflikter knyttet til 

islam, særlig islamistiske terrorangrep og konflikten mellom sjia- og sunnimuslimer. 

Lærebøkenes overordnede fremstilling av konflikter knyttet til kristendommen og islam 

skiller seg dermed på en del punkter, men den mest fremtredende forskjellen gjelder 
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lærebøkenes fokus på aktuelle voldelige konflikter og terrorhandlinger utført av radikale og 

fundamentalistiske islamister. 

 

 

4.3.2 Kort sammenlikning av lærebøkene 

I oversiktstabellene (Vedlegg) kan man se at lærebøkene har gjennomgående særtrekk, men 

utvalget av eksempler er ulikt. Det er derfor vanskelig å oppsummere, men noen likheter og 

ulikheter kan likevel påpekes. Når det gjelder lærebøkenes fremstilling av mytiske konflikter 

fremhever samtlige lærebøker kampen mellom det gode og det onde og konflikten mellom 

menneskene og Gud, knyttet til begge religioner. Videre aktualiserer Tro og tanke og I 

samme verden sammenhengen mellom mytiske konflikter og forholdet mellom religion og 

vold, gjennom konkrete religiøse ideer og fortellinger. Disse lærebøkene trekker dermed 

eksplisitt en linje mellom kristne mytiske konflikter og sammenhengen mellom religion og 

vold, noe som ikke gjøres i Eksistens. Eksistens er derimot den eneste læreboka hvor det står 

at Jesus opplevde en indre konflikt og kjempet mot dødsangst i forkant av sin egen 

korsfestelse. Samtlige lærebøker presenterer ”forkastelige” handlinger i islamsk teologi, men 

Eksistens har et større fokus på at mennesker som utfører slike handlinger kommer i konflikt 

med Allah. I samme verden har mindre eksplisitt fokus på mytiske konflikter i islam enn de 

to andre lærebøkene, og de konfliktene som trekkes frem fra Koranen omhandler som regel 

samfunnsmessige og politiske forhold på Muhammeds tid. Tro og tanke skiller likevel 

tydeligere mellom det vi vet om Muhammed som historisk person og hans liv og det som står 

i Koranen, enn de andre lærebøkene. 

 Når det gjelder uenigheter om syn på tro og praksis har Eksistens en grundigere 

fremstilling av historisk tilbakelagte stridigheter innad i den kristne tradisjon enn de to andre 

lærebøkene. Eksistens’ hyppige bruk av bildet fra Ashura-festivalen står frem som et funn 

som skiller seg fra de andre lærebøkenes fremstilling av konflikten mellom sunni- og 

sjiamuslimer. Tro og tanke trekker implisitt frem en spenning mellom islam og synet på 

andre religioner, og Eksistens nevner eksplisitt hvordan muslimer har undertrykket folk som 

ikke tilhører islam. Tro og tanke er den eneste læreboka som fremhever hvordan personer, 

både kristne og muslimer, velger å bryte med sin religiøse bakgrunn. Denne læreboka er også 

alene om å fremheve hvordan det har oppstått spenninger mellom kristen tro og Darwins 

utviklingslære. Alle lærebøkene fremstiller, i større eller mindre grad, potensielle spenninger 

og konflikter knyttet til religiøs fundamentalisme. Den potensielle konflikten mellom et 
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fundamentalistisk bibelsyn og moderne bibelforskning fremstilles mer eksplisitt i Eksistens 

enn i de to andre lærebøkene. Både Tro og tanke og Eksistens trekker en kobling mellom 

fundamentalisme og islamisme, i motsetning til I samme verden.  

 Når det gjelder lærebøkenes fremstilling av politiske og samfunnsmessige konflikter 

fremtrer pluralitetens utfordring tydeligere i Tro og tanke og i I samme verden, enn i 

Eksistens. Tro og tanke er den læreboka som oftest eksplisitt fremhever sammenhengen 

mellom religiøse ideer som bakgrunn for slike handlinger, for eksempel når det gjelder 

kirkens støtte til undertrykkende regimer og islamistisk motivert terror. Derimot er Tro og 

tanke den eneste læreboka som ikke knytter dette temaet til ideen om hellig krig eller jihad. 

Eksistens er den eneste læreboka som nevner rettferdig krig-tradisjonens tilknytning til 

kristendommen. Det er videre interessant at Tro og tanke vier mye plass til en såkalt 

sivilisasjonskonflikt som har møtt så mye kritikk i religionsvitenskapelig litteratur og som 

ikke nevnes i de andre lærebøkene. Eksistens har generelt sett en grundigere fremstilling av 

historisk tilbakelagte samfunnsmessige og politiske konflikter opp gjennom kristendommens 

historie enn de to andre lærebøkene. Eksistens skiller seg også ut ved å trekke inn 

problematiske sider ved pavens maktposisjon i kristendommens historie og er den eneste 

læreboka som eksplisitt nevner at kristne stater har undertrykt og forfulgt jøder og muslimer. 

Tro og tanke har derimot den tydeligste og mest nyanserte fremstillingen av hvilken rolle 

religion spiller i ulike aktuelle samfunnsmessige konflikter.  

Vi ser at samtlige lærebøker fremstiller hvordan konflikter kan oppstå mellom den 

religiøse og den sekulære sfære, dog med ulike eksempler. I samme verden har større fokus 

på religiøst maktmisbruk og støtte til udemokratiske ordninger enn de to andre lærebøkene, 

men knytter ikke dette til noen konkret religion. Samtlige lærebøker fremstiller 

samfunnsmessige konflikter i islams tidlige historie, og aktuelle konflikter knyttet til islam, 

blant annet islamistisk motivert terror. I samme verden skiller seg fra de to andre lærebøkene 

da boka ikke setter muslimer og Vesten opp mot hverandre i like stor grad. Tro og tanke er 

videre den eneste læreboka som ikke fremstiller problematiske sider ved dhimmiordningen.  

 Når det gjelder etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter, er 

den moralske religionskritikken som kritiserer religion for å være undertrykkende et 

gjennomgående tema i alle lærebøkene. Tro og tanke og Eksistens har videre et større fokus 

på aktuelle verdikonflikter og etiske diskusjoner om homofili, abort, aktiv dødshjelp og krig 

og militærtjeneste enn I samme verden. Spenninger knyttet til religioners syn på kjønn og 

kjønnsroller og homofiles rettigheter, fremstilles i alle lærebøkene. Samtlige lærebøker 

fokuserer også på hijabdebatten innenfor islam i forbindelse med atskillelsesprinsippet 
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mellom kvinner og menn. Tro og tanke behandler likevel familiekonflikter som berører 

seksualitet, kjønn og kjønnsroller i større grad enn de andre lærebøkene og er den eneste 

læreboka som (så vidt) nevner tvangsekteskap i tilknytning til islam. I samme verden har 

videre en mer eksplisitt fremstilling av hvordan noen mener at klassisk sharialovgivning og 

radikale islamister står i konflikt med grunnleggende menneskerettigheter, enn de andre 

lærebøkene. Når det gjelder etiske konflikter og verdikonflikter knyttet til kristendommen og 

islam, fremstiller derimot Tro og tanke og Eksistens slike konfliktperspektiver mer 

dyptgående enn I samme verden. 

 

 

4.3.3 Sentrale funn til drøfting 

Ut ifra analysen kan jeg dermed sammenfatte noen sentrale funn jeg ønsker å ta med meg inn 

i drøftingen:  

 Lærebøkene fremstiller en rekke ulike religiøse konfliktperspektiver, og har en nyansert 

fremstilling av sammenhengen mellom religion og konflikter. De fremstiller i noen grad 

hvilke rolle religion spiller i ulike konflikter. 

 Aktuelle samfunnskonflikter, som ofte innebærer terror og voldelige handlinger, knyttes i 

større grad til islam enn til kristendommen. 

 Sammenhengen mellom religiøse ideer og religiøst legitimert vold fremstilles eksplisitt i 

to av lærebøkene, men kun kortfattet og temaet utdypes ikke.  

 Lærebøkene fremstiller implisitt kristen fundamentalisme i konflikt med liberale 

opplysningsverdier, men eksplisitt islamistisk fundamentalisme i konflikt med slike 

verdier og menneskerettighetene. 

 Hvordan religion har fått en ny politisk rolle fremstilles i noen grad, med størst fokus på 

islamistiske transnasjonale nettverk.  

 Lærebøkene behandler oftest religioners rolle i aktuelle samfunnskonflikter i andre 

kapitler enn kristendoms- og islamkapitlene. 
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5 Drøfting 
 

Problemstillingen for denne oppgaven er Hvordan fremstiller lærebøker i religion og etikk på 

videregående skole konfliktperspektiver knyttet til kristendommen og islam? For å svare på 

problemstillingen har jeg utarbeidet to forskningsspørsmål: 1) Hvilke konfliktperspektiver 

tematiseres? 2) Hvilke likheter og forskjeller ligger i lærebøkenes fremstilling av konflikter 

knyttet til kristendommen og islam?  

Analysekapittelet avdekket fremtredende aspekter som er relevant for denne studien. 

Hovedfunnene viser at lærebøkene har en inngående fremstilling av ulike religiøse 

konfliktperspektiver. De mest fremtredende konfliktperspektivene omhandler mytiske 

konflikter, konflikter knyttet til uenigheter om religiøs tro, praksis og organisering, 

samfunnsmessige og politiske konflikter og etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på 

menneskerettigheter. Videre viser funnene at den overordnede fremstillingen av 

konfliktperspektiver knyttet til kristendommen og islam inneholder både forskjeller og 

likheter, for eksempel at konflikter som knyttes til islam oftere er mer dagsaktuelle og i større 

grad knyttes til voldelige handlinger enn konflikter som knyttes til kristendommen. 

I dette kapittelet vil jeg drøfte mine funn i lys av litteraturen jeg presenterte i kapittel 

2. Først vil jeg drøfte funnene i lys av tidligere forskning og vurdere om resultatene bekrefter, 

motsier eller nyanserer og utfyller tidligere forskningsresultat eller bringer fram ny kunnskap. 

Videre vil jeg trekke fram relevant religionsvitenskapelig teori for å vurdere om resultatene 

lar seg forstå i lys av denne teorien, og hvilken betydning teorien tilfører resultatene, eller om 

resultatene på noen måte kan synes å utfordre teorien eller peke på muligheter for at denne 

må nyanseres. Deretter vil jeg på samme måte drøfte funnene i lys av religionsdidaktiske 

perspektiver. Avslutningsvis vil jeg oppsummere funnene og formulere noen spørsmål som 

reiser seg i forlengelsen av undersøkelsen og som kan trenge mer forskningsmessig 

belysning. 

 

 

5.1 Drøfting av funn i lys av tidligere forskning 

 

Selv om mye av den tidligere forskningen på feltet ikke går på tematisering av konflikter i 

lærebøker, omhandler flere av studiene konflikter i religionsundervisningen. Mine funn viser 



 66 

at lærebøkene fremstiller en rekke konfliktperspektiver knyttet til religion og samsvarer 

dermed med både det ter Avest (2009), O’Grady (2009), von der Lippe (2009) og Skeie 

(2009) sier om viktigheten av å løfte frem, gi plass til og utforske konflikter i 

religionsundervisningen. Jeg skal i det følgende drøfte mine funn i lys av ulike 

konfliktorienterte temaer som fremtrer i tidligere forskning.  

 

 

5.1.1 Fremstilles islam mer konfliktorientert enn kristendommen? 

At islam knyttes til konflikt og fordommer i større grad enn andre religioner er et 

gjennomgående tema i flere av tidligere studier på feltet. Dette samsvarer i noen grad med 

mine funn, da det er mange konflikttemaer som knyttes til islam i lærebøkene, særlig de 

konfliktene som har fått stor oppmerksomhet i media. Likevel er det en rekke spenningsfylte 

motsetninger og åpne konflikter som i lærebøkene også knyttes til kristendommen. Dette er 

særlig konflikter som ikke omtales i media, som mytiske konflikter og historisk tilbakelagte 

strider innad i tradisjonen.   

Skrunes’ (2010a) funn viser at den teokratiske tenkningen i islam og islams krigerske 

historie er underkommunisert i KRL-bøker. Når det gjelder lærebøkene for videregående 

skole viser mine funn derimot at kriger og konflikter i islams historie er eksplisitt tematisert. 

Videre trekker lærebøkene også i noen grad frem teokratisk tankegang hos noen islamister i 

forbindelse med ideen om en islamsk stat og politisk islam. Mine funn viser at lærebøkene på 

videregående trinn derfor ikke har det Skrunes (2010a) omtaler som en altfor ”snill” 

presentasjon av islam. Derimot fremstiller lærebøkene jeg har analysert en rekke konflikter 

som berører både det familieetiske og det politiske temafeltet knyttet til både kristendommen 

og islam. For det første tar lærebøkene opp feministisk kritikk av islam og kristendommen og 

familiekonflikter knyttet til kjønnsroller. For det andre beskrives både krig og forfølgelse i 

islam og kristendommen. Videre viser Skrunes’ (2010a) funn at ulikheter og spenningsfylte 

motsetninger mellom kristendommen og islam blir underkommunisert i KRL-bøker. Dette 

samsvarer i noen grad med mine funn, da lærebøkene jeg har analysert har en tendens til å 

nedtone religioners negative vurderinger av hverandre. 

 Funnene mine samsvarer videre med det Härenstam (1993) finner i sin studie av 

svenske lærebøker i religionsfaget. Hans funn viser at konflikter med eksempler knyttet til 

islam ofte handler om militant islam. I rapporten fra 2006 advarer han mot en slik 

fremstilling da den gir stereotypiske bilder som kan føre til at lesere tror slik praktisering av 
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islam er representativt for muslimer. Dette samsvarer på én måte med mine funn, men 

lærebøkene tydeliggjør at radikal og militant islam ikke er representativt for alle muslimer og 

at islamister deler seg i synet på bruk av vold og terror. Härenstam (2006, s. 46) etterlyser 

også at lærebøkene i religionsfaget i større grad tematiserer antifundamentalistisk tankegang i 

moderne islam. Mine funn viser at norske lærebøker i religion og etikk tematiserer hvordan 

islamistiske fundamentalister står i konflikt med moderate muslimske syn og samsvarer på 

denne måten med Härenstams syn. 

 Noen av Høgseths (2010) funn viser at lærebøkene i religionsfaget på ungdomsskolen 

har mer konfliktrelatert tekst knyttet til islam enn til andre religioner. Mine funn viser 

derimot at lærebøkene på videregående skole ikke har noe mer konfliktrelatert tekst om islam 

sammenliknet med kristendommen. To ting må likevel tas i betraktning. For det første har jeg 

operert med en videre forståelse av konfliktbegrepet, som i praksis vil si at jeg også har 

inkludert konflikter omtalt i religiøse tekster og tekstutdrag der religioner står i konflikt med 

naturvitenskap og sekulære livssyn. For det andre viser mine funn at lærebøkene i flere 

tilfeller fremstiller andre typer konflikter knyttet til islam enn til kristendommen og at 

pågående konflikter der islam har tilknytning noen ganger er mer eksplisitt fremstilt. Slike 

eksempler kan være terrorisme og internasjonale konflikter hvor islam spiller en rolle.  

 Et av funnene til Samdal (2013) samsvarer også med ett av mine funn, selv om vi har 

arbeidet ut ifra ulike perspektiver og har ulike tilnærminger til funnet. Hennes studie viser at 

informantene reagerer negativt på bildebruken til boka Eksistens som de mener gir et bilde av 

islam som ikke er representativt for muslimer. Dette funnet trer også frem i min analyse. En 

slik bildebruk kan potensielt skape konflikter fordi den kan trigge fordommer mot islam. 

Videre fremtrer det et konfliktperspektiv da leseren kan minnes martyrer som ble drept i en 

historisk konflikt. Eksistens presenterer dette bildet av blodige muslimer både på forsiden av 

islamkapittelet og to ganger i forbindelse med temaet sjia-islam. Ut ifra min 

konfliktorienterte tilnærming til lærebøkene kan det her synes som at islam generelt sett 

fremstilles som mer konfliktfylt enn kristendommen.  

 

 

5.1.2 Medias fremstilling av konflikter 

NOU-rapporten (1995:9) fremhever media som informasjonsformidler, og von der Lippes 

(2009) studie viser at elever i stor grad er påvirket av medias framstillinger og negative 

stereotypiske bilder av islam. von der Lippe (2009) viser hvordan elevene i hennes studie har 
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et mer bevisst forhold til konflikter knyttet til islam enn for eksempel konflikten mellom 

katolikker og protestanter i Nord-Irland. Det er interessant hvordan hun bemerker at «[...]the 

phrase ’Catholic terrorism’ would probably never been used by the students to describe car 

bombings by the IRA» (s. 184). Mine funn viser at Irland-konflikten bare så vidt er nevnt i 

lærebøkene, og den knyttes ikke til katolsk terrorisme, eller kristen vold i det hele tatt. 

Lærebøkene fremstiller videre aktuelle samfunnskonflikter knyttet til islam i større grad enn 

kristendommen og speiler på denne måten medias islamfokus. På samme måte knytter de 

også islam til voldelige handlinger når de fremstiller islamistisk terrorisme. 

Mine funn viser dermed at lærebøkene i noen grad speiler medias fokus på aktuelle 

konflikter knyttet til islam og fremstilling av ekstremvarianter av islam. Dette står i kontrast 

til det von der Lippe sier om at det er skolens oppgave å gi elevene alternative bilder til det 

media presenterer (2009, s. 188). I likhet med NOU-rapporten (1995:9) viser mine funn at 

lærebøkene på den ene siden tematiserer mye av de samme temaene som media har fokus på, 

oftest knyttet til islam; terrorisme, islamisme, fundamentalisme, konflikten om 

karikaturstriden og ytringsfrihet, konflikter mellom kirke og stat, statskirkedebatten, 

kvinneundertrykking, omskjæring av jenter og homofilidebatten. På den andre siden 

fremstilles disse temaene på en mer nyansert og objektiv måte enn det media gjør. Særlig Tro 

og tanke drøfter i hvilken grad religion faktisk spiller en rolle i disse konfliktene, eller om 

konfliktene har andre mer fremtredende årsaker og aspekter. 

Mine funn viser videre at lærebøkene berører temaer innenfor både kristendommen og 

islam som tar for seg marginale grupper innenfor de to religiøse tradisjonene, som for 

eksempel radikale og voldelige islamister. Dette samsvarer med det Vestøl m.fl. (2014) 

skriver om at slike grupper kan oppfattes som marginale eller eksotiske. Medias 

stereotypisering av muslimer som voldelige terrorister gjenspeiles dermed i lærebøkene til en 

viss grad, selv om forfatterne er påpasselige med å bemerke at slike ekstreme syn står i 

kontrast til andre moderate muslimske syn. 

 

 

5.1.3 Religiøs fundamentalisme og ekstremisme 

Mine funn viser at lærebøkenes fremstilling av religiøs fundamentalisme i noen grad 

samsvarer med Merckoll og Øygards (2014) funn om elevers negative forståelse av begrepet. 

I likhet med deres funn som viser at det er en spenning mellom elevers forståelse av begrepet 

og vitenskapelig presentasjon, viser mine funn at det er en spenning mellom lærebøkenes 
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presentasjon av begrepet og vitenskapelig fremstilling. Dette vil jeg komme nærmere inn på i 

delkapittel 5.2, der jeg ser mine funn i lys av teoretiske perspektiver. Merckoll og Øygards 

(2014) funn viser videre at mange av informantene forbinder fundamentalisme med islam og 

forbinder det med noe voldelig. Dette samsvarer ikke fullstendig med lærebøkenes 

fremstilling av fundamentalisme slik det fremstår av min analyse. Mine funn viser at 

lærebøkene implisitt fremstiller kristen fundamentalisme i konflikt med liberale 

opplysningsverdier, men fremstiller eksplisitt islamistisk fundamentalisme i konflikt med 

slike verdier og menneskerettigheter. Religiøs fundamentalisme knyttes også hyppigere til 

kristendommen enn islam. Kristen fundamentalisme fremstilles hovedsakelig som et 

bokstavtro bibelsyn som står i et spenningsforhold med moderne bibelforskning, uten at 

kristen fundamentalisme forbindes med noe voldelig. Det voldelige aspektet fremtrer derimot 

når fundamentalisme knyttes til islam i forbindelse med islamisme. Det kan kanskje være 

grunn til å spørre om det er slik at fremstilling av islamistisk fundamentalisme i forbindelse 

med vold og terror gjør et såpass stort inntrykk på leseren at det overskygger lærebøkenes 

fremstilling av problematiske og konfliktfylte sider ved kristen fundamentalisme. 

Som nevnt er religiøs ekstremisme og radikalisering aktuelle temaer i både 

faglitteratur og media, og de hører hjemme under religiøse konfliktperspektiver. Strands 

(2015) funn viser at lærerne hun intervjuet mener at slike temaer hører hjemme i 

religionsfaget, så lenge bildet som presenteres for elevene er nyansert. Min analyse viser at 

lærebøkene tematiserer ekstremistiske religiøse grupperinger i et konfliktperspektiv, og et 

fremtredende funn er at religiøs ekstremisme og radikalisme kun er knyttet til islam og ikke 

kristendommen. Radikale islamistiske grupperinger, som al Qaida, nevnes, men ikke radikale 

eller ekstremistiske kristne. Videre nevnes Anders Behring Breivik som en ekstremist med en 

høyreradikal ideologi, men hans terrorangrep knyttes ikke til en bestemt religion eller religiøs 

identitet. På denne måten viser mine funn at lærebøkene ikke ivaretar en nyansert 

presentasjon av religiøs ekstremisme som informantene til Strand vektlegger. Kristne 

ekstremister vil av mange kristne ikke bli sett på som kristne, på samme måte som mange 

muslimer ikke vil anerkjenne islamistiske ekstremister som muslimer, noe alle lærebøkene 

påpeker. At lærebøkene nyanserer bildet av islamistisk ekstremisme på denne måten 

samsvarer dermed også med lærernes oppfatning i Strands (2015) studie. Man kan dermed 

spørre hvorfor lærebøkene fremstiller ekstremistiske islamister, og påpeker at mange ikke ser 

på disse som ekte muslimer, når kristne ekstremister ikke engang nevnes.  

Hovedsakelig samsvarer mine funn med tidligere forskning som fremhever islams 

konfliktfokus i undervisningen og i media, men dette gjelder kun aktuelle konflikter og 
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voldelige handlinger og islamistisk ekstremisme. Mine funn viser derimot at lærebøkene også 

knytter en rekke konfliktperspektiver til kristendommen, så vel som til islam. Slike konflikter 

omhandler som regel historisk tilbakelagt splittelse innad i de religiøse tradisjonene, kritikk 

av religionene for å være undertrykkende, utbredelse av religionene gjennom hardhendt 

misjon og eksempler på hvordan religioner kan knyttes til omdiskuterte temaer som 

omhandler etikk, verdier og moralske spørsmål. Videre har studiene i forbindelse med 

REDCo-prosjektet i hovedsak vært orientert rundt hvordan lærere og elever forholder seg til 

konflikter som kan oppstå i klasserommet, med mindre fokus på konkrete historisk 

tilbakelagte og aktuelle konflikter i og mellom religioner som et religionsfaglig tema i 

undervisningen. På denne måten utvider og konkretiserer mine funn den konfliktforståelsen 

som fremtrer i disse studiene, da lærebøkene fremstiller en rekke eksempler på hvordan 

konflikt kan oppstå og har oppstått i og mellom religioner.  

 

 

5.2 Drøfting av funn i lys av teoriperspektiver 

 

Ut fra den definisjonen av konfliktbegrepet jeg gjorde rede for i kapittel 2 viser mine funn at 

lærebøkenes fremstilling av konfliktperspektiver strekker seg over hele spennet fra 

motsetningsfylte spenninger til åpne (voldelige) konflikter og utfyller konfliktdefinisjonene 

til både ter Avest (2009), Lincoln (2006) og Andreassen (2012) presentert i 2.2.1. I det 

følgende vil jeg se mine funn i lys av noen religionsvitenskapelige teoriperspektiver.  

 

 

5.2.1 Religionskritikk, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter  

Som vi så i kapittel 2 er kritikk av religion som undertrykkende fremtredende hos både Freud 

(1989), Nietzsche (1895) og Marx (1972). Mine funn viser at lærebøkene også fremstiller 

denne kritikken, da gjennom disse tre religionskritikerne. Videre samsvarer mine funn med 

mye av den feministiske religionskritikken, for eksempel Waduds (2006) kritikk av islam for 

å være kvinneundertrykkende. Lærebøkene tar opp hvordan religioner ser ulikt på spørsmål 

om kjønn og kjønnsroller, innenfor både kristendommen og islam. Lærebøkene nevner videre 

at det har pågått debatter innenfor kristendommen om spørsmål om abort, homofili og 

militærtjeneste. At noe religiøs praksis strider med menneskerettigheter, slik som Leirvik 

(2014) trekker frem, fremstilles i noen grad i lærebøkene, men da som regel med henvisning 
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til muslimsk praksis eller islamistisk terror. Lærebøkene nevner også at noen kristne kirker 

har støttet undertrykkende regimer. De fremstiller dermed implisitt kirkens praksis i konflikt 

med menneskerettigheter, men denne konflikten er mindre fremtredende i tilknytning til 

kristendommen enn islam.  

 

 

5.2.2 Forholdet mellom religion og konflikt 

Mye av den religionsvitenskapelige litteraturen presentert i kapittel 2 fremhever hvordan 

religion har vært knyttet til krig, vold og undertrykking opp gjennom historien (Brekke, 2004, 

Ellens, 2007, Sigurðsson, 2003). Mine funn samsvarer med dette og viser for eksempel at 

lærebøkene presenterer historisk tilbakelagte konflikter, kriger og voldelig utbredelse av 

religioner. Derimot er lærebøkenes fremstilling av hardhendt misjon og voldelig utbredelse 

av kristendommen og islam mindre konfliktorientert enn slik disse hendelsene presenteres i 

teorien. Videre har lærebøkene større fokus på aktuelle voldelige konflikter knyttet til islam 

enn til kristendommen.  

Flere av religionsforskerne fremhever hvordan konflikter kan forekomme både innad i 

religiøse tradisjoner og mellom religiøse tradisjoner, for eksempel når det gjelder uenighet 

om tro, praksis og organisering (Ellens, 2007, Brekke, 2004) Dette samsvarer med mine funn, 

da lærebøkene viser at det både har vært strid og splittelse innad i kristendommen og islam. 

Konflikter innad i islam, særlig splittelsen mellom sunni- og sjiamuslimer, er derimot 

grundigere presentert enn splittelser innad i kristendommen, for eksempel splittelsen mellom 

vestkirken og østkirken. Det kan være grunn til å spørre om hvorfor det er lagt større fokus på 

splittelsen innad i islam enn splittelser innad i kristendommen. Når det gjelder konflikter 

mellom kristendommen og andre religioner eller mellom islam og andre religioner, viser 

funnene at lærebøkene har en tendens til å nedtone dette, selv om det forsiktig fremtrer 

hvordan muslimer og kristne har vært på kollisjonskurs i middelalderen.  

 Videre fremhever teorien hvordan forholdet mellom religion og konflikt fortsatt er 

aktuelt. Lincoln (1998) påpeker religionens tilstedeværelse i konflikter til tross for at den 

tilsynelatende mistet sin samfunnsrolle etter opprettelsen av nasjonalstatene. Dette samsvarer 

med mine funn som viser at lærebøkene presenterer en rekke eksempler på konflikter av 

nyere dato hvor religion spiller en rolle. Når det gjelder religionens nye politiske rolle i 

samfunnet,  fremhevet hos både Brekke (2004), van der Veer & Munshi (2004), Lincoln 
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(2006) og Haynes (2013), støtter mine funn dette perspektivet. Lærebøkene nevner konflikter 

knyttet til transnasjonale nettverk, men knytter det først og fremst til islamistiske grupper. 

Selve forholdet mellom religion og vold er videre et tema som vektlegges i mye 

moderne religionsvitenskapelig litteratur som fokuserer på hvilken rolle religion faktisk 

spiller i konflikter, og hvilken sammenheng det er mellom religion og vold. For eksempel 

fremhever Lincoln (2006) konflikters komplekse natur og det flerdimensjonale forholdet 

mellom religion og konflikt. Mine funn støtter dette da lærebøkene i flere tilfeller fremhever 

ulike årsaker til konflikter, der religion ofte er en av dem. Videre nyanserer lærebøkene i flere 

tilfeller forholdet mellom religion og konflikt og presenterer flere mulige årsaker til, og 

aspekter ved, konflikter knyttet til religion. Særlig Tro og tanke har en grundig drøfting av 

forholdet mellom religion og konflikt og det diskuteres hvilken rolle religion faktisk spiller i 

konfliktene.  

Huntingtons (1993) teori om en sivilisasjonskonflikt tematiseres eksplisitt og 

beskrives grundig i én av bøkene, Tro og tanke (s. 40). Tro og tanke presenterer en rekke 

eksempler på muslimskmotivert terror rettet mot Vesten, men nyanserer fremstillingen ved å 

påpeke at sivilisasjoner ikke er enhetlige størrelser og at det er mye som tyder på at det kan 

være andre årsaker til konflikter enn religiøse drivkrefter (s. 41). Spenninger mellom 

muslimer og Vesten trer også i noen grad frem i de to andre lærebøkene. På den ene siden 

belyser mine funn det Huntington (1993) sier om spenninger mellom noen muslimer og 

Vesten. Derimot fremtrer det i mine funn også et perspektiv som samsvarer med det Lincoln 

(2006) beskriver som et flerdimensjonalt forhold mellom religion og konflikt. Da de fleste 

moderne religionsforskere avviser Huntingtons teori, er det interessant at Tro og tanke har 

viet såpass mye plass til sivilisasjonskonflikten.  

 

 

5.2.3 Religiøse ideer og legitimering av vold 

Mye av den religionsvitenskapelige teorien som omhandler religion og vold beskriver 

konflikter og vold i religiøse tekster, særlig skapelsesmytene og kampen mellom det gode og 

det onde (Brekke, 2004, Ellens, 2007, Juergensmeyer, 2003, Lincoln, 2006). Ellens (2007) 

fremhever også Bibelens fremstilling av Jesu voldelige natur. Mine funn viser at lærebøkene 

tematiserer flere konflikter som finnes i både Bibelen og Koranen, blant annet knyttet til 

skapelsesmytene. Funnene mine samsvarer derimot ikke med Ellens (2007) bemerkning om 

Jesu voldelige og aggressive karakter, da lærebøkene ikke fremstiller slike perspektiver. 
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Både Juergensmeyer (2003), Ellens (2007), Brekke (2004) og Lincoln (2006) 

fremhever sammenhengen mellom slike religiøse ideer og legitimering av krig og vold, med 

fokus på den kosmiske kampen mellom det gode og det onde som motivasjon for religiøs 

legitimert vold. Mine funn viser at lærebøkene så vidt beskriver hvordan religiøse ideer kan 

spille en rolle i konflikter og nevner kort at det kan være en sammenheng mellom religiøse 

tekster og forholdet mellom religion og vold. For eksempel fremstilles kampen mellom det 

gode og det onde som bakgrunn for voldelige handlinger. Forfatterne av lærebøkene er 

derimot forsiktige med å trekke denne sammenhengen, og funnene samsvarer dermed ikke 

fullstendig med teoriperspektiver som vektlegger religiøst legitimert vold. 

 I forbindelse med legitimering av vold har ideer om ’rettferdig krig’, ’hellig krig’ og 

jihad fått mye oppmerksomhet i religionsvitenskapelig teori, og både Ellens (2007), Brekke 

(2004) og Lincoln (2006) viser at flere forskere sammenlikner den kristne rettferdig krig-

diskusjonen med ideen om jihad i islam. Mine funn viser at disse temaene også i noen grad 

fremstilles i lærebøkene, men at hellig krig knyttet til islam (jihad) fremstilles i større grad 

enn den kristne rettferdig krig-tradisjonen. Funnene mine viser at islamsk krigsetikk, og jihad 

blir omtalt i to av lærebøkene (Eksistens og I samme verden) og rettferdig krig-tradisjonen 

blir nevnt i én av lærebøkene (Eksistens). I disse tilfellene er ideen om jihad som regel nevnt i 

forbindelse med islamisme. Når det gjelder bruken av slike religiøse ideer for å legitimere 

vold og krig viser mine funn at dette forholdet i noen grad trer frem. Brekke (2004), Lincoln 

(2006) og Ellens (2007) er videre opptatt av hvordan slike ideer er fremtredende hos religiøse 

fundamentalister, og her motsier mine funn synspunkter fra religionsvitenskapen på noen 

områder, som jeg vil gå grundigere inn på nedenfor.  

 

 

5.2.4 Religiøs fundamentalisme  

Når det gjelder lærebøkenes fremstilling av religiøs fundamentalisme er et sentralt aspekt 

som avdekkes i analysekapittelet at mine funn ikke samsvarer fullstendig med teorien, slik 

den fremstår hos Brekke (2004), Ellens (2007) og Lincoln (2006). Religiøs fundamentalisme 

beskrives hos disse som en bokstavtro tolkning av religiøse tekster som står i motsetning til 

moderne bibelforskning, vitenskap og opplysningsverdier.  

På den ene siden samsvarer dette med mine funn som viser at lærebøkene definerer 

religiøs fundamentalisme/biblisisme som bokstavtro tolkning av religiøse tekster, og nevner 

eksempler på både kristne og islamistiske fundamentalister. Lærebøkene fremhever også 
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hvordan biblisisme står i konflikt med moderne bibelforskning. Mine funn viser derimot at 

lærebøkene ikke eksplisitt fremstiller konflikten mellom konservative religiøse 

fundamentalister og mer liberale religiøse eller sekulære i et samfunnsperspektiv, på samme 

måte som for eksempel Brekke (2004) og Lincoln (2006) gjør. Spenningen mellom kristne 

fundamentalistiske verdier og moderne opplysningsverdier fremtrer kun implisitt når slike 

verdier settes i et spenningsforhold med andre bibeltolkninger, samfunnssyn og liberale 

verdier om homofiles rettigheter, selvbestemt abort og kvinnelige prester.  

På den andre siden knyttes religiøs fundamentalisme i religionsvitenskapelig teori til 

voldelige handlinger gjennom religiøs legitimering av vold. Dette samsvarer ikke med mine 

funn når det gjelder lærebøkenes fremstilling av kristne fundamentalister, og her viser mine 

funn at det er en større spenning mellom litteraturen og lærebøkene. Lærebøkene knytter ikke 

kristen fundamentalisme til religiøst motivert vold eller terror, det gjør de derimot når de 

fremstiller islamistisk fundamentalisme. Mye av teorien har dermed en mer konfliktorientert 

fremstilling av kristen fundamentalisme enn lærebøkene, da de fremstiller religiøs 

fundamentalisme generelt i tilknytning til vold, krig og opprør.  

Selv om ikke lærebøkene eksplisitt knytter kristen fundamentalisme til voldelige 

handlinger, beskriver Tro og tanke religiøse fundamentalisters opprør mot moderniseringen 

av samfunnet. Mine funn viser at konflikten mellom rasjonalistiske og byråkratiske verdier 

og religiøs fundamentalisme ikke eksplisitt fremstilles når det gjelder kristen 

fundamentalisme, men at et slikt bilde implisitt fremtrer når det er snakk om islamistisk 

fundamentalisme. Likevel samsvarer mine funn med religionsvitenskapelig teori når det 

gjelder gjennomgående diskusjonstemaer mellom kristne fundamentalister og liberale kristne 

eller sekulære, som diskusjoner om selvbestemt abort og synet på homofili. Når det gjelder 

fundamentalisme knyttet til islam derimot, samsvarer mine funn med fremstillingen av 

forholdet mellom islamisme og vold i religionsvitenskapelig teori.  

Som vi kan se berører religionsvitenskapelig teori en rekke sider ved religiøse 

konfliktperspektiver og har en omfattende fremstilling av problematiske sider ved religion og 

forholdet mellom religion og konflikt. Av mine funn kan man derimot også se at det skjer noe 

i møtet mellom teoribegreper og empiriske kategorier, da noen av begrepene behandles ulikt i 

teorien og i lærebøkene jeg har analysert, som for eksempel religiøs fundamentalisme.  

Perspektivene som trer frem i religionsvitenskapelig teori vil likevel kunne bidra til å belyse 

fenomenet og dermed gjøre det mer tilgjengelig for religionsdidaktikken. Høgseth (2010, s. 

74) skriver i sin drøfting av forholdet mellom religionsvitenskapelig og religionsdidaktisk 

litteratur at «[...]etter mitt syn bidrar heller ikke religionsvitenskapen, med sine kortfattede 
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definisjoner av konflikt, i stor grad til å belyse fenomenet for å kunne legge til rette for at 

konflikt blir mer tilgjengelig for religionsdidaktikken». Jeg mener at man må se 

religionsvitenskapens omfattende behandling av religiøse konfliktperspektiver og den 

foreliggende religionsdidaktiske forskningen om religion og konflikt i lys av hverandre, og er 

med andre ord uenig i den vurderingen Høgseth gjør her. Jeg skal videre se på hvordan mine 

funn belyser religionsdidaktiske perspektiver.  

 

 

5.3 Drøfting av funn i lys av religionsdidaktiske 

perspektiver 

 

5.3.1 Hvilken status har konflikt i læreplanen? 

Som jeg pekte på i innledningskapittelet finnes det kompetansemål i læreplanen for 

religionsfaget i videregående skole som indirekte åpner opp for å tematisere konflikter og 

spenninger i og mellom religioner. Dette støttes også av Andreassen (2008), selv om han 

mener at læreplanene på alle trinn stort sett ikke åpner opp for konfliktperspektivet. Han 

hevder videre at «Det mer eller mindre totale fraværet av konflikter og konfliktperspektiver i 

ramme- og læreplaner i ulike deler av norsk utdanningssystem har trolig vært styrende for 

lærebokforfattere på alle nivåer» (2008, s. 6). Mine funn viser derimot at lærebøkene jeg har 

analysert flere steder eksplisitt fremstiller religiøse konfliktperspektiver, og utfyller flere av 

de læreplanmålene som berører konflikttemaet. 

Når det gjelder læreplanmålet om å «[...]drøfte samarbeid og spenninger mellom 

religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk 

utfordring» (Kunnskapsdepartementet, 2006) viser mine funn at slike spenninger og 

utfordringer i et pluralistisk samfunn eksplisitt trer frem i lærebøkene. De berører for 

eksempel etiske og moralske spørsmål som oppstår når ulike religiøse nasjoner lever side om 

side i et land. Videre omhandler noen av læreplanmålene at elevene skal kunne drøfte 

religionenes syn på andre religioner og syn på kjønn og kjønnsroller og at de skal kunne gjøre 

rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor 

Europa. Man ser at disse målene belyses, utvides og konkretiseres i tekstmaterialet jeg har 

analysert. For eksempel gis det konkrete eksempler på forandring i kristendommens historie 

og eksempler på negative syn på og vurderinger av religioners syn på kjønnsroller. Mine funn 
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viser også at lærebøkene fyller spenningsfeltet som ligger mellom fagets mål om å bidra til 

respekt og toleranse og kunnskap om strid og spenninger i og mellom religioner, ved å 

nyansere fremstillingen av konfliktperspektiver. 

 

 

5.3.2 Mine funn i lys av Bengt-Ove Andreassens syn på 

konfliktperspektiver 

Som nevnt i kapittel 2 er det i dag lite religionsdidaktisk litteratur som omhandler forskning 

på konfliktperspektiver i undervisningen. Dette fremhever også Bengt-Ove Andreassen 

(2008a) i sin studie av religionsdidaktiske innføringsbøker, hvor han konkluderer med at 

bøkene ikke åpner opp for at religion kan ha tilknytning til ulike konflikter eller har negative 

eller problematiske sider. Andreassen (2008b, s. 3-4) mener det er et paradoks at «[...]den 

religionsdidaktiske faglitteraturen unnlater å tematisere religion og konflikt når praktisk talt 

alle religioner, om det er kristendom, islam eller buddhisme, i mange sammenhenger og 

kontekster brukes til å legitimere vold og undertrykkelse». Bortsett fra noen tidligere 

masteroppgaver (Høgseth 2010, Strand, 2015) omhandler mye av den forskningen som tar for 

seg religion og konflikt i religionsundervisningen konflikt i forbindelse med dialog i 

klasserommet, med særlig vekt på interreligiøs dialog. Studiene til for eksempel Skeie (2009) 

ter Avest (2009) og O’Grady (2009) fremstiller konflikt som en dialektisk motsats til dialog, 

og tar ikke for seg religiøse konflikter, i og mellom religioner, som et religionsfaglig tema.  

I lys av dette kan man se at mine funn utfyller, utvider og nyanserer forståelsen av 

konfliktbegrepet i religionsfaget, da de viser at lærebøkene både tematiserer kontroversielle 

temaer som er fremtredende i media, og andre konfliktperspektiver som er mindre 

fremtredende. Andreassen (2012, s. 125) foreslår å bruke konfliktbegrepet istedenfor, eller i 

tillegg til, begrepene mangfold, diversitet og pluralisme og mine funn viser at lærebøkene 

delvis bruker konfliktbegrepet i tillegg til disse begrepene. Videre viser mine funn at 

lærebøkene ikke kun fokuserer på religioners positive og harmoniserende sider, men at de 

faktisk rommer stoff som gir mulighet for å ta opp konfliktperspektiver. Det Andreassen 

(2008 a, b) påpeker som en mangel i innføringsbøker i religionsdidaktikk er ifølge mine funn 

ikke en mangel i lærebøkene i religion og etikk på videregående skole. På denne måten 

imøtekommer lærebøkene Andreassens anliggende.  

Derimot viser mine funn at hvilken type konfliktperspektiver som knyttes til islam og 

kristendommen varierer. Både voldelig fundamentalisme og aktuell terror knyttes til islam, 
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mens konflikter knyttet til kristendommen fremstilles som foregående (historisk tilbakelagte) 

eller preget av debatter om etiske og moralske spørsmål som fremstilles som mindre 

konfliktfylte. Andreassen (2008) skriver videre at en undervisningssituasjon som utelukkende 

legger vekt på en empatisk og harmoniserende religionsforståelse vil bli utfordret av elever 

og elevenes venner, familie og media, og han hevder at det bør være et grunnleggende 

premiss å tematisere så mange sider ved religion som mulig. Dette er jeg enig i, og mine funn 

samsvarer med denne tanken. Andreassen mener også at undervisningen bør inkludere 

religioners legitimering av vold og undertrykking. Når det gjelder religiøs legitimering av 

vold ut ifra religiøse ideer viser mine funn derimot at en slik sammenheng er mindre 

fremtredende i lærebøkene. Den vektleggingen av sammenhengen mellom religion og vold 

på bakgrunn av religiøse ideer som omtales hos både Andreassen (2008b) og i annen 

religionsvitenskapelig teori, samsvarer dermed ikke med lærebøkenes fremstilling av 

konfliktperspektiver. 

 

 

5.3.3 Didaktiske implikasjoner i arbeidet med konfliktperspektiver  

Andreassen (2008b, s. 11) skriver at det å presentere konflikter der religion spiller en rolle i 

religionsundervisningen vil gi elevene et «[...]innblikk i at religion er dynamisk og finnes i 

ulike tolkninger i ulike kontekster».  Likevel vil det være utfordringer som religionslæreren 

kan stå overfor i arbeidet med konfliktperspektiver i undervisningen. For eksempel kan 

undervisning som fremstiller konfliktperspektiver føre til at elever blir forvirret eller føler seg 

angrepet og støtt. Ifølge Andreassen (2008b) bør læreren kreve av elevene at deres kritikk av 

medelever fremmes på en saklig måte med respekt for andre syn. Han fremhever dermed 

viktigheten av måten konfliktperspektiver tematiseres i religionsundervisningen på 

(Andreassen, 2008b).  

 Hvordan skal man så arbeide med religiøse konflikter i undervisningen? I mye av den  

religionsdidaktiske forskningen jeg har gjort rede for fremtrer viktigheten av å presentere 

problematiske og konfliktfylte temaer på en nyansert måte, og Andreassen hevder at en slik 

nyansert måte legger til rette for at elevene skal kunne «[...]innta ulike syn på saken, vurdere 

sterke og svake sider ved en argumentasjon og å kunne gjøre en sammenligning» (Poulssen 

2008, s. 30, i Andreassen 2008b, s. 14). Elevenes engasjement fremstår dermed som viktig i 

arbeidet med konflikttemaer. Mine funn viser at lærebøkene fremstiller noen 

konfliktperspektiver i egne arbeidsoppgaver, og jeg tar her utgangspunkt i det som foreligger 
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av slike konfliktrelaterte oppgaver som et uttrykk for lærebokforfatternes valg. 

Arbeidsoppgaver kan utfordre elever til å jobbe mer aktivt med stoffet, og man må anta at 

elevene får en annen læringsforståelse for konfliktene når de må arbeide grundigere med dem 

gjennom slike oppgaver. Jeg vil dermed se på hvordan lærebokforfatterne prøver å aktivisere 

elevene i arbeidet med religionskonflikter, ved å trekke frem noen av arbeidsoppgavene som 

eksplisitt eller implisitt fremstiller konfliktperspektiver.  

 I samme verden (s. 287) har en oppgave hvor elevene får mulighet til å diskutere 

forholdet mellom kristne mytiske beretninger og vold, og det legges opp til at elevene skal få 

en dypere forståelse av selve forholdet mellom religiøse ideer og vold. Denne sammenhengen 

trekkes igjen frem i en fordypningsoppgave senere i læreboka (s. 341). Her forsøker 

lærebokforfatterne å aktivisere elevene ved å legge opp til at de kan analysere hvilken rolle 

religion spiller i ulike aktuelle konflikter og vurdere forholdet mellom religion og konflikt 

grundigere. I Tro og tanke (s. 37) bes elevene om å vurdere konsekvensene ved fremveksten 

av fundamentalisme i ulike religioner. På side 174 bes elevene om å gjøre rede for hvilke 

innvendinger som kan reises mot et fundamentalistisk bibelsyn, og begrunne hvorfor noen 

kristne likevel fastholder et slikt bibelsyn. Forfatterne prøver dermed å aktivisere elevene ved 

å legge opp til at de også kan reflektere over mer problematiske konsekvenser av religiøs 

fundamentalisme i ulike religioner, og innvendinger mot et fundamentalistisk bibelsyn. I 

Eksistens (s. 110) forsøker forfatterne å aktivisere elevene i arbeidet med det potensielt 

problematiske ved et fundamentalistisk bibelsyn. Elevene bes om å gjøre rede for hvilke 

utfordringer et slikt bibelsyn kan by på, og forfatterne er dermed forsiktige med å utfordre 

elevene til å drøfte temaet. 

På side 33 i Tro og tanke bes elevene om å komme med sin egen mening om kirkens 

sorgforløsende rolle i det norske samfunn etter terrorangrepet 22. juli, som forutsetter at 

elevene reflekterer over saken. Oppgaven kan dermed utfordre elevene til å reflektere over 

hvordan det kan oppstå spenninger og konflikter mellom den religiøse og sekulære sfære. I 

Eksistens (s. 216) spør forfatterne elevene om hva de tror kan være islam og muslimers 

utfordringer i Vesten. Elevene får dermed mulighet til å reflektere på egenhånd, men 

forfatterne legger i liten grad opp til at elevene skal drøfte slike utfordringer grundigere. I I 

samme verden (s. 137) er det en av oppgavene som eksplisitt fremstiller en konflikt mellom 

radikale islamisters samfunnssyn og FNs menneskerettigheter. Forfatterne ber elevene om å 

helt konkret redegjøre for hva konflikten består i, og det legges opp til at elevene skal 

reflektere over og drøfte konflikten grundigere.  
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I Eksistens (s. 376) finner vi en oppgave hvor forfatterne ber elevene om å gjøre rede 

for hvordan Norge ble kristnet. Oppgaven legger ikke opp til at elevene skal drøfte eller 

diskutere potensielt problematiske sider ved kristendommens innføring i Norge. Derimot 

aktiviserer forfatterne elevene ved å oppfordre dem til å bruke historiebøker for å svare på 

oppgaven. Det impliseres dermed at ulike perspektiver kan hentes fra andre kilder enn 

læreboka. Slike perspektiver kan også innebære mer konfliktfylte og problematiske sider ved 

kristningen, slik som det for eksempel beskrives hos Sigurðsson (2003), men det er opp til 

elevene om de velger å trekke inn konfliktperspektivet i arbeidet med denne oppgaven.  

Lærebøkene fungerer som oppslagsverk og kilde til kunnskap for elevene og har 

dermed en innvirkning på hvilket bilde elevene sitter igjen med, og hvilken fremstilling 

lærerne legger til grunn i undervisningen. Tematisering av konflikter gjennom 

arbeidsoppgaver kan utfordre elevene til å grundigere gjøre rede for ulike sider ved konflikter 

og hva slags argumentasjon de ulike partene i konflikten baserer seg på. I de ovennevnte 

oppgavene kan man se at det i I samme verden generelt legges opp til et større 

elevengasjement enn i de to andre lærebøkene, da elevene blir bedt om å drøfte og analysere 

religiøse konfliktperspektiver. I de konfliktrelaterte oppgavene i de andre lærebøkene blir 

elevene hovedsakelig bedt om å gjøre rede for de religiøse konfliktperspektivene. Tro og 

tanke har riktignok også en oppgave der elevene blir bedt om å reflektere over sin egen 

mening om en debatt. Man kan dermed stille spørsmål ved om lærebøkenes oppgaver på en 

tilstrekkelig måte aktiviserer og utfordrer elevene i arbeidet med religiøse konflikter.  

 

 

5.3.4 Funnenes betydning 

Formålet med studien har vært å tilføre religion- og etikkdidaktikken noe nytt. Ved å 

analysere lærebøker i religion og etikk på videregående skole har jeg forsøkt å tydeliggjøre 

hvordan konfliktperspektiver knyttet til islam og kristendommen fremstilles. Mine funn 

bidrar dermed til en konkretisering og tydeliggjøring av hvordan lærebøkene oppfyller og 

utvider læreplanens mål om å drøfte spenninger mellom religioner og livssyn, reflektere over 

det pluralistiske samfunnets utfordringer og drøfting av religioners syn på andre religioner og 

kjønn og kjønnsroller. Funnene bidrar videre til å tydeliggjøre hvordan lærebøkene utvider og 

konkretiserer den fremstillingen av konfliktperspektivet som finnes i tidligere forskning og 

religionsdidaktisk litteratur. Funnene bidrar også til å tydeliggjøre hvordan lærebøkene 

utfyller konfliktperspektivet slik det fremstilles i religionsvitenskapen.  
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Studien viser hvilke konflikter som fremstilles i religionsbøkene på videregående 

skole, som i sin tur kan gjøre leseren mer bevisst på hvilke konflikter som kommuniseres i 

lærebøkene og hvordan dette står sammen med den fremstillingen media gir. I lys av dette gir 

mine funn ny kunnskap om hvordan dagens religionsbøker på videregående skole fremstiller 

konflikter knyttet til kristendommen og islam. Som nevnt er det ulike meninger om 

problematiske og konfliktfylte sider ved religion bør ha plass i religionsundervisningen, men 

både religionsvitenskapen, religionsdidaktikken og tidligere forskning på området heller mot 

at dette er et viktig og dagsaktuelt tema. Da mange lærere oppfatter lærebøker som eksempler 

på hvordan fagets formål kan organiseres og tematiseres, kan mine funn bidra til en økt 

refleksjon hos religionslærere rundt temaet og dets relevans i religionsundervisningen, og 

egen praksis knyttet til tematisering av konfliktperspektiver. 

Siden utgivelsen av de tre lærebøkene jeg har analysert har flere europeiske byer blitt 

utsatt for flere islamistiske terrorangrep – både i Paris og Brüssel – det siste skjedde for under 

to måneder siden. Da disse hendelsene skjedde etter publikasjonene jeg har tatt for meg, 

nevnes de naturligvis ikke i noen av lærebøkene. Hvordan fremtidens lærebøker i 

religionsfaget vil se ut er vanskelig å si, men i lys av mine funn og de siste islamistiske 

terrorangrepene blir det interessant å se hvordan religionsfaget vil utvikle seg fremover.  

 

 

5.3.5 Videre forskning 

Mine funn viser blant annet hvordan lærebøkene er forsiktige med å fremstille 

sammenhengen mellom religiøse ideer og religiøst legitimert vold. Et forslag til videre 

forskning kan dermed være å forske på religionsundervisning og undersøke hvordan lærere i 

religionsfaget på alle trinn arbeider aktivt med å skape refleksjon rundt forholdet mellom 

religion og konflikt. Det kan også være nyttig å forske på hvordan elever opplever og 

reflekterer rundt sammenhengen mellom religion og konflikt, og hvordan de opplever 

lærebøkenes fremstilling av konfliktperspektiver. Videre kan det være interessant å 

undersøke hvordan konflikter knyttet til religion blir fremstilt i lærebøker i andre fag, som 

historiebøker og samfunnsfagbøker. Til slutt kan et forslag til videre forskning være å 

intervjue religionslærere, samfunnsfaglærere og historielærere og undersøke hvordan de 

forstår religiøse konflikter ut ifra sitt fagfelt.  
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Vedlegg / Appendiks 

 

Oversiktstabeller 

 

Tabell 1 Mytiske konflikter 

Kategori Tro og tanke I samme verden Eksistens 

Begge 

religioner  

Kampen mellom det gode og det onde 

Konflikten mellom menneskene og Gud/Allah 

Kristendommen Forfølgelse og undertrykkelse av israelfolket 

Konflikten mellom Jesus og de jødiske myndighetene 

 Sammenhengen: mytiske konflikter og religion og vold Jesus indre kamp mot dødsangst 

Islam 

 

Forbudte handlinger i strid 

med Allah 

 (Forbudte handlinger) Forbudte handlinger 

 

 

Tabell 2 Konflikter som omhandler tro, praksis og organisering 

Kategori Tro og tanke I samme verden Eksistens 

Religion generelt Konflikter og spenninger knyttet til religiøs fundamentalisme 

 Opprør mot religiøs 

bakgrunn 

 

Fundamentalistisk 

samfunnssyn og liberale/  

sekulære samfunnssyn 

Fundamentalisme og 

moderne bibelforskning 

 

Begge religioner Splittelse mellom retninger: østkirke og vestkirke, sjia og sunni 

 Personer som bryter med 

sin religiøse bakgrunn 

Kristendommen Konflikten mellom jøder og ”hedninger” 

Reformasjonen – strid om Bibelen 

  Stridigheter om skaperverket blant de første kristne 

 Spenning mellom kristen 

lære og Darwins 

utviklingslære 

Strid i kirken 

 

Noen kristne negative til 

annen religionsutøvelse 

Konflikten mellom Jesus og det 

jødiske samfunnet 

 

Bildestriden mellom østkirken og 

vestkirken 

 

Fundamentalisme og moderne 

bibelforskning 

Islam Stridigheter om gudetilbedelse mellom Muhammed og handelsmenn i Mekka 

Spenninger mellom offisiell islam og mystikerne 

 Spenninger mellom islamister og modernister 

Strid om Koranen etter Muhammeds død 

 

 Kobling mellom 

fundamentalisme og 

islamisme 

 

Spenninger mellom islam 

og synet på andre 

religioner 

 Kobling mellom fundamentalisme 

og islamisme 
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Tabell 3 Samfunnsmessige og politiske konflikter 

Kategori Tro og tanke I samme verden Eksistens 

Religion generelt Pluralitetens utfordring med 

eksempler 

 

Religiøst legitimert vold  

Religion i samfunnet; 

samfunnskonflikter, politiske: 

Nord-Irland, Jugoslavia 

Pluralitetens utfordring 

 

Religiøs støtte til 

udemokratisk utvikling. 

Sammenheng religion – 

vold 

 

Religiøst maktmisbruk 

 

 

Religion og udemokratiske 

ordninger. 

 

Konflikt: religiøs praksis 

og sekulær stat 

Begge religioner Historisk vold mot andre religioner: korstog og heksebrenning og islams utbredelse 

Grunnleggerens konflikt med myndigheter: Jesus og jødiske ledere (i to av bøkene), 

Muhammed og Mekkanerne 

Kristendommen Romerske myndigheters forfølgelse av kristne 

 Religiøse og den sekulære 

sfære: Russland, Kina.  

Undertrykkelse og forfølgelse 

av kristne i nyere tid 

 

Kristen teologi og vold: 

Abortmotstandere 

Kristen tro og norrøn gudetro i 

Norge 

 

Kristen misjon:  

Hardhendt misjon mot samer 

I konflikt med kolonimakter i 

Afrika 

 

Linje mellom etiske konflikter 

og politisk forstått kristendom 

 

 

Religiøse og den 

sekulære sfære: 

Statskirke, 22. Juli 

 

De ti bud: Diskusjon om 

bruken av vold for å løse 

konflikter kan 

rettferdiggjøres 

 

Omstridt politisk bruk av 

Bibelen 

 

 

Religiøse og sekulære 

sfære: statskirkedebatten 

Konflikter i Israels historie 

 

Splittelse: vestkirken og 

østkirken 

 

Pavens politiske 

maktposisjon  

 

Reformasjonen 

 

Livssynsstriden i Norge 

 

Kristendommens syn på 

islam: krig og konflikter 

mellom kristne og 

muslimske stater 

 

Kristnes negative syn på 

muslimer og jøder i 

middelalderen 

Islam Turbulente perioder i islams tidlige historie: kriger mellom klaner 

Islamistiske bevegelser ny politisk betydning: radikale islamistiske terrornettverk 

  

Strid mellom modernister og islamister 

Strid mellom moderate 

muslimer og islamister 

  Jihad 

Problematiske sider i forbindelse med 

dhimmiordningen 

 Breiviks antiislamske front  

 Konflikt: hinduer og muslimer 

i India 

 Konflikt: hinduer og 

muslimer i India 

 Sivilisasjonskonflikt mellom 

muslimer og Vesten 

 

Islamistisk terror knyttet til 

islamske ideer 

 Konflikt mellom muslimer 

og vestlige samfunn 
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Tabell 4 Etiske konflikter, verdikonflikter og brudd på menneskerettigheter 

Kategori Tro og tanke I samme verden Eksistens 

Religion generelt Moralsk religionskritikk: religion som undertrykkende 

Ytringsfrihet og trosfrihet 

 

 

Verdikonflikter og etiske 

diskusjoner: homofili, abort, aktiv 

dødshjelp, militærtjeneste og krig 

 

Religioners forsvar av urettferdige 

maktforhold i familier 

 

Familiekonflikter om synet på 

kjønnsroller 

 

Brudd på menneskerettigheter: 

tvangsekteskap og omskjæring av 

jenter, diskriminering av homofile 

og kvinner 

 

 

 

 

Diskriminering av 

kvinner i mange 

menigheter 

 

 

Verdikonflikter og etiske 

diskusjoner: homofili, abort, 

aktiv dødshjelp, militærtjeneste 

og krig 

 

 

 

Begge religioner Homofili 

Kristendommen  Kristne humanisters 

kamp for ordinering 

av kvinnelige prester 

Rettferdig-krig-tradisjonen 

 

Islam Hijab 

Atskillelsesprinsippet mellom kvinner og menn 

  

 

(Tvangsekteskap) 

 

(Hudud-straffene i strid med 

menneskerettigheter 

Klassisk 

sharialovgivning og 

brudd på 

menneskerettigheter;  

 

Radikale islamister i 

konflikt med 

menneskerettigheter 

Reform-muslimer og 

konservative muslimer splittes i 

synet på likestilling, 

ytringsfrihet og trosfrihet 

 

 

 


