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Sammendrag 
Denne masteravhandlingen i religion-og etikkdidaktikk er resultatet av en kvalitativ 

lærebokanalyse av lærebøkene for faget Religion og etikk skoleåret 2015/2016. Formålet 

med studien var å besvare følgende problemstilling: Hvordan fremstilles synet på kjønn og 

kjønnsroller i kristendom og islam i lærebøkene i Religion og etikk? 

For å avgrense og fokusere min studie valgte jeg å lage fire forskningsspørsmål: 

1. Hvordan skiller lærebøkene mellom syn på kjønn og syn på kjønnsroller? 

2. Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen?  

3. Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i islam?  

4. I hvilken grad vektlegges de ulike kjønnene?  

 

Analysen ble strukturert etter hva bøkene skrev om skapelsesmyter, trosfellesskap og 

religiøst liv, lederposisjoner, samliv og seksuell legning i kapitlene om kristendommen og 

islam. Mine funn viser at ingen av lærebøkene i mitt utvalg skiller mellom kjønn og 

kjønnsroller. I både kristendomskapitlene og islamkapitlene vektlegges kvinner i større grad 

enn menn der kjønn blir omtalt.  Det mannlige aspektet ikke blir fremhevet og det kan synes 

som at mannen fremstår som standardmennesket og dermed ikke trenger konkret vektlegging. 

I kristendomskapitlene vektlegges kjønn mer i en historisk og bibelsk kontekst, enn i det 

moderne samfunnet. Den motsatte tendensen har jeg funnet i islamkapitlene hvor dagsaktuell 

tematikk vies mer plass enn i kristendomskapitlene. Alle lærebøkene skriver om de kristne 

skapelsesmytene og syndefallsfortellingen, men kun én av bøkene trekker inn syn på kjønn 

og kjønnsroller i forbindelse med dette. Kjønn og kjønnsroller blir ikke belyst i forbindelse 

med skapelsen i islam. I islamkapitlene vies syn på kjønn og kjønnsroller stor plass i 

fremstillinger av trosfellesskap og religiøst liv samt ekteskap og skilsmisse, men ikke i 

forbindelse med kristendommen. Av seksuelle legninger er homofili den eneste legningen 

som blir omtalt direkte i lærebøkene, men det kan virke som at heterofili fremstår som 

standardlegningen. Studien viser at syn på kjønn og kjønnsroller vies større plass i 

forbindelse med islam enn det gjør i forbindelse med kristendommen og dette kan gi en leser 

inntrykket av at en slik tematikk er mindre relevant i de kristne trossamfunnene. Dette blir 

drøftet i det avsluttende kapittelet i avhandlingen hvor jeg også peker på noen 

religionsdidaktiske utfordringer.  



	  VIII	  

  



	  	   IX	  

Forord 
I denne masteravhandlingen har jeg fått muligheten til å fordype meg i en tematikk som jeg 

syns er utrolig spennende. Syn på kjønn og kjønnsroller er noe som preger hele samfunnet vi 

lever i, og jeg har opplevd at å undervise i denne tematikken har vært veldig utfordrende. Jeg 

har reflektert over hvordan en slik tematikk i undervisningen har blitt til fremstillinger av 

kvinnesyn i religionene, og hvordan jeg som kvinne kan overse de mannlige aspektene. Alle 

religiøse mennesker er individer, og hvis jeg skal kategorisere disse individene etter kjønn i 

undervisningen er det viktig at jeg ikke gir forrang til mitt eget og tar for gitt at kvinnesyn er 

mer viktig enn maskulinitetsidealer. Forhåpentlig har denne studien gitt meg innsikt i en 

tematikk som kan hjelpe meg forebygge denne tendensen i egen undervisning.  

 

Selve prosessen har vært veldig givende, men samtidig veldig krevende. Jeg vil derfor takke 

de som har hjulpet meg underveis i oppgaveskrivingen. Først og fremst vil jeg takke min 

veileder Jon Magne Vestøl for alle gode innspill, både faglige og grammatiske. Jeg føler meg 

heldig som har hatt en veileder som har vist stor entusiasme for mitt prosjekt og tatt seg tid til 

å gi grundige tilbakemeldinger. Jeg vil så si både takk og unnskyld til mine foreldre, Villen 

Coucheron og Knut Hartvig Johannson for at de har tilbragt time etter time, måned etter 

måned ved kjøkkenbordet med meg. Uten dere hadde ikke denne oppgaven blitt alt den er og 

jeg er sikker på at dere begge nå har blitt eksperter i religionsdidaktikk. Jeg vil takke mine 

medstudenter Caroline, Karen, Lars, Linn og Marthe for faglige innspill, trøst og 

oppmuntring. Til slutt vil jeg takke mine største støttespillere Mathias Haven Berg, Ida 

Wæhle Gaustadsæther og Marie Wiker.  

 

 

Oslo, mai 2016  

Henriette Charlotte Eriksen  
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1 Innledning  
 

1.1 Formålet med studien og valg av tema  
Den følgende avhandlingen er produktet av et kvalitativt forskningsprosjekt hvor lærebøkene 

i faget Religion og etikk for den videregående skolen har blitt analysert ut ifra hva de skriver 

om kjønn og kjønnsroller i kristendommen og islam. Formålet ved studien var å undersøke 

om bøkene vier plass til denne tematikken og hva de prioriterer når denne tematikken dekkes.  

 

I læreplanen for Religion og etikk-faget er syn på kjønn og kjønnsroller fremhevet gjennom 

egne læreplanmål innenfor tre av fire hovedområder og dette gjenspeiler fokuset på kjønn i 

samfunnet generelt (Kunnskapsdepartementet, 2006:4-5). Som lærer har jeg opplevd 

usikkerhet rundt denne tematikken. På teammøter med kollegaer har jeg lagt merke til en 

tendens hvor kvinner blir fokusområde når disse målene drøftes. Disse samtalene har gjort 

meg bevisst på hvor fort en kan tenke at kjønnsrolleproblematikk er noe som primært angår 

kvinner og at det er viktig at jeg som lærer evner å balansere undervisningen mellom 

kjønnene. Videre har jeg blitt oppmerksom på hvordan undervisning om kjønnsroller i 

kristendommen  har en tendens til å omhandle kanoniske tekster og myter, mens eksempler 

fra islam har vært mer dagsaktuelle. Slike fremstillinger finner en også i mediebildet i Norge 

hvor tematikken rundt kvinners rettigheter innenfor islam vektlegges i større grad enn kristne 

trossamfunn. Siden læreboken er ett av de undervisningsverktøyene jeg benytter meg av som 

lærer valgte jeg å gjennomføre en lærebokanalyse for å avdekke hva de ulike bøkene skriver 

om dette. En grundig studie av denne tematikken førte til at jeg fikk mer kunnskap rundt syn 

på kjønn og kjønnsroller, samt gi innsikt i et eventuelt behov for tilleggsressurser i 

undervisningen.  

 

Jeg valgte å fokusere min studie på fremstillinger av kjønn og kjønnsroller i kristendom-og 

islamkapitlene da disse er de eneste obligatoriske religionene for elevene på VG3. Jeg så det 

som interessant å analysere hvordan kjønnsroller i de to religionene ble fremstilt, da 

læreplanen i Religion og etikk har flere kompetansemål som omhandler sammenligning av 

religionene. Jeg var derfor interessert i å undersøke hvordan lærebøkene danner dette 

sammenligningsgrunnlaget.  
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Deler av tematikken i denne avhandlingen vil ha likhetstrekk med tidligere studier. Cathrine 

Tuft har gjennomført en lærebokanalyse med fokus på fremstillinger av kjønn og kjønnsroller 

i 2012 og Marianne Molstad skrevet om fremstillinger av kvinnesyn i islamkapitlene i 

lærebøkene for den videregående skole i 2015. I Tufts studie ble samtlige kapitler i 

lærebøkene analysert og et hovedfunn hos henne var at kjønn og kjønnsrolleproblematikk ble 

dekket i større grad i forbindelse med islam, enn i kristendomskapitlene. Jeg har tatt hensyn 

til Tufts studie i utformingen av mitt prosjekt da jeg valgte å analysere nye utgaver av to av 

bøkene hun har analysert for å se om dette har endret seg. Drøftingen vil derfor vise at Tuft 

også har gjort funn som ikke stemmer overens med mine, og min studie vil kunne brukes for 

å sammenligne lærebøkenes ulike utgaver over tid. Tufts studie er bredere enn min da jeg kun 

har fokusert på fremstillinger av kristendommen og islam, og har valgt å gå mer i dybden. 

Videre er min studie bredere enn Molstads avhandling da hun kun analyserer islamkapitlene 

og fokuserer på fremstillinger av kvinnesyn. Jeg har valgt et mer komparativt aspekt hvor jeg 

analyserer fremstillinger av de ulike kjønn og roller. Videre har jeg valgt å sammenligne 

fremstillingene i islamkapitlene med fremstillinger i kristendomskapitlene.   

	  

1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål  
Hensikten med mitt forskningsprosjekt har vært å besvare følgene problemstilling;  

 

Hvordan fremstilles synet på kjønn og kjønnsroller i kristendom og islam i lærebøkene i 

Religion og etikk? 

 

For å avgrense og fokusere min studie valgte jeg å lage fire forskningsspørsmål;  

 

1. Hvordan skiller lærebøkene mellom syn på kjønn og syn på kjønnsroller? 

2. Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen?  

3. Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i islam?  

4. I hvilken grad vektlegges de ulike kjønnene?  

 

I neste kapittel vil jeg presentere tidligere forskning og teoriperspektiver som har påvirket 

min studie. Jeg så vil redegjøre for min forskningsmetode før jeg presenterer min analyse av 

de nyeste utgavene av lærebøkene for religion-og etikkfaget. I det siste og avsluttende 
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kapittelet vil jeg redegjøre for mine hovedfunn og drøfte dem i lys av teorien jeg har 

presentert for å besvare min problemstilling.  

	  

1.3 Redegjørelse for sentrale begreper  
Jeg ser det som hensiktsmessig å redegjøre for sentrale begreper i min problemstilling  for å 

tydeliggjøre hva min hensikt var. Jeg analyserte hvordan kjønn og kjønnsroller fremstilles i 

lærebøkene og for å skape innsikt i dette vil jeg først forklare hvordan jeg forstår disse 

kategoriene, før jeg redegjør for begrepene kristendom og islam. Avslutningsvis i dette 

kapittelet forklarer jeg begrepene interseksjonalitet og androsentrisme.  

 

I boken Hva er en kvinne? skriver Toril Moi (2002) om hvordan synet på kjønn og 

kjønnsroller har utviklet seg fra en ettkjønnsmodell hvor kvinnen var en mindre perfekt 

utgave av mannen, til en tokjønnsmodell hvor en skilte mellom kvinner og menn i så stor 

grad at de etter hvert fremstod som ulike arter. Fra 1950-tallet og utover begynte britiske og 

amerikanske forskere å skille mellom biologisk kjønn, sex, og sosialt kjønn, gender. Sex var 

det kjønnet man var født som, mens gender var kjønnet en selv opplevde at en hørte til. Et 

eksempel på utakt mellom sex og gender kan være transkjønnede individer som opplever at 

de er kvinner, men har genmaterialet til menn (Moi, 2002). Med kjønn mener jeg det 

biologiske kjønnet et menneske er født med, kromosomene som  gjør at et menneske enten 

faller i kategorien mann eller kvinne.  Jeg vil dermed skille mellom hva bøkene skriver om 

menn og kvinner. Med kjønnsroller mener jeg de sosiale forventningene til et menneske på 

bakgrunn av deres biologiske kjønn.  

 

Den britiske professoren Robert Jackson har utviklet det han kaller en fortolkende tilnærming 

til religionsundervisning hvor han foreslår at religionslærere unngår monolittiske 

fremstillinger av religioner, og heller viser til variasjonsbredde og individuelle erfaringer 

(Jackson, 1997, 2004). Min egen forståelse av religionene er preget av Jacksons refleksjoner, 

og deler av min drøfting vil omhandle bøkenes fremstillinger av nettopp individaspekter og 

variasjonsbredde. Allikevel vil jeg presisere at jeg har analysert hva lærebøkene selv skriver 

om religionene og jeg har ikke plassert egne avgrensinger eller definisjoner til begrepene 

kristendom og islam. Samtlige lærebøker påpeker at det er vanskelig å finne én passende 

definisjon for hva en religion innebærer og de viser alle til Ninian Smart. Religionsforskeren 

Ninian Smart har laget syv dimensjoner som kan benyttes som beskrivende og definerende 
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for hva en religion innebærer: det rituelle, det materielle, det læremessige, det mytiske, det 

sosiale, det etiske og det opplevelsesmessige (Smart, 1989). Alle lærebøkene omtaler disse 

dimensjonene i sine innledningsdeler og vektlegger disse i sine fremstillinger av islam og 

kristendommen.  

 

Jeg benytter meg tidvis av begrepet  interseksjonalitet når jeg drøfter lærebokfremstillingene. 

Ifølge nettutgaven av Store Norske Leksikon innebærer interseksjonalitet at sosiale kategorier 

samvirker i påvirkningen av en persons levevilkår (Thun, 2014). Ingen mennesker er kun én 

ting. Selv er jeg ikke bare en kvinne, men også økonomisk selvstendig, en norsk statsborger, 

en samboer, en lærer og en student og alt dette påvirker mitt liv. I denne avhandlingen bruker 

jeg derfor begrepet når jeg drøfter om bøkene fremstiller kjønnskategoriene som de eneste 

som påvirker levd liv, og om de viser til variasjonsbredde innenfor hvordan menn og kvinner 

praktiserer sin religion.  

 

Med begrepet androsentrisme mener jeg tendensen til å undersøke sosiale forhold ut ifra et 

mannlig utgangspunkt. Dette begrepet vil bli definert mer grundig i kapittel to.  
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2 Tidligere forskning og 
litteraturperspektiver  

 

I dette kapittelet vil jeg presentere empiri fra tidligere studier som omhandler lignende 

tematikk som min avhandling. Jeg har avgrenset empirien til studier av lærebøker i 

religionsfag på videregående skole som omhandler fremstillinger av islam eller kristendom. I 

det kommende vil jeg derfor presentere to svenske lærebokstudier, samt tre norske 

masteravhandlinger. Videre redegjør jeg for mitt teoretiske rammeverk. Her har jeg valgt ut 

sentrale forskere på studiet av kjønn i religionsvitenskapene.  Avslutningsvis vil jeg legge 

frem sentrale forskere på kjønn i forbindelse med islam og kristendom. Det er relevant å 

presentere mitt teoretiske rammeverk, samt tidligere empiri da jeg vil drøfte mine funn i 

analysen i lys av disse i kapittel 5.  

	  

2.1 Litteratursøk  
 Jeg startet mitt litteratursøk ved å søke opp tidlige lærebokstudier relatert til kjønn og 

religion  i databasene ERIC og Oria. Mine søk genererte mange treff og for å illustrere 

internasjonal didaktisk forskning på beslektede tema kan jeg vise til en iransk studie av 

framstilling av menn og kvinner i lærebøker i fremmedspråk, relatert til Islam (Benham & 

Mozaheb, 2013). Videre har jeg funnet et dokument fra Council on Islamic Education som 

omhandler en lærebokrapport fra American Textbook Council Report. Dokumentet  som 

peker på en debatt i USA om framstilling av muslimske kvinner i historiebøker (Douglass, 

2003). Disse tekstene omhandler ikke min problemstilling direkte og av hensyn til oppgavens 

omfang, har jeg valgt å fokusere på skandinavisk lærebokforskning på fremstillinger av islam 

og kristendom i lærebøker for religionsfagene. Av denne årsak vil jeg trekke frem professor 

Kjell Härenstam i neste delkapittel som har forsket på fremstillinger av islam i svenske 

lærebøker.  

 

Videre søkte jeg  opp relevante avhandlinger i Norge fra de siste fem årene. For å finne frem 

til disse benyttet jeg meg av databasene over avhandlinger ved norske universiteter. Ved 

hjelp av disse databasene fant jeg masteravhandlingene til Cathrine Tuft, Astrid Samdal og 

Marianne Molstad som beskrives videre i neste delkapittel.  
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Jeg har tidligere tatt emnet REL4040 – Kjønn og religion ved Universitetet i Oslo og fant 

mine første religionsvitenskapelige kilder på pensumlisten tilhørende dette faget. For å finne 

disse artiklene og bøkene benyttet jeg meg av søketjenesten Oria. I tillegg benyttet jeg meg 

av Oria og databasen ERIC for å søke opp øvrig kildemateriale. Jeg avgrenset så materialet 

ved å primært velge ut bøker og artikler som direkte omhandlet syn på kjønn og kjønnsroller 

religionshistorisk eller i islam og kristendom. Ved gjennomlesning innså jeg at jeg fant mye 

litteratur som omhandlet kvinner og religion, som for eksempel Women and Religion in the 

West, Women in the World’s Religions og Women in World Religions, men at disse bøkene 

ikke hadde tilhørende utgaver som omhandlet menn (Aune, Sharma, & Vincett, 2008; King, 

1987; Sharma, 1987). Jeg har funnet tekster og bøker som omhandler det mannlige, for 

eksempel Maskuliniteter av Herz og Johansson (2011), men ingen som direkte omhandler 

maskuliniteter i forbindelse med fremstillinger i religiøse tankebygninger. Tematikk som for 

eksempel bruk av hijab genererte mange funn, mens andre temaer var mer krevende å finne 

relevant litteratur til, for eksempel homofili. Scott Kugle har skrevet en bok om 

homoseksualitet og islam (Kugle, 2010), men etter å ha lest denne boken fant jeg at hans 

fremstillinger ikke relevante for min oppgave. Jeg valgte å avgrense min analyse ved  å 

primært fokusere på tematikk som jeg fant religionsvitenskapelige kilder til. Samtidig var det 

viktig for meg at mangelen på litteratur om mannlige perspektiver i religionene ikke hindret 

min studie fra å fokusere på det mannlige i lik grad som det kvinnelige.  Det er viktig å 

presisere at de religionsvitenskapelige kildene kun brukes i drøftingen av mine funn, og  de er 

ikke i seg selv et tema i analysen. På bakgrunn av dette ser jeg det ikke som begrensende for 

min studie at jeg primært har litteratur som omhandler kvinner.  

	  

2.2 Relevant empiri 
Professor Kjell Härenstam har foretatt to lærebokstudier hvor han analyserer svenske 

lærebøkers fremstillinger av islam. I 1993 ga han ut boken Skolboks-islam hvor han 

analyserte og drøftet bildet lærebøkene i religionsfaget for skoleelever ga av islam i ulike 

tidsepoker. Härenstam har drøftet utviklingen i islamstoffet fra 1960-tallet frem til 1993 og 

supplert med hva sentrale forskere og muslimer selv har uttalt om de ulike fenomen som 

bøkene beskriver. Læreboken beskrives som ”sannhetsformidleren med stor S”, og han 

plasserer ulike lærebokfremstillinger opp mot utsagn fra både tidligere muslimske elever og 

muslimske organisasjoner (Härenstam, 1993: 21). Det fortelles at muslimer mener at to av de 

største misoppfatningene av islam er at polygami er normen i islamske ekteskap og at 
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muslimske kvinner mangler rettigheter. Disse fremstillingene fant Härenstam at ble 

reprodusert i lærebøkene, og han spør om hvem som skal ha ”rett”, muslimene eller 

lærebøkene? Studien viser videre at det har skjedd en utvikling i fremstillingene av islam i 

lærebøkene hvor en del eksotismer har falt bort, men at bøkene fremdeles ikke skiller mellom 

ideal og praksis på tilstrekkelig måte. Når det gjelder fremstillinger av kvinnesyn mener 

Härenstam at bøkene fremstiller islam som en kvinnefiendtlig religion og på denne måten 

fremmer et negativt bilde av den gjengse muslimen. Som mulige løsninger på en slik 

problematikk i lærebøkene foreslås det at lærebokforfatterne ikke bare beskriver fenomener 

som kan skape negative inntrykk i en vestlig sammenheng, men også setter av tid og plass til 

å forklare dem, og å fremheve forskjeller mellom praksis og ideal.  

 

I 2006 publiserte Härenstam en ny studie av svenske lærebøker hvor han analyserte 

fremstillinger av hinduisme og islam (Sverige, 2006). Her ble lærebøker i flere fag for elever 

på grunnskole og videregående analysert og kun de nyeste utgavene av bøkene var med i 

utvalget. I denne studien undersøkte Härenstam bøkenes overenstemmelse med læreplanen, 

om fremstillingene av religionene er korrekte og om de er saklige og allsidige. Studien viser 

at det har skjedd en forbedring i fremstillinger av islam i lærebøkene hvor islam i større grad 

enn tidligere fremstilles som en religion som lar seg forene med svenske samfunnsverdier. 

Allikevel mener Härenstam at det fremdeles er rom for forbedring i form av grundigere 

forklaringer til det som skrives. Årsakene til denne forbedringen spekulerer Härenstam i at 

kan være dels at den muslimske populasjonen i Sverige har økt, og dels at 

religionsundervisningen ikke lenger er konfesjonell.  

 

Cathrine Tuft sin masteravhandling Kjønn og kjønnsroller i lærebøker i religion og etikkfaget 

i den videregående skolen ble skrevet i 2012 ved Universitetet i Tromsø (Tuft, 2012). Tuft 

har foretatt en kvalitativ tekstanalyse av de tre lærebøkene som ble brukt i videregående skole 

i 2012 og analysert hvordan disse fremstiller kjønn og kjønnsrolleproblematikk. I studien ble 

alle kapitler i bøkene kartlagt, og Tuft fant en gjennomgående tendens ved at islamkapitlene 

fremhevet kjønn og kjønnsroller i større grad enn i de øvrige kapitlene, samt at islamkapitlene 

fremhevet konfliktperspektiver i størst grad. Videre viser funnene til Tuft hvordan alle tre 

lærebøkene er internt inkonsekvente i fremstillingen av lekfolks hverdag. Bøkene har altså 

vektlagt lekfolks hverdag ulikt fra kapittel til kapittel. I samtlige av bøkene fant Tuft at 

kvinner i lederposisjoner og Bibelen ble vektlagt i forbindelse med kristendommen, og at 

islamkapitlene vektla levd liv. Øvrige funn viser at det er en klar mangel på vektlegging av 
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interseksjonalitet og mangfold. Tuft sine funn viser videre at der bøkene omtaler kjønn og 

kjønnsroller er det et tydelig fokus på kvinner mer enn menn, men at der generell praksis og 

tro fremstilles er mannen plassert som normalen. I tillegg til at Tuft har analysert to eldre 

utgaver enn det jeg har gjort i min studie og at hun har analysert alle bøkenes kapitler, skiller 

min studie seg fra hennes ved at jeg har arbeidet med konkrete kategorier i min analyse. I 

analysekapittelet i denne avhandlingen har jeg valgt et komparativt aspekt innenfor hver 

kategori både på tvers av bøkene og de to religionene. I Tufts analyse er lærebøkene 

presentert i sin helhet, før hun sammenligner drøftingskapittelet. Jeg har videre vektlagt andre 

elementer enn det Tuft har gjort. For eksempel har jeg vektlagt fremstillinger av 

skapelsesmytene i de to religionene, mens Tuft har vektlagt i hvilken grad 

konfliktperspektiver fremstilles i lærebøkene.  

  

Astrid Samdal publiserte sin masteroppgave En kvalitativ studie om forholdet mellom unge 

muslimers tro og fremstillingen som gis i religion- og etikkfagets lærebøker i den 

videregående skolen i 2013 ved Universitetet i Oslo (Samdal, 2013). I sin studie har Samdal 

benyttet  seg av de to kvalitative datainnsamlingsmetodene lærebokanalyse og 

fokusgruppeintervju. Hun har videre plassert sin studie i ramme av Robert Jacksons 

fortolkende religionspedagogikk. Her drøfter hun ulike måter en kan samtale om islam i 

klasserommet og sammenligner dette med hva hennes informanter mener. Samdals 

hovedfunn viste at ungdommene hun intervjuet mente at det var en ubalansert fremstilling i 

de ulike islamkapitlene hvor sunni-islam ble prioritert. Videre mente mange at fremstillinger i 

bøkene av religiøs praksis i stor grad stemmer overens med deres liv, men at bildebruken kan 

føre til eksotismer. Informantene til Samdal mente også at lærebøkene ga en unyansert 

fremstilling av kvinnesynet i islam.  

Marianne Molstad skrev masteroppgaven Kvinnesyn i islam i 2015 ved Universitetet i Oslo 

(Molstad, 2015). I sin avhandling sammenligner Molstad hva de tre nyeste utgavene av 

lærebøker til religion-og etikkfaget skriver om kvinner i islam, med religionsvitenskapelige 

kilder. Molstad har foretatt to separate kvalitative innholdsanalyser og sammenlignet sine 

funn for å se om lærebøkenes fremstillinger stemmer overens med religionsvitenskapelige 

kilder. Avslutningsvis har hun drøftet sine funn opp mot Robert Jacksons fortolkende 

religionspedagogikk. Molstad fokuserte på fremstillinger av kvinner i islamsk ekteskap, i 

skilsmisse og kvinners klesdrakter. Hun fant at alle bøkene omtaler disse temaene, men i 

varierende grad og at det er en klar mangel i lærebøkene på fremstillinger av mangfold. 
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Videre etterlyser Molstad at disse temaene plasseres i en norsk samfunnskontekst og 

problematiserer at lærebøkene ikke oppgir sine kilder, slik at disse kan kontrolleres.  

 

Jeg har videre satt meg inn i litteratur som omhandler lærebokforskning mer generelt og har i 

denne forbindelse benyttet meg av to bøker. Staffan Selander og Dagrun Skjelbred har 

publisert boken Pedagogiske tekster for kommunikasjon og læring i forbindelse med 

prosjektet Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler ved 

Høgskolen i Vestfold (Selander & Skjelbred, 2004). Dette var et treårig prosjekt hvor 

utvikling og bruk av læremidler i skolen var hovedfokus. Resultater fra dette prosjektet 

danner grunnlaget for boken, men annen forskning brukes som supplementer. Sentrale funn i 

boken viser at kunnskapen om læremidler i skolen er primitiv og at læreboken fremdeles har 

en sentral posisjon i skolen, selv om det er økt tilgjengelighet til andre læremidler. 

Læreboken kan brukes på ulike måter; som primær informasjonsformidler, som supplement 

til øvrige læremidler eller som kontrollredskap ved prøver og høringer.  Ifølge Selander og 

Skjelbred kjennetegnes pedagogiske tekster ved at de har som formål å belære og at de er 

orientert mot informasjon som skal huskes og reproduseres. Videre er de muligens den type 

tekst som er mest bevisst over og tilpasset til sin mottaker, og de er produsert for bruk i 

spesielle institusjoner. Disse institusjonene er igjen påvirket av både økonomiske, praktiske 

og politiske rammefaktorer, som fører til at en ikke kan påstå at lærebøkene er helt nøytrale i 

sine fremstillinger.  

 

I boken Lærebokforskning. En eksplorerende presentasjon med særlig fokus på 

Kristendomskunnskap, KRL og Religion og etikk presenterer Njål Skrunes en rekke 

masteroppgaver og større forskningsprosjekter som har analysert lærebøker både i 

skandinavisk og internasjonal kontekst (Skrunes, 2010). Skrunes skriver selv hovedsakelig 

om den norske skolesammenhengen og beskriver de ulike kontekstene for læreboken. Et 

sentralt poeng Skrunes kommer med er at det er vanskelig å gi en klar definisjon av 

læreboken versus andre begreper som læremidler eller pedagogiske tekster. Skrunes 

presiserer at hvordan en definerer lærebok vil påvirke hvordan en forsker på dette, og viser til 

tre ulike studier som delvis har klassifisert sine funn ulikt. I boken finner man en historisk 

oversikt over godkjenningsordningen for lærebøker, og en drøfting konsekvensene av dens 

avvikling i år 2000. Det blir presisert at selv om ordningen ikke eksisterer lenger, betyr ikke 

det at lærebokforfatterne står fritt til å skrive hva som helst, da de fortsatt må forholde seg til 

rammeverk tilsvarende de beskrevet i forbindelse med Selander og Skjelbreds bok.  
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2.3 Religionsvitenskapelig kjønnsforskning  
Religionsviteren Jeanette Sky påpeker i sin bok Kjønn og religion at før 1960-tallet var 

religionsforskningen, i liket med de fleste andre fag, androsentrisk (2007: 19). Rita Gross 

definerer androsentrisme som 

	  

A	  tendency	  to	  think	  and	  write	  as	  if	  men	  represent	  the	  normal,	  ideal,	  and	  central	  
kind	  of	  human,	  whereas	  women	  are	  somehow	  peripheral	  and	  marginal	  to	  that	  norm.	  
Androcentrism	  pretends	  that	  humanity	  contains	  only	  one	  gender,	  so	  that	  one	  might	  
readily	  speak	  of	  androcentrism	  as	  a	  one-‐sex	  model	  of	  humanity.	  

(i	  Sharma,	  1987:	  38)	  	  
	  

Innenfor religionsforskningen var man opptatt av å studere primært kanoniske tekster som 

hadde blitt skrevet av, og siden tolket av menn. Religionsforskeren Mircea Eliades tolkning 

av det antikke begrepet homo religiosus, det religiøse mennesket, innebar at alle mennesker 

var religiøse skapninger (Eliade, 1959). Jeanette Sky bemerker; ”Hvis vi skraper litt i 

overflaten på den såkalte homo religiosus, det religiøse mennesket, så viser det seg som regel 

å være en mann fra de øvre lag av samfunnet” (2007: 10).  

 

Sky påpeker at ikke bare var det religiøse modellmennesket mannlig, men det tilhørte også en 

høy sosial klasse. Dette gjør at en kan  tenke seg at homo religiosus kun var representativ for 

en privilegert gruppe menn, og ikke alle menn. Det religiøse mennesket blir i så fall kraftig 

snevret inn for begge kjønn. Når en undersøker kvinners rolle og status i religiøse tradisjoner 

og institusjoner må en også legge merke til både temporale, kulturelle og geografiske faktorer 

som  kan være med på å betinge disse rollene og tradisjonene, et poeng som trekkes frem av 

Rosalind Shaw i artikkelen Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies (i 

McCutcheon, 1999). I denne artikkelen kritiserer Shaw, i likhet med Sky, det kollektive 

subjektet bak homo religiosus, og påpeker viktigheten av at religionsforskere tar 

interseksjonalitet i betraktning når en for eksempel forsker på kjønn eller makt. Jeanette Sky 

påpeker at disse kategoriene ikke kan skilles fra hverandre på en uproblematisk måte, da er 

fokus på kjønn automatisk medfølger et fokus på makt (Sky, 2007: 7). Et eksempel på dette 

er hvordan menn historisk sett har sittet med sentral fortolkningsmakt, definisjonsmakt og 

autoritativ makt i flere av de største religionene i verden og har slik dannet patriarkater.  
 

Denne tanken støttes av den amerikanske professoren og muslimske konvertitten Amina 

Wadud. I sin bok Inside the gender jihad : women's reform in Islam påpeker hun at hvis man 
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overser slike faktorer vil man ikke forstå noe som en helhet (Wadud, 2006). Selv beskriver 

Wadud at hun ble satt i bås etter 11. September 2001, som en antagelig undertrykket kvinne 

som antagelig levde med en fundamentalistisk mann. Wadud trekker frem eksempelet med at 

Saudi Arabia har svært strenge regler for kvinnelige muslimer, men at de ikke offentlig 

praktiserer omskjæring av kvinner. Denne rituelle rollen for kvinner er da altså ikke typisk 

for islam, slik mange kan tro. En lignende parallell trekkes fram av Uma Narayan i boken 
Dislocating cultures : identities, traditions, and Third-World feminism.  Her påpeker hun at 

mange forbinder den da sjeldne og nå utdødde praksisen ved sati som typisk for hinduismen. 

Sati innebar at enker ble brent på sine ektemenns begravelsesbål i India (Narayan, 2004). 

Hvis man som forsker møter på et fenomen som sati eller kjønnslemlesting, kan man trekke 

gale konklusjoner når det gjelder gyldigheten og utbredelsen av fenomenet. Man vil derfor 

kunne betrakte kvinner som offer for sin egen religion, noe mange som deler denne 

religionen kanskje ikke vil kjenne seg igjen i.  

 

Selv om både Wadud og Narayan kommer med kritikk av over-generaliserende tendenser i 

kjønnsforskning, spesielt fra vestlige forskere, betyr dette ikke at de mener at perspektivet på 

kvinners rolle og status alltid blir feilaktig. Dr. Wadud har selv utført flere studier av kvinners 

rolle og autoritet innad islam, og har utfordret den androsentriske selvfølgen at kun menn kan 

lede bønn ved å gjøre det selv. Dette har skapt en del kontroverser, noe som hun mener at 

fører til en viktig dialog. Jeg har trukket frem disse eksemplene for å belyse områder hvor 

dette perspektivet bør utfordres og kontekstualiseres og vil undersøke om lærebøkene gjør 

dette i sine fremstillinger. 

 

I artikkelen Homo Religiosus – men only? skriver professor Lisbeth Mikaelsson om hvordan 

religionsforskere har behandlet homo religiosus som vir religiosus, den religiøse mannen 

(Gilhus & Mikaelsson, 2001). Mikaelsson benytter seg av professor Ursula Kings tre 

grunnleggende perspektiver på kjønn og religion; kvinners rolle og status i religionenes 

tradisjoner og institusjoner, hvordan kvinner blir presentert i religiøst språk og i religiøse 

tankebygninger og kvinners religiøse erfaring, for å vise hvilke perspektiver som tidligere har 

blitt utelatt fra religionsforskningen. I forbindelse med det andre perspektivet trekker 

Mikaelsson frem to eksempler fra den kristne Bibelen. Det første eksempelet handler om 

hvordan Adam skapes først og gir navn til alle skapninger, inkludert Eva. Hun påpeker 

hvordan dette er en tydelig androsentrisk myte, selv om den handler om skapelsen av begge 

kjønn. Mannen er sentral og kvinnen er sekundær. I det andre eksempelet viser Mikaelsson til 
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hvordan kvinnen Eva tildeles skylden for syndefallet; ”Bibelens syndefallshistorie er kanskje 

den for kvinner mest skjebnesvangre av alle enkelttekster i historien”(Gilhus & Mikaelsson, 

2001: 154).  

 

Det er ikke alltid like enkelt å studere hvordan kvinner representeres i religiøst språk, da de 

fleste av tekstene vi har tilgang til i de store verdensreligionene i all hovedsak har blitt 

skrevet av, oversatt av, og siden tolket av menn. Tekster som er skrevet av eller om kvinner 

har heller ikke blitt prioritert før i moderne tid, og naturlig nok har da en del gått tapt. En kan 

da spørre seg hvor representative disse tekstene er for den religiøse befolkningen. Jeanette 

Sky påpeker at det kan være likeså viktig å notere seg når kvinner ikke nevnes i en tekst som 

når de faktisk gjør det (2007). Samtidig påpeker Mikaelsson at det er viktig at en ikke møter 

vanen med å fremstille det religiøse mennesket som mannlig med å skape en ny stereotypisk 

kategori, femina religiosa, den religiøse kvinnen. Selv om Kings perspektiver er viktige, 

påpeker Mikaelsson at de påstås å være grunnleggende for kjønnsforskning, men kun 

omhandler kvinner. Dette kan gi inntrykket at kjønn og kjønnsroller kun er noe som angår 

kvinner. Ifølge Mikaelsson er utfordringen til religionsforskere å  klargjøre når homo 

religiosus er mannlig, når det er kvinnelig, og når det ikke spiller noen rolle, uten at man 

lager essensialistiske kategorier.  

 

Bibelen, Koranen og hadithene betraktes som kanoniske og er normative for majoriteten av 

de troende. Dette er da med på å forme den religiøse praksisen, og kan ha avgjørende 

påvirkning på hvordan kjønn betraktes i den religiøse kulturen. I både Bibelen og Koranen 

står det mange påbud om hvordan en kvinne skal te seg og hvordan en mann skal styre sin 

kvinne. Disse tekstene gir et inntrykk av androsentriske og misogynistiske religioner som ser 

på kvinnene som annenrangs. På bakgrunn av dette ser vi at kvinnelige teologer med ulik 

religiøs bakgrunn arbeider med å om-tolke disse tekstene. 

	  

2.4 Sentral forskning på kjønn i kristendommen 
Jeanette Sky inkluderer et kapittel om kristendom i boken Kjønn og religion (2007). Her 

trekker hun i likhet med Mikaelsson en parallell mellom kvinners rolle i kristendommen og 

den kristne syndefallsmyten (s. 36). Kvinnen blir fremstilt som den som lar seg friste til å 

bryte reglene, og som påvirker mannen til å gjøre det samme. Dette kan legitimere behovet 

for mannens kontroll over kvinnen, da hun er mindre pålitelig enn ham. Videre skriver Sky 
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om hvordan religioner ikke er isolerte størrelser, men eksisterer i konstant dialog med 

samfunnet og kulturen rundt. På grunnlag av dette hevder Sky at innføringen av kvinnelige 

prester og biskoper i Norge ikke ville skjedd i samme hastighet uten statlig påvirkning (s. 32). 

Statlig påvirkning på religioner i Norge drøftes også av religionsviter Berit Thorbjørnsrud. I 

Evig din? Ekteskaps-og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge problematiserer hun 

forholdet mellom likestilling og religionsfrihet i bokens innledningskapittel (Thorbjørnsrud, 

2005: 7-33). Thorbjørnsrud benytter seg av eksempler fra islam og kristendommen som 

illustrerende eksempler på hvordan norsk ekteskapslovgivning har pålagt 

religionssamfunnene å godkjenne skilsmisser, selv i tilfeller hvor dette bryter med deres lære. 

Hun trekker blant annet frem problemet ved å kreve at den katolske kirke skal godkjenne 

skilsmisser, selv om dette betraktes som brudd på et sakrament. Videre problematiserer 

Thorbjørnsrud kravet om likestilling fra staten i forbindelse med den ortodokse kirke i 

artikkelen Frihet, rettigheter og ortodokse presters kjønn (i Eriksen & Vetlesen, 2007). Det 

beskrives hvordan den ortodokse kirke bryter med likestillingsprinsippet ved å kun ordinere 

menn til prester. Samtidig problematiserer Thorbjørnsrud kravet om at dette skal endres ved å 

spørre om all form for forskjellbehandling av kjønnene kan forstås som diskriminering. Hun 

peker på at ortodokse kvinner selv i liten grad ønsker muligheten til å bli ordinert, samt at de 

ortodokse kirkene i Norge ikke kan endre sin praksis og forbli en del av det internasjonale 

kirkesamfunnet.  
 

2.5 Sentral religionsforskning på kjønn i islam  
Et problem med tolkning av Koranen og hadithene er hvordan tekstene som speiler en fortid 

hvor samfunnet var svært annerledes fra i dag, kan tilpasses moderne tid. I forbindelse med 

islam blir dette arbeidet blant annet utført av professor Amina Wadud i bøkene Qurʾan and 

woman : rereading the sacred text from a woman's perspective (1999) og Inside the gender 

jihad : women's reform in Islam (2006). For Wadud er det viktig at Koranen ikke skal 

kritiseres fordi den er kvinneundertrykkende i seg selv, men at den heller er feiltolket.  

 

Den norske konvertitten og islamforskeren Anne Sofie Roald ga i 2005 ut boken Er 

muslimske kvinner undertrykt? Her tar Roald for seg tematikk som blant annet bruk av hijab, 

kvinnelig lederskap og islamsk lovgiving, og tolker religiøs praksis i lys av de kanoniske 

tekstene. Roald bruker sin bok til å oppklare misforståelser og til å peke på steder hvor de 

autoritative tekstene kan tolkes annerledes enn hva som er etablert praksis. For eksempel 
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drøfter Roald kvinners bruk av hijab i forhold til hadithen som tolkes som hjemmel for dette. 

Hadithen omtaler ett av bryllupene til profeten Muhammad hvor han insisterer på et forheng 

mellom kvinnene og mennene. Roald mener at hadithen kan forstås som at det er mennene 

som skal oppholde seg bak forhenget og ikke kvinnene, og at kravet om kvinners tildekking 

derfor kan tyde på en misoppfatning av profetens intensjoner.  

 

Jeanette Sky tolker også islamsk praksis med et kjønnsrollefokus og benytter seg en del av 

Anne Sofie Roalds funn i sin bok Kjønn og religion. Sky presiserer hvordan islam i likhet 

med jødedom og kristendom fremstår som en patriarkalsk religion hvor mannen er sentral og 

kvinnen er annenrangs. Mannen gis myndigheter over kvinnen og er den som Gud henvender 

seg direkte til, mens formaninger til kvinner primært overleveres via mannen. Dette mener 

Sky ikke er overraskende med tanke på at tekstene ble nedskrevet i en tid hvor mannen med 

stor selvfølgelighet både var forfatter, fortolker og formidler.  Samtidig spekulerer både Sky 

og Roald om moderne fortolkninger har tilskrevet det tidlige muslimske samfunnet en del 

praksiser for kjønnene som muligens ikke er like strenge som en skulle tro, for eksempel når 

det gjelder klesdrakter. Videre søker både Sky og Roald å ikke bare beskrive, men også å 

begrunne praksis og teori innenfor islam.  

	  

2.6 Kjønn som forskningskategori  
I Homo religiosus– men only? skriver Lisbeth Mikaelsson at forskerens eget kjønn er et 

sentralt moment i alle studier av kjønn og kjønnsroller og er med på å forme hva en leter 

etter, hva en finner og hvordan det vektlegges (Gilhus & Mikaelsson, 2001). Jeg ser det 

derfor som relevant å påpeke at majoriteten av mine kilder innenfor religionsvitenskapelig 

kjønnsforskning er kvinner som skriver om kvinner. Jeanette Sky skriver at et sentralt 

problem med fremstillinger av kjønn eller kjønnsroller i bøker er at disse ofte forekommer 

som egne kapitler eller avsnitt, og at de da som oftest kun omhandler kvinner (Sky, 2007: 

10). En slik fremstilling av kjønn og religion gjør ikke bare at kvinner fremstår som en egen 

tilleggs-kategori til normalen – menn,  men også at menns religiøse erfaringer som noe annet 

enn normen blir oversett.  

 

Med innføringen av egne kvinnestudier på universitetene fra 1960-tallet og utover, og senere 

kjønnsstudier fra 1980-tallet har en gått bort fra å studere kjønn som biologisk betinget og ser 

heller på det sosiale kjønnet. Selv om kjønnsstudier er en mer åpen tittel enn kvinnestudier, 
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har kritikken vært at fokuset fremdeles ligger på kvinner, dernest på menn, og til slutt, hvis 

noe, på intersex og transpersoner.  

 

Man kan også spørre seg om hvilken oppdeling av kjønn man skal ha, om det holder med to 

kjønn, eller om man skal inkludere flere. Dette problematiserer blant andre professor Craig 

Martin i boken A critical introduction to the study of religion (Martin, 2012). I kapittel to, 

How society works: classification skriver Martin om hvordan sosialkonstruktivismen 

betrakter skillet mellom mann og kvinne som en fiktiv inndeling av mennesker som har 

påvirket hvordan samfunn og religionene i disse samfunnene fungerer. Her pekes det blant 

annet på hvordan kriteriene for å kalles mann eller kvinne har endret seg over tid, og at disse 

kriteriene har oppstått gjennom sosiale og språklige forhandlinger i samfunnet.  Martin spør 

da om det nå holder med å dele mennesker inn i kun to kjønn, eller om det hadde vært 

hensiktsmessig å operere med flere kategorier. I min studie har jeg valgt å se primært på 

kjønn som en deling mellom menn og kvinner, men jeg har også forholdt meg åpen til andre 

definisjoner av kjønn, eller problematiseringer av denne inndelingen.  

	  

2.7 Konklusjon  
Jeg har i dette kapittelet gjort rede for noen sentrale studier på lærebøker i Skandinavia. Tuft, 

Samdal, Molstad og Härenstam har alle funnet at lærebøkene de analyserte hadde 

problematiske elementer i sine fremstillinger av religioner, og spesielt i forbindelse med 

kjønn og kjønnsroller. Disse funnene vil kort bli sammenlignet med mine egne funn i 

drøftingskapittelet i denne avhandlingen. Videre har jeg vist til Selander og Skjelbred og 

Skrunes for å skissere et bilde av lærebokforskning i Norge. Disse perspektivene vil ikke bli 

drøftet videre i min oppgave, men er sentrale for å belyse lærebokstudier som 

forskningsområde. Jeg vil benytte meg av det Skrunes selv skriver om lærebøker  i kapittel 3. 

Metode, for å drøfte min inndeling i kategorier og noen validitetsutfordringer ved min studie. 

Jeg har så pekt på hvordan sentrale religionsforskere kritiserer religionsvitenskapen som 

forskningsfelt for å ha nedprioritert kjønn som forskningskategori. Hovedproblemene er at 

menn har blitt sett som standarden for de religiøse menneskene, deres tro og praksis. Videre 

har kvinner i den grad de har blitt forsket på blitt sett på som en tilleggskategori separat fra 

det mannlige. Disse perspektivene vil jeg ta med meg videre i kapittel fem hvor jeg drøfter 

mine funn i lys av disse perspektivene. Jeg vil videre benytte meg tekstene til Anne Sofie 

Roald, Jeanette Sky, Lisbeth Mikaelsson og Berit Thorbjørnsrud som eksplisitt omhandler 
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kjønn og islam eller kristendom.  Jeg vil bruke disse for å sammenligne hvordan mine funn 

stemmer overens med deres refleksjoner.  
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3 Metode  
	  

I mitt forskningsarbeid har jeg jobbet ut fra følgende problemstilling;  

 

Hvordan fremstilles synet på kjønn og kjønnsroller i kristendom og islam i de ulike 

lærebøkene i religion og etikk? 

 

Jeg har også formulert  fire forskningsspørsmål;  

 

Hvordan skiller lærebøkene mellom syn på kjønn og syn på kjønnsroller?  

Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i kristendom? 

Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i islam?  

I hvilken grad vektlegges de ulike kjønnene?  

 

Problemstillingen min ble formulert før studien ble gjennomført og ga en generell rettesnor å 

følge. Utformingen av forskningsspørsmålene mine har vært en interaktiv prosess hvor de er 

blitt justert og har funnet sin endelige form i møte med materiale. De har videre blitt benyttet 

for å spisse fokuset i analysen. Selv om forskningsspørsmålene har angitt et avgrenset fokus, 

har jeg samtidig vært åpen for at andre tema kan dukke opp som kan inkluderes i analysen.  

 

I det følgende skal jeg  først forklare og begrunne metoden og utvalget mitt. Deretter følger 

en redegjørelse for hvordan jeg har gjennomført selve analysen, da denne danner grunnlaget 

for de følgende kapitlene i denne avhandlingen. Jeg avslutter mitt metodekapittel med å 

drøfte styrker og svakheter ved min studie.  

	  
3.1 Valg av metode  
Da min problemstilling retter seg mot fremstillinger i lærebøker har jeg valgt et kvalitativt 

forskningsdesign i form av en innholdsanalyse av disse. Metoden jeg har valgt vil også kunne 

kalles en tekstanalyse eller lærebokanalyse. Siden tidligere studier (Molstad, 2015; Tuft, 

2012) har dekket deler av det temaet jeg tar for meg, har jeg valgt et komparativt perspektiv 

på islam og kristendom for å tilføre ny kunnskap.  

 Det hadde vært interessant å utvide studien med kvalitative intervjuer av forfatterne av 

lærebøkene eller av elever og lærere som benytter seg av disse bøkene. Jeg har valgt bort en 
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slik utvidelse av hensyn til både tid og plass i besvarelsen. Min problemstilling søker primært 

å kartlegge lærebøkenes fremstillinger og jeg ser det derfor som tilstrekkelig å benytte meg 

av kun én metode, som fokuserer på nettopp dette.  

	  

3.2 Utvalget  
Grunnet oppgavens omfang har jeg valgt å avgrense mitt utvalg ved å kun velge lærebøker 

som benyttes i faget Religion og etikk i norsk videregående skole i  skoleåret 2015/2016. 

Utvalget består derfor av de tre lærebøkene I samme verden (Kvamme, Lindhardt, & 

Steineger, 2013), Tro og tanke (Heiene, Myhre, Opsal, Skottene, & Østnor, 2014) og 

Eksistens (Aaronsen, Bomann-Larsen, & Notaker, 2008).  

 

I samme verden er skrevet av Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnete 

Steineger. Det er Ole Andreas Kvamme som har skrevet kristendomskapittelet og Eva Mila 

Lindhardt som har skrevet islamkapittelet. Kvamme er cand. theol. fra Det teologiske fakultet 

ved Universitetet i Oslo og da boken ble utgitt jobbet han som religionslærer i den 

videregående skolen. Lindhardt er utdannet religionshistoriker ved Universitetet i Århus og 

arbeidet med lærerutdanning ved Høyskolen i Bergen da boken ble utgitt. Hun har spesielt 

arbeidet med forholdet mellom kjønn og religion. Læreboken Tro og Tanke er skrevet av de 

fem forfatterne Gunnar Heiene, Bjørn Myhre, Jan Opsal, Harald Skottene og Arna Østnor. 

Kristendomskapitlene er skrevet av Arna Østnor og Bjørn Myhre. Østnor er cand. philol. fra 

Universitetet i Oslo og har hovedfag i kristendomskunnskap, mens Bjørn Myhre er cand. 

philol. fra Universitetet i Oslo i norsk med mellomfag i kristendomskunnskap fra Det 

teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Begge har lang undervisningsbakgrunn fra videregående 

skole og har arbeidet med lærerutdanning hos Universitetet i Oslo. Eksistens er den eldste av 

bøkene i utvalget og er skrevet av Camilla Fines-Aaronsen, Lene Bomann-Larsen og Henry 

Notaker. Boken oppgir ingen informasjon om bidragene fra de ulike forfatterne. Fines-

Aaronsen er cand. philol. i religionsvitenskap, Notaker har hovedfag i nordisk litteratur, samt 

lang erfaring som lærebokforfatter for videregående skole og Bomann-Larsen har doktorgrad 

i filosofi. Ved at læreboken Eksistens ikke opplyser om de ulike forfatternes bidrag kan det  

bli en komparativ skjevhet og jeg har derfor ikke vektlagt dette i min analyse.   

Alle lærebøkene er multimodale og består av tekst i ulike formater, som brødtekst, 

informasjonsruter, oppgaver og bilder. Jeg har hovedsakelig analysert brødtekster og 

rammetekster i lærebøkene, men bilder og oppgaver blir analysert i tilfeller hvor de fremstår 
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som relevante for min studie. Det er tilfeller i analysen hvor temaenes plassering i kapitlene 

er relevant og da vil også dette bli presisert. Videre vil plassmengde viet til de ulike temaene 

bli påpekt i selve analysen og drøftet i kapittel fem sammen med andre aspekter fra analysen.  

 

Jeg har videre avgrenset datamaterialet til å primært omfatte kapitlene i lærebøkene som 

omhandler kristendommen og islam. I  én av lærebøkene er det flere kristendomskapitler, 

mens de to andre kun har ett kapittel om kristendommen. Alle tre bøkene har ett kapittel hver 

som omhandler islam. Jeg har også analysert innledningskapitlene i de ulike bøkene for å se 

om det står relevant informasjon knyttet til islam eller kristendom i disse. Jeg har kun gjort 

relevante funn til min undersøkelse i ett av innledningskapitlene i læreboken Tro og tanke og 

har derfor inkludert dette i analysen.  

 

 Alle tre lærebøker har tilhørende nettsider. Disse er multimodale og fungerer som en 

utfyllende tilleggsressurs til bøkene, men har ikke blitt analysert i denne studien. Jeg har 

valgt å utelate nettsidene av to årsaker. For det første er det nødvendig å avgrense mitt 

datamateriale av hensyn til både tid og plass. For det andre oppdateres nettstedene ofte nok til 

at datamaterialet er i kontinuerlig endring.  

	  

3.3 Analyse av lærebøkene  
Befring skriver at det vil forekomme større eller mindre målefeil ved alle former for 

datainnsamling (2015: 48). Det er derfor avgjørende for påliteligheten ved min studie at jeg 

klargjør min metodiske databearbeiding og analyseprosess grundig.  

 

Mitt første trinn i analysen var å formulere problemstilling og preliminære 

forskningsspørsmål. Etter innkjøp av lærebøkene gjennomførte jeg så en åpen 

gjennomlesning av innledningskapitlene, kristendomskapitlene og islamkapitlene for å danne 

et oversiktsbilde av innholdet. Jeg forsøkte å la materialet snakke for seg selv uten at jeg 

påførte predefinerte koder. Ved analyse av tekstmateriale vil analyseprosessen bære preg av 

en hermeneutisk metode hvor forskerens forutforståelse står i et vekselsforhold til nye 

erfaringer. I denne prosessen arbeidet jeg derfor delvis induktivt og delvis deduktivt ved at 

jeg allerede hadde et fokus på fremstillinger av kjønn og kjønnsroller, men åpenhet til hva 

som kunne passe inn i fremstillinger av dette. Postholm og Jacobsen omtaler en slik 

tilnærming til datamaterialet som pragmatisk (2011: 41). I løpet av de første 
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gjennomlesningene noterte jeg ned typiske temaer og fremstillinger som forekom i alle 

bøkene i utvalget, samt spesielle temaer og fremstillinger som bare forekom i én eller to av 

bøkene.  

 

Jeg foretok deretter en deskriptiv analyse, hvor jeg strukturerte datamaterialet ved å kode det. 

Kodene var merkelapper jeg påførte for å kategorisere funnene mine, for eksempel ”samliv”.  

Kodene og de korresponderende funnene ble så ført inn i et skjema hvor jeg plasserte funnene 

i de tre bøkene ved siden av hverandre og nedover etter tema. På denne måten fikk jeg 

oversikt over hvilke temaer som ble adressert i de samme bøkene, og hvordan.  

 

Jeg foretok så en ny gjennomlesning av bøkene hvor jeg scannet grundig etter tekster og 

bilder som passet inn i kategoriene mine. Her inkluderte jeg både det Postholm og Jacobsen 

(2011: 89) omtaler som det manifeste innholdet og det latente innholdet. Manifest innhold 

kommer til uttrykk på  en direkte måte. Et eksempel på dette er delkapitlene med titler som 

”syn på kjønn og kjønnsroller”. Latent innhold krever fortolkning ut fra konteksten, som for 

eksempel steder i bøkene hvor kjønn eller kjønnsroller ikke beskrives direkte, men hvor 

deltagelse eller forpliktelser for ett kjønn beskrives. Mine nye funn ble så ført inn i samme 

skjema. Jeg satt da igjen med store mengder datamateriale og trengte å avgrense dette av 

hensyn til studiens omfang.  

 

Jeg ønsket å gå i dybden mer enn bredden og avgrenset studien ved å velge ut 

hovedkategorier som jeg ville fokusere analysen på.  Som jeg har påpekt i kapittel 2 i denne 

avhandlingen, har Ursula King foreslått tre grunnleggende perspektiver på kjønn i 

religionsforskningen; rolle og status i religionenes tradisjoner og institusjoner, presentasjon i 

religiøse tankebygninger og  religiøse erfaringer (Gilhus & Mikaelsson, 2001). Med 

utgangspunkt i disse perspektivene har jeg valgt å kode mine funn som skapelsesmyter, 

trosfellesskap og religiøst liv, lederposisjoner, samliv og seksuell legning. Disse kodene er 

igjen delt inn etter religion, og vil forklares videre i analysekapittelet. Jeg har valgt å 

analysere alle kategoriene i begge religioner, selv om analysen vil vise at de ikke vektlegges i 

like stor grad. Jeg syns likevel det er viktig med et gjennomgående komparativt aspekt i min 

analyse, da det er like interessant å kartlegge hva som ikke sies som det som sies.  

 

Avslutningsvis i analyseprosessen valgte jeg å utføre en statistisk innholdsanalyse ved å lage 

et nytt skjema hvor jeg førte inn antall sider viet til kristendomskapitlene og islamkapitlene i 
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de ulike bøkene, titlene på de ulike delkapitlene og når bøkene er utgitt. Jeg gjorde dette for å 

kunne analysere hvor mange hovedfunn som er funnet i de ulike bøkene sammenlignet med 

antall sider og delkapitler viet til religionene.  

	  

3.4 Pålitelighet og relevans  
Som jeg tidligere har forklart, er det avgjørende for påliteligheten ved min studie at alle trinn 

i min datainnsamling dokumenteres grundig. Dette har jeg gjort for å sikre etterprøvbarhet for 

andre forskere. På denne måten kan potensielle målingsfeil kontrolleres. 

 

 Jeg har kun benyttet meg av én metode for datainnsamling. Dette kan true validiteten av 

mine funn. Faren for det Maxwell kaller researcher bias øker i en slik situasjon, da mine 

forkunnskaper og forventinger til funn kan farge dem (2013: 44-45). Det er en risiko for at 

jeg ubevisst vektlegger eller feiltolker data for å passe inn i min studie, eller at jeg overser 

andre relevante funn. Hadde jeg valgt å benytte meg av flere metoder, ville trianguleringen 

kunne ført til at validiteten ble styrket dersom flere metoder ga samme funn.  Maxwell 

forklarer at fullstendig objektivitet og dermed mangel på researcher bias er umulig i 

kvalitative studier, men at det er viktig at man som forsker klargjør hva dette kan innebære 

for den konkrete studien. I tillegg til metodisk dokumentasjon har jeg derfor vektlagt 

grundige beskrivelser av mine funn, hvor de er plassert i datamaterialet og inkludert sitater i 

min analyse. Jeg setter så mine funn i en teoretisk forståelsesramme. 

 Jeg har måttet foreta utvalg og avgrensinger gjennom datainnsamlingsprosessen som har 

preget mine funn. Mine avgrensinger fører til at min studie kun  fokuserer på noen 

avgrensede temaer i lærebøkene. Det vil være mulig å lese det samme materialet på andre 

måter, dersom en velger andre tematiske fokus. Videre vil et annet utvalg av tekst fra 

lærebøkene kunne gitt et noe annet bilde, for eksempel ved å inkludere fremstillinger av 

andre religioner i utvalget, noe som vil kunne gi et annet komparativt aspekt, slik som 

Cathrine Tuft har gjort i sin studie (Tuft, 2012).  Utvalget av lærebøker baserer seg på de 

nyeste utgavene i Norge og studiens generelle relevans vil derfor være preget av dette. 

Samtidig vil studien kunne generere spørsmål til videre forskning på lærebøker eller 

religionsundervisning.  Studien vil også kunne peke på noen viktige utfordringer knyttet til 

lærebøkenes tilsiktede og utilsiktede vinklinger i framstilling av religion og kjønn.  
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4 Analyse av lærebøkene  
 

Dette kapitlet presenterer resultatene av analysen av de tre lærebøkene som brukes i 

undervisningen av religion-og etikkfaget i skoleåret  2015/2016. Disse bøkene er I samme 

verden, Tro og tanke og Eksistens. Alle tre bøker har egne kapitler som omhandler 

kristendommen og islam. 

 

Jeg redegjør først skjematisk hvordan de ulike bøkene er oppbygd. Dette gjøres for å gi en 

oversikt over mitt datamateriale. Etter presentasjonen av utvalget vil resultatene av min 

analyse bli presentert. Jeg har valgt ut seks hovedkategorier som presentasjonen er disponert 

ut fra: skapelsesmyter, trosfellesskap og religiøst liv, lederposisjoner, samliv og seksuell 

legning. Disse kategoriene vil fungere som egne delkapitler i den følgene analysen, hvor jeg 

innleder med å forklare hva kategorien innebærer.  

 

I hvert delkapittel presenteres mine funn i de tre lærebøkene i kristendommen, de vil 

sammenlignes, og så gjør jeg det samme i kapitlene som omhandler islam.  Jeg inkluderer 

eventuelle arbeidsoppgaver som knytter seg til den enkelte kategori, og kommenterer bilder 

som benyttes i tilknytning til kategoriene. Jeg kommenterer også hvilke elementer som 

eventuelt ikke blir adressert i de ulike bøkene.  Avslutningsvis i hvert delkapittel vil jeg 

oppsummere mine hovedfunn i hver kategori. Etter presentasjonen av mine funn i de tre 

kategoriene følger en konklusjon hvor sentrale tendenser og funn gjentas.  
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4.1  Lærebøkenes struktur 
Tabell 1: strukturell utforming av lærebøkene  
	   I	  samme	  verden	  	   Tro	  og	  Tanke	  	   Eksistens	  	  
Utgitt	  	   2013:	  Cappelen	  

Damm	  	  
2014:	  Aschehoug	   2008:	  Gyldendal	  	  

Totalt	  antall	  
sider	  	  

368	   340	   384	  

Sider	  om	  
kristendommen	  

61	   84	   93	  

Sider	  om	  islam	   37	   44	   45	  
Kapitler	  om	  
kristendommen	  

Ett	  kapittel:	  	  
Kristendommen	  

Seks	  kapitler:	  	  
Kristendommens	  særpreg,	  Bibelen	  og	  
bibeltolkning,	  Sentrale	  trekk	  i	  den	  kristne	  
læren,	  Hovedtrekk	  i	  kristen	  etikk,	  Trekk	  fra	  
kristendommens	  historie,	  Ulike	  
kirkesamfunn	  

Ett	  kapittel:	  	  
Kristendom	  
	  

Kapitler	  om	  
islam	  

Ett	  kapittel:	  	  
Islam	  

Ett	  kapittel:	  	  
Islam	  	  

Ett	  kapittel:	  	  
Islam	  

Delkapitler	  om	  
kristendommen	  

Det	  sentrale	  i	  	  	  	  	  	  
kristendommen,	  
Tekster,	  
Rituelle	  uttrykk,	  
Materielle	  og	  
estetiske	  utrykk,	  
Kristendommens	  
historie,	  
Kirkesamfunnene,	  
Kristen	  etikk,	  Syn	  på	  
kjønn	  og	  
kjønnsroller,	  Syn	  på	  
andre	  religioner	  og	  
livssyn	  

Hva	  er	  hovedsaken	  i	  kristendommen?,	  Om	  
Bibelen,	  Et	  utvalg	  bibeltekster,	  
Virkelighetsoppfatning	  og	  menneskesyn,	  
Troen	  på	  Jesus	  Kristus,	  Troen	  på	  Den	  
Hellige	  Ånd,	  Kristendommens	  syn	  på	  andre	  
religioner,	  Normgrunnlaget,	  Fra	  jødisk	  sekt	  
til	  egen	  religion,	  Oldkirken:	  Fra	  
undergrunnskirke	  til	  statsreligion,	  Kirke	  og	  
kristendom	  i	  middelalderen,	  Reformtid	  på	  
1500-‐tallet,	  Kristendom	  i	  Norge,	  Kirke	  og	  
kristendom	  i	  møte	  med	  den	  moderne	  tid,	  
Kristendom	  i	  totalitære	  regimer,	  
Kristendom	  i	  Afrika,	  Kristendom	  i	  Kina,	  
Den	  romersk-‐katolske	  kirken,	  De	  lutherske	  
kirkene,	  Pinsebevegelsen	  	  

Historisk	  oversikt,	  
Jesus	  i	  det	  jødiske	  
samfunnet,	  Den	  
kristen	  kirken	  blir	  til,	  
Bibelen–	  ”den	  hellige	  
skrift”,	  Lære,	  Etikk,	  
Kontinuitet	  og	  
forandring	  i	  
kristendommens	  
historie,	  Kristen	  kult,	  
Konfesjonskunnskap	  

Delkapitler	  om	  
islam	  
	  

Sentrale	  trekk,	  
Tekster,	  Rituelle	  
uttrykk,	  Materielle	  
og	  estetiske	  uttrykk,	  
Ulike	  retninger,	  
Etikk,	  Syn	  på	  kjønn	  
og	  kjønnsroller,	  Syn	  
på	  andre	  religioner	  
og	  livssyn	  	  

De	  fem	  søylene,	  Menneskesyn	  og	  etikk,	  
Trosartiklene,	  Muhammeds	  liv,	  Koranen	  og	  
Hadith,	  Ulike	  former	  for	  islam,	  Kjønn	  og	  
familie,	  Den	  islamske	  staten,	  Islam	  i	  dagens	  
verden	  

Historisk	  oversikt,	  
Tekster,	  Lære,	  Etikk,	  
Religiøst	  liv,	  Islams	  
utvikling	  

 

I samme verden 

Som tabell 1 viser, er både kapittelet om islam og kapittelet om kristendom bygget opp av 

delkapitler som er tilsvarende til kompetansemålene.  Delkapittelet Syn på kjønn og 

kjønnsroller er viet en og en halv side i kristendomskapittelet, og et bilde dekker en halv av 

disse sidene. Her adresseres både kvinner og menn.  I islamkapittelet er delkapittelet med 

samme tittel viet to og en halv side, og her dekkes om lag to halvsider av bilder. Det er også 

verdt å merke seg at dette delkapittelet omhandler kvinner i større grad enn menn. 
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Tematikken rundt kjønn og kjønnsroller dukker også opp i andre delkapitler, som jeg vil 

demonstrere.  

	  

Tro og tanke  

Ved første øyekast kan det se ut som at kristendomskapitlene er delt inn etter læreplanens 

kompetansemål, men kompetansemålet om kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller er 

ikke viet et eget kapittel eller delkapittel. Forfatterne har heller dekket denne tematikken 

løpende i de ulike kapitlene, noen ganger som egne rammetekster.  

 

Da det kun er ett kapittel som har tittelen Islam, gir ikke kapitteltittelen noen indikasjon på 

hvordan kompetansemålene er dekket.  Den skjematiske fremstillingen viser likevel at det er 

et eget delkapittel som heter Kjønn og familie som er på om lag fem sider. Delkapittelet 

består hovedsakelig av brødtekst, men her er det også bruk av bilder og to rammetekster hvor 

den ene består av utdrag fra Koranen og ett sitat fra Amina Wadud, og den andre omhandler 

homofili. I delkapittelet adresseres kvinners stilling i samfunnet, ekteskap, homofili og 

skilsmisse, men islamsk syn på kjønn og kjønnsroller aktualiseres også i andre delkapitler, 

som jeg vil demonstrere.  

 

I tillegg til kristendomskapitlene og  islamkapitlene er også del 1, Religionskunnskap og 

Religionskritikk, relevant for min analyse, da boken også her referer til syn på kjønn og 

kjønnsroller i islam og kristendom. Jeg vil kun henvise til små elementer som jeg betrakter 

som aktuelle for min problemstilling og kapitlene har ikke blitt analysert i sin helhet. 

 

Eksistens  

Titlene på delkapitlene i Eksistens samsvarer ikke med læreplanmålene, og syn på kjønn og 

kjønnsroller har ikke sitt eget delkapittel og temaet dekkes på ulike steder i kapittelet.  

 

Sammenligning av lærebøkenes struktur  

Som den skjematiske innholdsanalysen viser har alle tre lærebøker omtrent dobbelt så mange 

sider viet til kristendomskapitlene, som islamkapitlene. Eksistens er den lengste av bøkene i 

utvalget, og har nesten en tredjedel mer stoff om kristendommen enn I samme verden. Tro og 

tanke  er den korteste av lærebøkene, men har bare én side mindre om islam enn Eksistens. 

Bøkene har ulik struktur i sin dekning av læreplanmålene, med I samme verden som den 

eneste som har brukt disse som titlene på sine delkapitler. Avslutningsvis vil jeg påpeke at 



	   25	  

det er seks år som skiller Eksistens som er den eldste av bøkene og Tro og tanke som er den 

nyeste.  

	  

4.2 Skapelsesmyter  
4.2.1 Fremstillinger av skapelsesmyter i kristendommen  
	  
Jeg har kartlagt hvordan de ulike lærebøkene har adressert de to skapelsesfortellingene i 

kristendommen, henholdsvis Syvdagersfortellingen og Havefortellingen. Her har jeg viet 

spesielt fokus til hvordan bøkene fremstiller skapelsen av mann og kvinne.  

	  

 I samme verden 

I samme verden plasserer skapelsesmytene som det første temaet i kapittelet om kristendom. 

Under overskriften Skapelse forklares det kort at det er to skapelsesberetninger og forskjellen 

mellom disse forklares over seks setninger. Hvordan de første menneskene skapes blir ikke 

fortalt. At Adam er det første mennesket, forklares ikke og boken nevner ikke Eva i dette 

avsnittet.  

	  

Tro og tanke 

I boken Tro og tanke  står skapelsesfortellingene kort nevnt i kapittel 9 Kristendommens 

særpreg. Det oppgis at Gud har skapt verden og menneskene som gode, men at menneskene 

gjør opprør (2014: 160).  

	  

I kapittel 11 Sentrale trekk i den kristne læren, siteres begge skapelsesberetningene i en 

rammetekst under delkapittelet Virkelighetsoppfatning og menneskesyn. 

Syvdagersfortellingen siteres i sin helhet og Havefortellingen siteres fra hvor Gud lager en 

make til Adam av hans ribben (Heiene et al., 2014: 178).  På sidene etter utdragene gir boken 

en historisk bakgrunn til fortellingene og utdyper om Gud som skaper før den skriver om 

kristent menneskesyn på side 180. På denne siden står en margtekst som oppfordrer leseren 

til å ”legge merke til den korte og kontante beskrivelsen av skapelsen av menneskene som 

kjønnsvesener i Guds bilde”.  Brødteksten i underkapittelet understreker flere ganger at 

bibeltekstene krever tolkning og viser flere steder til ulike forståelser av 

skapelsesberetningene. Relevant for min oppgave er det at boken fremhever skapelsen av 

kvinnen i havefortellingen. 
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Dette	  har	  i	  kirkehistorien	  vært	  brukt	  som	  begrunnelse	  for	  at	  kvinnen	  er	  

underordnet	  mannen.	  I	  dag	  blir	  dette	  tolket	  som	  om	  hun	  er	  av	  samme	  slag	  som	  mannen,	  
ifølge	  teksten	  er	  hun	  nå	  ”hans	  like”.	  At	  de	  var	  nakne,	  tolkes	  som	  tillitsfull	  åpenhet	  mellom	  
to	  likeverdige	  personer.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  (Heiene	  et	  al.,	  2014:	  180)	  
	  

Det er uklart hvem forfatterne referer til når de beskriver tolkningen av denne myten ”i dag”. 

Brødteksten kommenterer ikke mannens rolle som den som gir navn til alle ting, inkludert 

kvinnen, selv om dette er en del av bibelutdraget.  

	  

Eksistens  

I Eksistens blir de to versjonene av skapelsen av de første menneskene sitert fra Bibelen på 

side 109 etter hverandre i delkapittelet Bibelen- ”Den hellige skrift”. Sitatene er gjengitt i en 

rammetekst uten at kapittelets forfattere drøfter dem videre.  

	  

Sammenligning  

I mitt utvalg er det kun Tro og tanke som fokuserer eksplisitt på kjønn i forbindelse med de to 

skapelsesmytene i kristendommen. Mine funn har vist at både Syvdagersfortellingen og 

Havefortellingen blir referert til i alle tre lærebøker, men at Tro og tanke er den eneste boken 

som beskriver skapelsen av den første kvinnen og vier over en side til disse fortellingene.  De 

to andre bøkene omtaler skapelsesmytene, men vier dem lite plass. Både Tro og tanke og 

Eksistens benytter seg av bibelutdrag, men  utdragene blir ikke kommentert i Eksistens.  

	  

4.2.2 Fremstillinger av Syndefallet i kristendommen  
I det følgende har jeg analysert fremstillinger av det kristne Syndefallet. Jeg har fokusert på 

hvordan bøkene beskriver Adam og Evas handlinger i denne fortellingen og om de forteller 

om mulige implikasjoner dette har hatt for synet på kjønnsroller i kristendommen.  

	  

 I samme verden  

Under overskriften Det ondes problem står det at ”Syndefallet er navnet på at Adam og Eva 

trosser Guds forbud” (2013: 44). Dette er det første stedet boken forteller om Eva og verken 

her eller senere blir det forklart hvem hun er, når hun skapes eller hvordan hun skapes. 

Brødteksten fortsetter med å forklare at menneskene trosser Guds forbud mot å spise av 

kunnskapens tre og at dette betyr at de begår en synd. Det er relevant å merke seg at boken 
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bruker begrepet menneskene når den omtaler syndefallet og ikke fremhever Adam og Evas 

ulike roller i denne fortellingen. Dette blir heller ikke drøftet senere i boken. Adam plasseres 

først i setningen jeg har sitert og selv om de begge står som subjekter i setningen, kan det 

fremstå for en leser at Adam er like mye, om ikke mer involvert i handlingen.  

	  

Tro og tanke  

På side 181 er syndefallsfortellingen sitert fra Bibelen i en rammetekst. Vi ser her at kvinnen 

er den som påvirker mannen, men boken skriver ikke om hennes rolle i brødteksten. Også her 

skrives det kollektivt om ”menneskene” og ikke enkeltpersonene. Vi ser også i utdraget at 

Gud henvender seg til mannen først. Dette kan gi inntrykket av at mannen er den Gud 

primært kommuniserer med, men heller ikke dette blir kommentert i brødteksten. I 

rammeteksten Kjønn og kjønnsroller i Det gamle og Det nye testamente  står det at ”mannens 

dominans er en del av straffen for menneskenes opprør mot Gud” (Heiene et al., 2014: 182). 

Hvorfor mannen blir den dominante blir ikke forklart, ei heller hva denne dominansen 

innebærer.  

	  

 Eksistens  

Det ondes problem blir kort forklart på side 116 med kjønnsnøytrale beskrivelser av 

menneskenes utfordringer.  Syndefallsfortellingen blir ikke sitert eller forklart.  

 

Sammenligning  

Mine funn viser at syndefallsfortellingen ikke adresseres i læreboken Eksistens. I de to andre 

lærebøkene blir fortellingen beskrevet, og deler av den er sitert i Tro og tanke. Ingen av 

bøkene adresserer Eva og Adams ulike roller i syndefallsmyten. Konsekvensene disse 

handlingene har hatt for synet på kjønnsroller i kristendommen blir ikke adressert i I samme 

verden, og i Tro og tanke blir ”mannens dominans” referert til som en konsekvens, men dette 

blir ikke begrunnet.  

	  
4.2.3 Fremstillinger av skapelsesmyter i islam 
 I samme verden  

I denne boken har jeg ikke funnet noen beskrivelse av det islamske synet på skapelsen av 

jorden og de første menneskene.  
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Tro og tanke  

I Tro og tanke kan vi lese om skapelsen av de første menneskene i delkapittelet Menneskesyn 

og etikk. Her står det at Adam og Eva var de første menneskene som ble skapt av Allah. De 

fikk leve i paradis frem til de ble fristet av Satan til å trosse Guds regler og ble forvist til 

jorden. På side 123 siteres Sure 28 og 33-34 hvor man kan lese om en samtale mellom Herren 

og englene og om bruddet på Guds regel. Det understrekes at arvesynd ikke er en konsekvens 

av dette og at ansvaret fordeles likt på Adam og Eva.  Til slutt i dette avsnittet står det at 

mennesket fremdeles hadde en viktig rolle i skaperverket:  

	  

Adam	  fikk	  i	  oppdrag	  å	  si	  fram	  navnene	  Allah	  hadde	  gitt	  alle	  dyrene.	  Det	  viser	  at	  
mennesket	  opptrer	  på	  skaperens	  vegne	  overfor	  skaperverket	  med	  de	  fullmakter	  og	  det	  
ansvar	  en	  slik	  rolle	  som	  forvalter	  innebærer.”	  

	  (Heiene	  et	  al.,	  2014:	  124).	  	  
	  

Evas rolle eller mangel på rolle under denne hendelsen forklares ikke.  

	  

Eksistens  

En kan lese om skapelsen av jorden i delkapittelet Lære under overskriften 

Virkelighetsoppfatning på side 184 i Eksistens.  

	  
Flere	  steder	  i	  Koranen	  blir	  Gud	  omtalt	  som	  ”himmelens	  og	  jordens	  skaper”.	  Han	  har	  

skapt	  verden	  av	  ingenting,	  bare	  gjennom	  skaperordet	  ”Bli	  til!”,	  og	  det	  skjedde	  mye	  på	  seks	  
dager,	  som	  i	  den	  jødiske	  skapelsesberetningen.	  	  

(Aaronsen	  et	  al.,	  2008:	  184)	  
	  
Boken trekker linjer til den jødiske skapelsesberetningen og leseren vil da være avhengig av å 

lese om den først for å forstå hva dette gikk ut på.  

 

Under overskriften Menneskesyn på side 187 i samme delkapittel kan en lese om skapelsen 

av menneskene og de første menneskenes ulydighet mot Gud. I brødteksten står det at  Adam 

ble skapt av leire og vann, og at alle mennesker etter ham ble skapt på samme vis.  

	  

Boken forteller om at menneskene lot seg lokke av Satan til å begge spise av et eple, og 

denne boken påpeker også at islam ikke opererer med et konsept om arvesynd fordi de tilgis 

av Gud. Avslutningsvis i denne teksten er Sure 20,120 sitert hvor det står om Adams 

ulydighet og utvisning. 
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Sammenligning 

Det er bare to av bøkene i utvalget som omtaler skapelsesmyten i islam. Tro og tanke er den 

boken som fokuser mest på kjønn, ved at Adams skapelse er den som beskrives, men ingen 

av bøkene trekker det frem eksplisitt. Videre beskrives ulydigheten mot Gud som noe vises 

av menneskene, og ikke som et initiativ tatt av det ene kjønnet. I boken Eksistens er det sitert 

en sure hvor Adam er den Gud henvender seg til og dermed den som kan fremstå som mest 

ansvarlig for sviket.  

	  

4.2.4 Konklusjon  
Alle tre bøker i utvalget skriver om skapelsesmytene i kristendommen og syndefallet, men 

bare to av bøkene beskriver det samme i islamkapitlene. I kristendomskapitlene er det kun 

forfatterne i Tro og tanke som kommenterer skapelsen av kvinnen fra mannens ribben og 

konsekvensene dette har hatt for kjønnsrollemønsteret i kristendommen. Ingen av bøkenes 

brødtekst vektlegger Evas rolle i det kristne syndefallet eller konsekvensene dette har hatt for 

kvinner utover i historien, annet enn en referanse til mannens dominans over kvinnen i Tro 

og tanke. Syn på kjønn og kjønnsroller blir ikke vektlagt i islamkapitlene i forbindelse med 

skapelsesmyten og utvisningen fra Paradis. I Tro og tanke siteres en samtale Gud har med 

Adam og Eva i forbindelse med brudd på hans regler, men at Adam er den som Gud 

henvender seg til først, og at Eva er den som tar initiativ til sviket blir ikke kommentert av 

kapittelets forfattere. Eksistens gjengir et sitat fra Koranen hvor Gud snakket til Adam om 

bruddet på Hans regler, men Adams forhold til Gud eller konkrete rolle blir ikke kommentert 

her.  

	  

4.3 Trosfellesskap og religiøst liv 
I dette delkapittelet redegjør jeg for hvordan de ulike lærebøkene fremstiller kjønnenes roller 

og opplevelser innenfor trossamfunnene.  

	  

4.3.1 Trosfellesskap og religiøst liv i Kristendomskapitlene  
 

I samme verden, Tro og tanke og Eksistens   

I beskrivelsen av de syv sakramentene i katolisismen aktualiseres ikke kjønn. Bøkene 

fokuserer kun på dåp og nattverd og gjengir de øvrige sakramentene summarisk. Kjønnsroller 

i forbindelse med annen rituell praksis blir ikke drøftet. Kjønn adresseres ikke i forbindelse 
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med rituell deltakelse, noe som kan føre til at leserne mangler informasjon om lekfolks 

hverdag i de kristne menighetene med tanke på kjønn og kjønnsroller. 

	  

4.3.2 Trosfellesskap og religiøst liv i islam: De fem søylene    
I tillegg til å analysere fremstillinger av kjønn og kjønnsroller i forbindelse med de fem 

søylene,  har jeg valgt å inkludere mine funn i tilknytning til adskillelsesprinsippet i det 

følgende. Dette har jeg plassert her fordi dette prinsippet til tider benyttes som en begrunnelse 

for kjønnenes ulike rituelle praksis. Det er viktig å påpeke at dette prinsippet også brukes som 

en forklaring i omtalen av islamske klesplagg. Etter å ha analysert hva de ulike lærebøkene 

skriver om praktisering av de fem søylene, har jeg kun gjort funn som omhandler ritene bønn 

og pilegrimsreise. Det vil av denne grunn kun vises til mine funn i forbindelse med disse 

ritene. 

	  

 I samme verden  

Delkapittelet Rituelle uttrykk åpner med å aktualisere kjønn ved å understreke at:   

	  

De	  fem	  søylene	  er	  religiøse	  plikter	  som	  gjelder	  for	  begge	  kjønn.	  Likevel	  er	  det	  en	  
forskjell	  på	  hvordan	  menn	  og	  kvinner	  utfører	  dem.	  Kvinners	  aktivitet	  begrenses	  av	  at	  de	  
blir	  sett	  på	  som	  rituelt	  urene	  i	  perioder	  med	  menstruasjon	  og	  amming.	  

(Kvamme	  et	  al.,	  2013:	  115)	  
	  

	  

Rituell urenhet er én av faktorene som påvirker rituell deltagelse i islam, men en ser i et annet 

delkapittel at også andre faktorer påvirker dette med tanke på kjønn og kjønnsroller. Under 

overskriften Syn på kjønn og kjønnsroller beskrives det muslimske adskillelsesprinsippet (s. 

133). Brødteksten opplyser at mange muslimske samfunn vektlegger adskillelse mellom 

kjønnene i offentligheten. Ved å skrive mange klargjør forfatteren at dette er vanlig, men ikke 

alltid tilfellet. Begrunnelser for ønsket om adskillelse i offentligheten blir ikke oppgitt. 

Videre står det at dette fører til at mange kvinner isoleres på grunn av færre plikter utenfor 

hjemmet enn det menn har. Hvorfor dette eventuelt fører til isolasjon av kvinner, forklares 

ikke. Det kan dermed virke som at offentligheten kun er tilgjengelig via plikter.  

	  

Pilegrimsreisen hadsj blir beskrevet på side 117 og 118. Brødteksten beskriver 

hendelsesforløpet under denne riten for muslimer generelt, men understreker at kvinner ikke 

kan reise uten mannlig følge eller som del av en større gruppe. Denne regelen blir ikke 
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begrunnet. Videre står det at menn og kvinner kan utføre riten sammen, men hvorfor 

adskillelsesprinsippet ikke gjelder her blir ikke forklart.  

 

Bønnen blir beskrevet i samme delkapittel som pilegrimsreisen, på side 117 og 118. Her står 

det at etter menstruasjon og fødsel må hele kroppen renses før bønn. Videre opplyses det at 

fredagsbønnen i moskeen er en plikt for mannen, men ikke kvinnen og at de fleste kvinner 

ber hjemme. Begrunnelser for hvorfor plikten til mannen og kvinnen er ulik forklares ikke 

spesifikt, men siden rituell urenhet tas opp i begynnelsen av delkapittelet kan dette virke som 

forklaringen.  

 

I delkapittelet Materielle og estetiske uttrykk beskrives moskeen hvor fredagsbønnen finner 

sted. Her står det at bare menn ber i midtrommet, mens kvinner enten ber bakerst eller i et 

eget rom. Her har forfatteren tatt med en forklaring på dette ved å påpeke  ”Det blir sagt at 

menn kan bli distrahert mens de ber dersom det er kvinner til stede” (Kvamme et al., 2013: 

122). På samme side er det inkludert en plantegning av en typisk moské slik at leseren kan se 

hvor mennene, kvinnene og imamen er plassert. 

	  

Tro og tanke 

I boken Tro og tanke kan en lese om kjønnsdeling i samfunnet i delkapittelet Kjønn og familie 

(Heiene et al., 2014: 145-149). Brødteksten forteller først at det er vanlig med en eller annen 

form for sosial kjønnsdeling utenfor familien. Dette begrunnes med en hadith hvor 

Muhammed hang opp et forheng mellom kvinner og menn. 

 

I kapittelet om islam er det ingen omtale av kjønn i forbindelse med pilegrimsreisen, annet 

enn det som gjelder antrekk. På side 123 står det at kvinner helst skal gå hvitkledd, men kan 

gå i sine egne klær i motsetning til mannen som skal gå med to hvite tøystykker uten 

sømmer. Hvorfor menn skal gå med disse tøystykkene begrunnes ikke eksplisitt, men boken 

presiserer at man ikke skal se forskjell på rike og fattige.  

 

Det står ingenting om kjønn eller kjønnsroller i forbindelse med bønn i dette kapittelet, men 

på side 118 er det et bilde av fire unge piker som ber med åpne håndflater, noe som kan gi 

leseren inntrykk av at bønn er viktig for kvinner.  
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Eksistens 

I delkapittelet Etikk blir adskillelsesprinsippet beskrevet som noe som er vanlig i mange 

muslimske miljøer (s. 191). Prinsippet blir ikke begrunnet, men de praktiske konsekvensene 

av dette blir beskrevet som separate skoler for de to kjønnene og noen steder egne togkupeer 

og kontorer. 

 

Beskrivelsene av de muslimske bønneritene står på side 198 og 199 i delkapittelet Religiøst 

liv. Brødteksten forteller at dette er et påbud og forteller at kallet til bønn tidligere ble utført 

av en mann, men at det nå skjer via lydbånd. Hvorfor dette var en manns oppgave, og om det 

kun var menn som fikk denne blir ikke fortalt. Videre beskrives rituell renselse, hvor kjønn 

ikke blir synliggjort. Under beskrivelsen av fredagsbønnen opplyser boken om at det 

vanligvis bare er mennene som ber i hovedsalen, mens kvinner ofte ber bak et forheng, eller i 

et annet rom i moskeen. Ved at forfatteren skriver at det ”vanligvis” bare er menn som ber i 

den store salen virker dette som en moderat fremstilling hvor leseren kan forstå at andre 

løsninger også forekommer. Videre påpekes det at noen muslimske grupper mener at kvinner 

ikke bør være tilstede i moskeen, men heller utføre bønneritene hjemme. Hvem disse 

gruppene er blir ikke eksemplifisert, men adskillelsesprinsippet brukes som begrunnelse. 

 

Kvinners plassering i moskeen blir også demonstrert på side 197 hvor man finner et bilde av 

interiøret til Den blå moskeen. Her sitter kvinner knelende bak et lite gjerde på gulvet. Foran 

gjerdet ser det det ut til at det hovedsakelig står menn midt i salen. Det kan se ut til at det er 

én kvinne i forsamlingen, men siden alle midt i salen står kan det se ut til at de ikke er  bønn.  

 

Jeg har ikke funnet noen kommentarer eller eksempler relatert til kjønn eller kjønnsroller 

under pilegrimsreisen.  

	  

Sammenligning 

Mine funn viser at alle bøkene skriver om adskillelsesprinsippet, men at begrunnelser av 

dette prinsippet ikke gis i større utstrekning. Tro og tanke viser til en hadith, men det blir ikke 

presisert hvorfor dette er noe som påvirker kvinner mer enn menn. Læreboken Tro og tanke 

omtaler ikke kjønn og kjønnsroller i forbindelse med bønnen, mens I samme verden skriver at 

det er obligatorisk for muslimske menn å stille opp til fredagsbønn i moskeen og at de fleste 

kvinner ber hjemme. Læreboken Eksistens kan synes å innta en slags mellomposisjon ved at 

den forteller at  ”noen muslimske grupper” mener at kvinner bør be hjemme og ikke i 
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moskeen. Den samme boken inntar også en mer moderat posisjon når den beskriver hvor i 

moskeen kvinner og menn ber ved å bruke ordet ”vanligvis”.  

	  

4.3.3 Trosfellesskap og religiøst liv i islam: klesdrakter   
I samme verden  

Kvinners bruk av hodebekledning blir beskrevet i tilknytning til adskillelsesprinsippet, som 

en kan lese om i delkapittelet Syn på kjønn og kjønnsroller. På side 133 understrekes det at 

bruk av hodebekledning varier, men forfatteren forklarer at noen kvinner opplever å bli 

sjikanert, undertrykket eller forfulgt hvis de velger å gå uten full tildekking. Årsaken til dette 

belyses ikke, men brødteksten forteller at bruk av hijab har vært et diskusjonstema både i 

muslimske og vestlige land. Årsaken til hvorfor nettopp hodedekke er sentralt i forbindelse 

med adskillelsesprinsippet forklares ikke. Teksten beskriver ikke hvordan en hijab ser ut i 

forhold til andre hodeplagg for muslimske kvinner, men omtaler den som et skaut.  

 

I islamkapittelet er det syv fotografier som viser menn iført bønneluer, men ingen av bildene 

har en tilhørende bildetekst som påpeker dette plagget eller forklarer når det brukes, hvorfor 

og av hvem. Videre er det seks bilder av muslimske kvinner, men kun ett av disse bildene 

viser kvinner uten hodedekkende klesplagg.  

 

Tro og tanke  

I Tro og tanke kan en lese om klesdrakter i delkapittelet Kjønn og familie på side 146. Boken 

skildrer forskjellen mellom niquab, chador, burka og hijab i brødteksten etter hvordan de 

bæres og hva de dekker. Forfatteren begrunner bruken av hijab med at håret til kvinnen 

betraktes som en intim kroppsdel som skal skjules offentlig. Det bemerkes at kvinners 

tildekking er symbolsk viktig i islamistiske miljøer. Videre vises forskjellene mellom burka, 

niquab og hijab med bilder på side 146 og 147.  
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Hvis en skal være kritisk til disse bildene kan en påstå at boken fremstiller en økende grad av 

modernisering fra burka til hijab. På bildet av kvinner med burka står de utenfor et bygg som 

ser relativt primitivt ut, bildet av kvinnene med niquab viser dem i en matvarebutikk og på 

bildet av kvinner i hijab holder de i en basketball. En kan tenke seg at det siste bildet vil gi 

elevene mer vestlige og moderne assosiasjoner enn det første. Videre fortsetter teksten med å 

forklare at verken kvinner eller menn skal gå i klær som avslører kroppsfasongen deres.  

 

I en rammetekst på side 148 i samme delkapittel med tittelen Om forholdet mellom kvinner 

og menn i islam siteres sure 24,30-31 som omhandler kvinners tildekking  i offentligheten. I 

samme rammetekst gjengis et sitat  fra professor Amina Wadud hvor hun uttaler hun seg om 

hijab og hvor lite den sier om kvinnen som bærer den. Under er en oppgave som spør hva 

utdragene sier om forholdet mellom menn og kvinner i islam. Ved første øyekast og uten 

korankunnskap kan det virke for eleven som at surene omhandler mest regler for kvinnene og 

friheter for mennene. Samtidig kommer disse sitatene midt i delkapittelet og  tematikken har 

allerede blitt belyst i brødteksten tidligere. Jeg vender tilbake andre surer i denne 

rammeteksten under analysen av fremstillinger av samliv.  

 

Hijab blir også nevnt i kapittel 4 Religionene i samfunnet hvor religionsfrihet blir drøftet. Her 

belyses diskusjonen om hijab som potensielt undertrykkende i en sammenligning mellom 

Frankrike og Norges ulike lovgivning til religiøse symboler i samfunnet. På side 48 i samme 

kapittel er arbeidsoppgave 10 tilhørende det samme temaet. Her står et utdrag fra NOU 

2013:1 hvor synspunkter på om hijab uttrykker selvstendighet eller kvinneundertrykking er 

gjengitt. Oppgaven ber elevene drøfte hodeplagg i den norske skolen på bakgrunn av sitatet. 

Selv om dette ikke er en del av kapittelet om islam, aktualiseres debatt om hijab i det norske 

samfunn og elevene blir bedt om å selv ta stilling til denne skikken.  

 

I islamkapittelet er det inkludert åtte bilder av muslimske kvinner, og syv av disse viser 

kvinner iført hodedekkende plagg. Videre viser fem fotografier menn iført bønneluer og 

andre hodeplagg, men disse forklares ikke til leseren.  

 

Eksistens  

Bruken av slør knyttes også her til adskillelsesprinsippet . I delkapittelet Etikk viser  

kapittelforfatteren til Sure 33,59 hvor det står at de troendes kvinner skal svøpe om seg 
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(Aaronsen et al., 2008: 191). På side 192 vises det til en ”hissig debatt” om hijab i flere land, 

blant annet Norge, med overskriften Debatt om hijab– med Frankrike som eksempel. Øverst 

på siden er niquab, burka og hijab illustrert med tegninger. Hvis en skal være kritisk til disse 

tegningene kan en merke seg at alle tre kvinner er fremstilt med hodet og blikket vendt ned 

og alvorlige miner. Dette kan bidra til forståelsen av hodekleder for kvinner som 

undertrykkende. Teksten fortsetter med å vise til argumenter som ble brukt ofte i debatten om 

hijab på franske skoler. Kapittelet tilbyr ingen forklaringer til argumentene.  

 

I denne boken blir ikke klesdrakter for menn adressert, og også her er menn med bønneluer 

avbildet uten at boken påpeker dette. Det er ingen bilder av kvinner uten slør avbildet i 

boken.  

 

Sammenligning 

Hijab blir skrevet om i alle bøkene, men det er kun Tro og tanke som forklarer og beskriver 

andre klesplagg og som sammenligner dette med hvordan muslimske menn skal kle seg. 

Unntaket til dette er beskrivelsen av menns klær under pilegrimsreisen.  Alle bøkene har 

fotografier av menn iført bønneluer, men dette blir ikke påpekt eller forklart i noen av 

bøkene, og et hovedtrekk er at menn vies lite plass i denne tematikken. Selv om alle bøkene 

skriver om ulike syn på bruk av hodedekkende plagg for kvinner, er majoriteten av avbildede 

kvinner iført hijab i bøkene, og  totalt er det kun to bilder av kvinner uten hodedekkende 

plagg. En kan derfor lure på om leseren vil sitte igjen med inntrykket av at muslimske 

kvinner hovedsakelig går i hijab og at menn ikke har konkrete kleskodekser å forholde seg til.  

	  
4.3.4 Trosfellesskap og religiøst liv i islam: omskjæring 
I samme verden 

Delkapittelet Syn på kjønn og kjønnsroller avsluttes med temaet om omskjæring av kvinner 

(s. 134). Det står at dette fenomenet ikke er vanlig, men at det utføres i noen land, spesielt i 

Afrika og da på tvers av religioner. Like etter dette står det at det har vært vanskelig å få 

islamske rettslærde til å fordømme dette fordi de er forsiktige med å kritisere hverandre. 

Videre nevnes det at guttebarn blir omskåret i islam og at dette kommer fra begrunnelser i 

hadith men ikke påbud fra Koranen. Både omskjæring av gutter og jenter blir adressert i dette 

avsnittet, men det virker som at kun omskjæring av jenter er kontroversielt. Verken hvorfor 

dette er problematisk eller hvordan omskjæringene foregår blir forklart. 
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Tro og tanke 

Omskjæring omtales ikke i kapittelet om islam, men derimot i kapittel 4 Religionene i 

samfunnet. På side 38 og 39 trekkes omskjæring av kvinner frem som en kilde til konflikt i 

familien. Brødteksten beskriver omskjæring som en ”spesielt grusom form for vold mot 

kvinner” (s. 38), men forklarer ikke hvorfor. Videre står det at dette er ulovlig i Norge, men 

at skikken noen ganger praktiseres av muslimske innvandrere fra Afrika. Det beskrives en 

konflikt mellom norske muslimer som mener dette ikke hører til i islam og muslimer som 

praktiserer dette og begrunner det religiøst. Leseren opplyses at omskjæring av kvinner er 

godkjent av én av lovskolene i sunni-retningen, men forklarer ikke hvilken. Teksten fortsetter 

med å påpeke utfordringen med å skille kultur fra religion, og på side 48 er det en tilhørende 

arbeidsoppgave som ber elevene drøfte om kjønnslemlestelse er det ene eller det andre.  

Verken her eller i kapittelet om islam blir omskjæring av gutter adressert.  

	  

Eksistens 

Omskjæring blir omtalt i delkapittelet overgangsriter på side 204. 

	  

Det	  står	  ingenting	  i	  Koranen	  om	  omskjæring,	  men	  det	  har	  alltid	  vært	  vanlig	  blant	  
muslimene.	  Skikken	  kommer	  muligens	  fra	  jødene,	  i	  alle	  fall	  hevder	  tradisjonen	  at	  Ibrahim	  
var	  omskåret.	  Derfor	  heter	  det	  at	  alle	  muslimer	  bør	  følge	  hans	  eksempel.	  	  
	  

Hvorfor det heter at alle muslimer bør følge hans eksempel kan fremstå som litt uklart og blir 

ikke forklart videre. Brødteksten fortsetter ved å beskrive at omskjæringen innebærer at 

forhud på penis blir fjernet og at dette som oftest skjer når gutter er fire år eller eldre, men at 

det også kan skje i forbindelse med navneseremonien syv dager etter fødsel.  

	  
Omskjæring	  av	  kvinner	  er	  ikke	  obligatorisk	  som	  for	  mannen	  og	  er	  ikke	  nevnt	  i	  

Koranen.	  	  
(ibid.)	  	  

	  

Forfatteren fortsetter med å si at dette gjennomføres i deler av Nord-Afrika, men at det er 

kontroversielt grunnet konsekvensene dette har for kvinner seksualliv. Hvordan eller når 

omskjæring av kvinner foregår eller hva konsekvensene består av blir ikke beskrevet. Det er 

verdt å merke seg at teksten trekker et motsetningsforhold mellom mann og kvinne når det 

gjelder obligatorisk omskjæring. Jeg har ikke funnet noe sted hvor det forklares at dette er 

obligatorisk for menn, annet enn i det øverste sitatet hvor det står at alle muslimer bør følge 
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Ibrahims eksempel. Det kan da virke som at alle muslimer egentlig betyr alle mannlige 

muslimer. 

	  

Sammenligning 

Samtlige bøker skriver at omskjæring av kvinner ikke er et utbredt fenomen, men de vier 

plass til dette temaet. Kvinners omskjæring beskrives som kontroversielt, men hvorfor dette 

er kontroversielt og hvordan eller når det kan skje blir ikke forklart i noen av bøkene. 

Omskjæring av gutter blir fremstilt som utbredt og vanlig, men kun Eksistens beskriver 

hvordan og når dette skjer. Ingen av bøkene problematiserer omskjæring av gutter.  

	  

4.3.5 Konklusjon  
 

Mine funn viser at det ikke vies plass i lærebøkene til omtale av religiøs praksis når det 

gjelder kjønn og kjønnsroller i kristendommen. Derimot vies dette stor plass i islamkapitlene, 

og her har jeg primært gjort funn som omhandler kvinner. Muslimske regler for adskillelse, 

klesdrakter og omskjæring vies stor plass, men bøkene begrunner lite. 

	  

4.4 Lederposisjoner og påvirkningsmuligheter  
 

4.4.1 Lederskap i de kristne menighetene   
I det følgende vil bøkenes fremstilling av lederposisjoner i de kristne trossamfunnene 

analyseres ut ifra hva det står om kjønn og kjønnsroller i forbindelse med dette.  

	  

 I samme verden  

Her presenteres presteskap i forbindelse med kjønnsroller først i delkapittelet Tekster på side 

62 og 63. Temaet om kvinnelige prester trekkes frem i sammenheng med hvordan ulike 

retninger tolker og vektlegger Bibelen. Det forklares at  den ortodokse og den katolske kirke 

vektlegger kirkens tradisjon i bibeltolkning og at Bibelen alene derfor ikke er tilstrekkelig for 

å kunne avgjøre om kvinnelige prester skal tillates. Det har ikke blitt presisert om disse 

kirkene tillater eller ikke tillater kvinner å være prester, og dette avsnittet gir ikke et klarere 

inntrykk av hvem som kan fylle presterollen. Under overskriften Alt skal tas bokstavelig i 

samme delkapittel beskrives kristen fundamentalisme og at her er det vanlig å ikke tillate 

kvinnelige prester. Det blir ikke begrunnet hvorfor, annet enn at disse gruppene ofte tolker 
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Bibelen bokstavelig . I kapittelet har jeg ikke funnet noen redegjørelse for hva Bibelen faktisk 

sier om kvinnelige eller mannlige lederskikkelser. Teksten synes å forutsette at dette er noe 

leseren kjenner til fra før av.  Med unntak av dette beskrives ikke presters kjønn i de ulike 

trossamfunnene videre før i underkapittelet Kirkesamfunnene. Det kan derfor virke tilfeldig at 

temaet nevnes i det første delkapittelet.  

 

Under Kirkesamfunnene blir det katolske synet på presters kjønn adressert på side 85. Under 

overskriften organisering. Sentrale roller i kirken som biskoper, kardinaler, pave, diakoner og 

prester forklares, men kun kjønnet til presten blir presisert. Her står det at prestene må være 

menn og helst leve i sølibat, med unntak av menn over 35 som er gift før de ordineres. Hvilke 

menn dette gjelder blir ikke forklart, ei heller deres legning.  

 

Lutherske presters kjønn forklares ikke under overskriften organisering i delkapittelet 

Kirkesamfunnene, selv om overskriften altså er den samme som i avsnittene om katolisismen. 

Brødteksten om Den lutherske kirke åpner derimot med en kort tekst som beskriver 

dåpshandlingen på side 86. Her brukes hunkjønnspronomen om presten som beskrives og det 

virker da som at det antas at leseren vet at kvinnelige prester er vanlig i denne trosretningen. 

På et bilde av dåpshandlingen på samme side er presten mannlig.  

Det er ikke et eget avsnitt eller delkapittel som beskriver ortodokse retninger.  

 

Delkapittelet Syn på kjønn og kjønnsroller på side 93 og 94 opplyser leseren om at den 

katolske og den ortodokse kirke begrunner sine forbud mot kvinnelige prester med at presten 

skal være Jesu stedfortreder og at siden Jesus ble født som en mann, må dette også gjelde 

presten. Teksten henviser videre til et sitat fra Bibelen hvor Paulus sammenligner kirkens 

underordning i forhold til Jesus med kvinners underordning i forhold til menn. Kvamme 

forklarer at ”Kvinner og menn er nok likeverdige, men de har ulike roller i kirken og 

familien” (s. 93). Hva disse ulike rollene er blir ikke fortalt.  

 

Delkapittelet fortsetter med å peke på debatt mellom feminister og kristne feminister, hvor 

mange feminister har uttalt at kristendommen er kvinneundertrykkende, og at de kirkene som 

har endret sine syn på kvinner kun har gjort dette etter ytre press. Kristne feminister har gitt 

motargumenter til dette ved å peke på at definisjonsmakt innenfor religionen hovedsakelig 

har ligget hos menn. Avsnittet  opplyser om at Den norske kirke fikk sin første kvinnelige 

prest i 1961 og har inkludert et bilde av bispevigselen til Helga Haugland Byfuglien på side 
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94. Det refereres til steder i Bibelen som brukes til å forsvare kvinnelige prester. Bibelen 

siteres ikke, men brødteksten opplyser at Jesus hadde kvinnelige disipler som Marta og Maria 

og at flere fortellinger viser at den oppstandne Jesus først viste seg for kvinner. Teksten 

presiserer at dette innebærer at kvinner dermed blir de første som forkynner det kristne 

hovedbudskapet.   

 

Avslutningsvis i delkapittelet påpekes det at den treenige gudsforståelsen i kristendommen 

blir beskrevet med mannlige karakteristikker i form av far og sønn (s. 94), og det refereres til 

teologen Sallie McFague som benytter seg av andre karakteristikker i sin forståelse av Gud 

som mor, elsker og venn. Det er mulig at omtalen av feministiske kristne og teologer er et 

forsøk fra Kvammes side for å balansere kjønnsperspektivet i læreboken.  

 

Med unntak av bildet av Helga Haugland Byfuglien er kun mannlige prester avbildet i denne 

boken.  

 

På side 99 står det oppført tolv oppgaver elevene kan løse som fordypningsarbeid. Her fant 

jeg to oppgaver som omhandler kjønn og presteskap. Oppgave 9a ber elevene diskutere 

begrunnelsene for hvorfor katolikker og ortodokse mener at bare menn kan være prester og 

om dette er diskriminering. Oppgave 9b ber elevene finne ut av Den norske kirkes 

begrunnelse for at kvinner kan være prester.  

	  

Tro og tanke  

En kan lese om presteskap og kjønn i kapittel 14 Ulike kirkesamfunn. Her er kapittelet delt 

inn i ulike delkapitler som representerer ulike trossamfunn i kristendommen. Boken har ikke 

et eget delkapittel om de ortodokse kirkene, men kjønn i forbindelse med presteskap og 

ledelse beskrives i forbindelse med den romersk-katolske kirke, de lutherske kirkene og 

pinsebevegelsen. 

 

I delkapittelet om den romersk-katolske kirken står det på side 227 at kvinner ikke kan bli 

prester eller biskoper. Hvilke menn som kan innta disse rollene eller begrunnelser for at 

kvinner ikke har tilgang til disse posisjonene blir ikke forklart i avsnittet.  

 

Presteskap blir også forklart i forbindelse med de lutherske kirkene. På side 234 trekker 

forfatteren frem læren om det alminnelige presteskapet. Det står her at læren gikk ut på å 
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fjerne skillet mellom presteskapet og lekfolket, men at den også åpner for kvinnelige prester i 

de lutherske kirkene. Denne boken har ikke forklart de katolske prestenes rolle som Jesu 

stedfortreder, så det kan virke litt uklart for en leser å skjønne hvorfor denne læren kan ha 

noe spesielt å si for kvinner. På side 236 står det at det var kontroversielt da den først 

kvinnelige presten ble ordinert i Norge i 1961. Leseren blir fortalt at seks av landets ni 

biskoper protesterte mot dette, men forklarer ikke hvordan holdningene til dette er blant 

dagens biskoper. Vi får vite at fire av tolv biskoper ”i dag” og 28% av Den norske kirkes 

prester er kvinner.  

 

Avslutningsvis står det at det er en majoritet av kvinner i rådene i Den norske kirke og i 

styrene i de frivillige kristne organisasjonene i motsetning til andre samfunnsinstitusjoner 

som for eksempel ulike idrettsforbund og på stortinget. Ved å skrive dette virker det som at 

forfatteren velger å sammenligne med andre institusjoner for å fremstille de lutherske kirkene 

som mer likestilte enn resten av det norske samfunnet. Det oppgis ingen kilde til disse tallene.   

 

I et avsnitt om pinsebevegelsen på side 214 forklares det at posisjoner i eldsterådet og 

pastorrollen vanligvis besittes av menn, men at en rekke menigheter praktiserer full 

likestilling med tanke på hvilke funksjoner kvinner og menn kan ha.  

 

Det skrives også om kvinners påvirkningskraft i de kristne menighetene i kapittel 13 Trekk 

fra kristendommens historie. På side 213 kan en lese om Hans Nielsen Hauge som lot kvinner 

forkynne allerede på begynnelsen av 1800-tallet, men at dette var et ”brudd på etablert 

praksis”. På samme side blir det forklart at kvinner tidlig var aktive i Misjonsselskapet på 

begynnelsen av 1900-tallet og det  påpekes at kvinner fikk stemmerett i selskapet ni år før de 

fikk stemme ved politiske valg. Vi ser her nok et eksempel på at boken trekker en kontrast 

mellom kirken og det øvrige samfunnet hvor kirken virker mer kvinnefrigjørende.  

 

På side 215 i samme kapittel er det plassert et bilde fra Helga Haugland Byfugliens 

innsettelse til preses for biskopene i 2011. Bildet er plassert i sammenheng med et delkapittel 

som heter Kirken og kvinnenes stilling i samfunnet. Delkapittelet forklarer at biskop J.C. 

Heuch argumenterte mot stemmerett for kvinner med støtte fra mange i kirken og politikken, 

men repeterer også kort betydningen kvinner fikk i misjonsorganisasjonene. Bildet av 

Byfuglien kommenteres ikke i brødteksten og det kan derfor virke litt tilfeldig at bildet er 

plassert nettopp her. Med unntak av dette bildet er kvinnelige prester ikke avbildet. 
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Selv om jeg primært har analysert kristendomskapitlene og islamkapitlene i lærebøkene ser 

jeg det som hensiktsmessig å påpeke at boken har inkludert en rammetekst på side 18 og 19 i 

kapittel 2 Religioner i verden og i Norge. I rammeteksten presenteres leseren for syv tenkte 

personer som beskrives ut fra deres forhold til religion. Fire av disse personene omtales som 

medlemmer av den kristne tro, to er tvilende til om de ønsker å være en del av det kristne 

trosfellesskapet og én er en muslimsk jente. Relevant for denne delen av analysen er 

fremstillingen av 67 år gamle ”Dina”. Teksten beskriver Dina som en kristen kvinne som er 

aktiv i misjonsarbeid og som tidligere sluttet å gå til gudstjeneste da bygden hennes tilsatte en 

kvinnelig prest. Da Dina opplevde prestens preken under en andakt skiftet hun mening og er 

nå positiv til kvinnelige prester.  

	  

Eksistens  

I delkapittelet Konfesjonskunnskap beskrives organiseringen av Den romersk-katolske kirken, 

Den ortodokse kirken, Den lutherske kirken og Pinsevennene (s. 158-169). 

 

I forbindelse med Den romersk-katolske kirkens organisasjon, står det på side 158 kun én 

setning om presters kjønn: ”Prester kan ikke gifte seg, og kvinner kan ikke bli prester”. Det 

tilbys ingen forklaring på hvilke menn som kan bli prester eller hvorfor kvinner ikke kan bli 

prester verken her eller noen andre steder i kristendomskapittelet. Den samme setningen fant 

jeg i forbindelse med de ortodokse menighetene på side 162. Det opplyses om paver og andre 

biskoper i forbindelse med katolisismen, men deres kjønn beskrives ikke.  

 

Under overskriften Den lutherske kirken på side 166, opplyses det at kvinner kan bli prester i 

mange lutherske kirker, men jeg registrer at ved beskrivelser av presters oppgaver brukes 

hankjønnspronomen for å omtale presten. Det er ingen bilder av kvinnelige prester i hele 

kapittelet, men to bilder av mannlige prester og ett av paven.  

I avsnittet om Pinsevennene står det at medlemmene av eldsterådet kun kan være menn, men 

dette blir ikke begrunnet og pastorer blir ikke drøftet (s. 168).  

	  

Sammenligning  

Mine funn viser at selv om alle bøkene i utvalget presiserer at kvinner ikke kan  være prester 

ifølge ortodoks og katolsk lære, så er det kun I samme verden som begrunner dette ved å vise 

til troen på presten som Jesu stedfortreder. I I samme verden blir temaet om kvinnelige 



	  42	  

prester adressert flere ganger i løpet av boken, men begrunnelsen for hvorfor dette ikke er 

mulig i noen retninger bli kun oppgitt ett sted og ganske langt bak i kristendomskapittelet. 

Leseren vil dermed kunne mangle viktig bakgrunnsinformasjon ved lesning av første del av 

kapittelet. Videre er det bare  I samme verden som problematiserer kjønnsrollemønsteret i 

kristendommen ved å vise til at kristne feminister påpeker at det er menn som primært har 

vært fortolkere. Boken Tro og tanke er den eneste av bøkene som vier plass til norske 

kvinners posisjon i misjonsbevegelsen. Som jeg tidligere har kommentert fremstilles kirken 

til tider som  banebrytende for kvinners likestilling i samfunnet. Tro og tanke er også den 

eneste av lærebøkene som omtaler lekfolks holdninger til kvinnelige prester ved å vise til en 

tenkt karakters refleksjoner. Ingen av bøkene har inkludert bilder av kvinnelige prester annet 

enn av bispevigselen til Helga Haugland Byfuglien, og i illustrasjonsbilder i kapittelet vises 

dermed kun mannlige prester.  Avslutningsvis er det påfallende at Tro og tanke skriver at 

noen pinsemenigheter tillater kvinner full tilgang til alle posisjoner, mens Eksistens skriver at 

kun menn kan sitte i eldsterådet. De to lærebøkene kommer dermed med ulike påstander om 

samme trossamfunn.   

	  

4.4.2 Imamer som bønneledere i islam  
I samme verden  

Imamers rolle eller kjønn blir ikke tatt opp i denne boken, men det er verdt å merke seg at på 

side 132 er det et bilde av Amina Wadud med bildeteksten: 

	  

Amina	  Wadud	  leder	  fredagsbønnen	  med	  både	  kvinner	  og	  menn	  til	  stede.	  Wadud,	  
som	  er	  en	  kjent	  muslimsk	  intellektuell	  og	  islamforsker	  fra	  USA,	  utfordrer	  på	  denne	  måten	  
kjønnsdelingen	  i	  religionen.	  	  

	  
Bildet av Wadud er plassert i delkapittelet Syn på kjønn og kjønnsroller og selv om ikke dette 

bildet eller hendelsen diskuteres videre i brødteksten, vil jeg markere at det står i samme 

delkapittel som adskillelsesprinsippet og at det kan virke som at bildet er brukt for å markere 

ulike tolkninger av dette prinsippet mer enn lederrollen Wadud inntar. Lederroller i islam blir 

ikke drøftet andre steder verken for menn eller kvinner.  

	  

Tro og tanke  

Når det gjelder imam i betydningen bønneleder, kan en lese om dette på side 139. Her 

forklares de ulike rollene en imam kan ha, men hvilket kjønn en imam kan ha drøftes ikke før 

på side 146 i forbindelse med delkapittelet Kjønn og familie. Her påpeker forfatteren at det 
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pågår en debatt om kvinnelige imamer. Hva de ulike argumentene i denne debatten består av 

blir ikke demonstrert, men også her trekkes Amina Wadud frem. Det står skrevet at hun var 

den første som ledet en fredagsbønn for begge kjønn og at dette er kontroversielt, uten at 

dette drøftes videre. Med tanke på at dette står i sammenheng med kjønnsdeling i samfunnet, 

kan det virke som at synspunktene til  dette temaet er besvart tidligere.  

	  

Eksistens  

Hvem som kan innta rollen som imam beskrives som ”enhver voksen muslim”, men at det 

ofte er en teologisk utdannet person (s. 199). Hvilke kjønn som har tilgang til denne rollen 

blir ikke beskrevet eller drøftet. 

 

Sammenligning 

Det er kun Tro og tanke som adresserer debatten rundt imamers kjønn, og det er uklart 

hvorfor I samme verden ikke forklarer rollen som imam har, ettersom dette er en sentral rolle 

i muslimske trossamfunn. 

	  

4.4.3 Konklusjon  
Analysen viser at lærebøkene omtaler kjønn og kjønnsroller i forbindelse med religiøse 

lederposisjoner mer i kristendomskapitlene enn islamkapitlene. Bøkene vektlegger kjønn og 

kjønnsroller i forbindelse med de lutherske kirkene i større grad enn katolske og ortodokse 

menigheter og begrunner i liten grad hvorfor kvinner ikke kan bli prester i disse 

trossamfunnene.  

	  

4.5 Samliv  
I denne delen av analysen har jeg fokusert på hvordan de ulike lærebøkene i utvalget 

beskriver kristent og islamsk samliv i form av ekteskap og skilsmisse.  

	  

4.5.1 Fremstillinger av ekteskap i kristendommen  
Da ekteskapsinngåelse er et sakrament for katolske og ortodokse kristne har jeg analysert i 

hvilken grad lærebokforfatterne vier plass til dette temaet og om de drøfter syn på kjønn eller 

kjønnsroller i forbindelse med dette. I tillegg har jeg analysert hva lærebøkene sier om 

protestantiske ekteskap.  
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I samme verden og Eksistens  

Selv om begge bøker opplyser om at ekteskap er et sakrament i katolsk og ortodoks 

kristendom blir ikke dette sakramentet eller ekteskapet generelt beskrevet i noen av bøkene. 

Protestantiske ekteskap eller kanoniske tekstutsagn om ekteskapet blir heller ikke beskrevet. 

	  

Tro og tanke 

I denne boken kan en lese om kristendommens syn på ekteskapet flere steder. I kapittel 12. 

Hovedtrekk i kristen etikk står det på side 196 at det kristne ekteskapet er en ”gudvillet 

ordning som beskytter fellesskapet mellom en mann og en kvinne, sikrer barns status og har 

som intensjon å gi gode oppvekstsvilkår for barn”. Videre står det at det betraktes som en mer 

stabil ramme for familien enn samboerskap og derfor foretrekkes. Hvorfor dette skulle være 

en mer stabil ramme blir ikke forklart og de kristne trossamfunnenes holdninger til 

samboerskap uten barn blir ikke belyst.  

 

En kan også lese om ekteskap i kristendommen i kapittel 13 Trekk fra kristendommens 

historie. I en rammetekst med tittelen Kjønn og kjønnsroller i katolsk og luthersk tradisjon på 

side 210 står det at Martin Luther har utgitt et skrift om ekteskapet hvor han sier at ”en 

kristen mann skal takke Gud som gir ham det store og ærefulle oppdraget å ta hånd om et 

barn, bære det, vugge det, vaske bleier” og at andre har kritisert ham for dette og kalt ham en 

”feminin tulling”. Her fremstilles Luther som en som bryter med de tradisjonelle 

kjønnsrolleforventningene til foreldre. Om hans kritikere tilhørte samme trossamfunn 

klargjøres ikke, men boken understreker uansett nok et tilfelle hvor luthersk kristendom 

virker som en likestillingspioner. Ekteskapet som et katolsk og ortodoks sakrament beskrives 

ikke. 

	  

Sammenligning  

Samtlige bøker forklarer at ekteskapsinngåelse er et sakrament i både katolsk og ortodoks 

kristendom, men kun Tro og tanke skriver eksplisitt om ekteskapet. Det skal merkes at denne 

boken heller ikke skriver om ekteskapet som sakrament, men heller om ekteskapet generelt.  

	  

4.5.2 Fremstillinger av skilsmisse i kristendommen  
Det er ingen fremstillinger av skilsmisse i forbindelse med kristendommen.  
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4.5.3 Fremstillinger av ekteskap i islam  
I samme verden 

I samme verden fremstiller ekteskapsinngåelse og skilsmisse i islam på side 132 i 

delkapittelet Syn på kjønn og kjønnsroller. Temaet vies lite plass, men en kan lese at mannen 

har forsørgerplikt og kvinnen har lydighetsplikt. Hva lydighetsplikt innebærer forklares ikke, 

men boken skriver at Sharias familierett tar utgangspunkt i disse pliktene. Videre står det at 

Koranen opprinnelig ble betraktet som radikal ved at den tilkjente kvinner rettigheter, men at 

de ikke har likestilling i dagens moderne samfunn. Hva disse rettighetene er blir ikke fortalt, 

men det er påfallende at læreboken skriver at ”mange muslimske feminister tror det er mulig 

å kjempe for kvinners rettigheter og samtidig være en god muslim” (Kvamme et al., 2013s. 

132). Slik kan det virke som at muslimske kvinner ikke har rettigheter, men at enkelte prøver 

å endre dette.  

	  

Tro og tanke 

I delkapittelet Kjønn og familie kan en lese om islamsk samliv. I innledningen beskrives 

familien som ”den grunnleggende enheten i samfunnet” og ekteskapet som ”både en rett og 

en plikt” (s. 145). En kan lese om selve ekteskapsinngåelsen på side 147. Den omtales her 

som ”en sivilrettslig kontrakt mellom ektefellene”. Det forklares at kontrakten blant annet 

skal inneholde en bestemmelse av summen kvinnen gis i brudegave og hva denne gaven 

består av.  

 

Videre blir leseren fortalt at kontrakten også kan fastslå hvor mange koner en mann kan ha. 

Det blir forklart at mannen i utgangspunktet kan ha inntil fire koner, men at stadig flere 

kvinner krever monogami. Årsaken til potensielt flerkoneri oppgis ikke. Ved å skrive at 

konene kan kreve en klausul mot mannens potensielle bigami fremstår det som at det kun er 

konene som syns dette er problematisk. 

 

Videre står det at det er vanlig å ha en representant som forhandler bryllupskontrakten på 

partenes vegne, men at islamsk lov krever begges samtykke til kontrakten og ekteskapet. Det 

presiseres at tvangsekteskap er forbudt. Like etter fortelles det at det kan gå flere år mellom 

inngåelse av kontrakten og selve seremonien. Årsaker til dette oppgis som parets alder ved 

kontraktsinngåelsen eller at brudgommen trenger tid til å fremskaffe brudegaven. Parets alder 

blir ikke presisert utover dette og en kritisk leser kan merke seg at dette ikke slår fast om barn 
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kan giftes bort. Hvis kontrakten inngås før paret er voksne, kan en også spekulere i om 

samtykket som gis er informert eller ikke. Ved å skrive at brudgommen kan trenge tid på å 

skaffe brudegaven forteller det også litt om selve gaven. Boken skiller ikke mellom ulike 

typer eller beløp denne gaven kan bestå av, men en får inntrykk av teksten at det kan være en 

omfattende sum. Avslutningsvis i avsnittet om ekteskap opplyses det om at det er vanlig at 

kvinnen flytter inn til mannen og at han har forsørgeransvaret, mens hun har rett til 

brudegaven, arv og egne inntekter.  

 

På side 148 står det oppført en rammetekst med koransitater. Sitatene omhandler forholdet 

mellom kvinner og menn, og aktuelt for ekteskapet er sure 4,3 som omtaler flerkoneri og sure 

4,38 som omhandler kvinners lydighetsforpliktelse til sine ektemenn. Som nevnt tidligere kan 

det virke som at menn tilkjennes rettigheter og kvinner får regler. Det er interessant at sure 

4,38 er sitert uten at den blir kommentert, da denne suren kan gi leseren inntrykk av at det er 

hjemmel for menns bruk av fysisk vold mot sine koner i Koranen. Samtidig vil jeg påpeke at 

informasjonsruten er plassert direkte under et bilde som ser ut til å være av en mann og en 

kvinne som omfavner hverandre. Dette bildet gir et mykere inntrykk av islamsk ekteskap enn 

koransitatene gjør.  

	  

Eksistens 

I boken Eksistens kan en lese om ekteskap i islam i delkapittelet Etikk. På side 190 står det at 

ekteskapslovgivningen er det feltet hvor forskjellsbehandlingen av menn og kvinner er mest 

synlig. Det forklares så at mannen kan ta inntil fire koner, så lenge han er i stand til å gi 

samtlige koner fullstendig lik behandling både emosjonelt og økonomisk. Dette settes opp 

mot at kvinner bare kan ta én ektemann og at han må være muslim. Menn kan gifte seg med 

jøder og kristne, men ikke kvinner fra andre religioner. Årsaken til denne 

forskjellsbehandlingen blir ikke oppgitt. Det blir heller ikke drøftet om flerkoneri er vanlig 

eller ikke i islam. På side 191 fortelles det at det også finnes rettigheter som skal beskytte 

kvinnene i ekteskapet og medgiften blir brukt som et eksempel. Den skal kvinnen beholde og 

den kan ikke brukes uten hennes samtykke. Hva medgiften pleier å bestå av blir ikke 

presisert. En annen rettighet kvinnen har, opplyser boken, er arverett, men hun arver kun 

halvparten av det menn gjør. Årsaken til dette blir heller ikke oppgitt.  

 

Selve ekteskapsseremonien blir beskrevet på side 204 og 205 i delkapittelet Religiøst liv 

under overskriften Overgangsriter. Her blir leseren forklart at dette ikke er en religiøs 
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seremoni, men at seremonien er beskrevet i Koranen. Det er uklart hva forfatteren mener med 

at dette ikke er en religiøs seremoni. Det opplyses at brudegaven blir krevd ifølge Koranen, 

men hva som står om denne blir ikke fortalt. I samme avsnitt står det at det noen ganger er 

brudens far som taler på hennes vegne. Hvorfor dette forekommer blir ikke belyst, og leseren 

kan få inntrykk av at dette er en seremoni hvor bruden potensielt ikke er den som aktivt 

ønsker ekteskapet eller at hun ikke får ha kontroll over hvem hun gifter seg med. Det 

kommenteres ikke om tvangsekteskap, arrangerte ekteskap eller barneekteskap er tillatt i 

islam.  

	  

Sammenligning  

Alle lærebøkene omtaler islamske ekteskap som et sett med regler og forpliktelser hvor 

forskjeller mellom kjønnene blir sterkt markert. To av lærebøkene skriver om flerkoneri, men 

de begrunner ikke hvorfor dette er tillat i islam, og forklarer heller ikke om dette er utbredt. 

Det vises ikke til variasjonsbredde eller tilpasninger til den norske samfunnskonteksten.   

	  

4.5.4 Fremstillinger av skilsmisse i islam 
I samme verden  

Skilsmisse trekkes frem som et eksempel på en handling som var radikal i Muhammeds 

samtidskontekst, men hvor mannen har flere fordeler ved at han lettere oppnår dette og som 

en hovedregel har blitt tildelt foreldrerett til eventuelle barn (s. 132). Detaljer om skilsmisse 

og barnefordeling oppgis ikke, men begrunnelsen for mannens foreldrerett knyttes til hans 

forsørgeransvar.  

	  

Tro og tanke  

Skilsmisse blir beskrevet på side 149. Her åpner avsnittet med å fortelle at det er ”ganske 

ulike regler for mannen og kvinnen” før noen av disse reglene blir beskrevet. Mannens rett til 

å fremsi et skilsmisseformular tre ganger blir forklart, og det påpekes at kvinnen i slike 

tilfeller får beholde hele brudegaven. Dette blir begrunnet med et sitat av sure 4,24. Kvinnens 

muligheter for å få innvilget skilsmisse via domstol blir så beskrevet før boken beskriver hva 

prosessen er hvis begge ønsker skilsmisse. Det opplyses om at hvis begge parter ønsker 

skilsmisse vil særeie og barnefordeling kunne avtales av paret, men hvis det er uenighet om 

barna så får faren automatisk omsorgsrett. Dette begrunnes med at faren har vært 
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hovedforsørgeren, men det presiseres også at moren kan få en tidsbegrenset foreldrerett for 

barna mens de er små og at alderen til barna her varier mellom gutter og jenter. 

 

Eksistens  

På side 190 i delkapittelet Etikk blir skilsmisse i islam beskrevet. Boken fremstiller tre ulike 

prosesser; når mannen ønsker skilsmisse, når kvinnen er den som ønsker skilsmissen og når 

begge parter er enige. Først står det at mannen kan skille seg ved å si fram 

skilsmisseformularet tre ganger og at det anbefales at det går litt tid mellom hver gang han 

uttaler det slik at ”begge kan tenke seg om”. Her kan det bli litt forvirrende å skjønne hvorfor 

begge må tenke seg om hvis det bare er  mannen som ønsker skilsmissen. Videre blir leseren 

fortalt at en mann ikke kan gifte seg på nytt med sin ekskone med mindre hun har vært gift 

med en annen mann i mellomtiden. Årsaken til dette blir ikke oppgitt i boken. Hvis kvinnen 

er den som ønsker skilsmisse fra sin ektemann står det at hun må gå til en domstol og kun får 

dette innvilget dersom hun kan bevise at mannen er impotent, mentalt syk eller har forlatt 

islam.  

 

 Avslutningsvis i avsnittet står det at den enkleste formen for skilsmisse er hvis begge parter 

ønsker det, men at det er en rekke regler og betingelser for å hindre utstrakt bruk av dette. 

Hvorfor dette da er den enkleste formen for skilsmisse kan være uklart, da å si en setning tre 

ganger kan virke langt mindre komplisert. Boken siterer Muhammad som uttaler at skilsmisse 

er ”Det som Gud liker minst av alle ting”. Barnefordeling ved skilsmisser i islam blir ikke 

adressert i denne teksten.  

	  

Sammenligning  

Alle tre bøker skriver om ekteskap og skilsmisse i islam med et klart fokus på kjønnsroller og 

rettigheter. Tro og tanke vier mest plass til dette temaet og I samme verden skriver minst av 

bøkene om dette. Det er et klart fokus på at mannen har flere rettigheter enn kvinnen i 

ekteskapet og at mannen lettere får skilsmisse. Dette blir ikke sammenlignet med norsk 

skilsmisselov og det kan være uklart for en leser hvordan muslimer i Norge tar ut skilsmisse. 

	  

4.6 Seksuell legning 
I det følgende har jeg analysert hva lærebøkene skriver om synet på seksuell legning i 

kristendommen og islam.  
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4.6.1 Fremstillinger av seksuelle legninger i kristendommen 
 I samme verden 

En kan lese om kristne holdninger til homofili i delkapittelet Kristen etikk på side 92. Her 

trekkes synet på homofili inn som et eksempel på hvordan kristne kan være uenige i 

menneskers evne til å skille mellom rett og galt. Brødteksten forklarer at enkelte mener at 

mennesker har svakere dømmekraft på grunn av syndefallet, mens andre mener at syndefallet 

ikke innebærer mangel på dømmekraft, men heller gjør mennesket i stand til å vite forskjell 

men allikevel velge galt. Boken trekker frem synet på homofili og forteller at Den norske 

kirke har tillat homofile å være prester, men at bispedømmene selv får ta den endelige 

avgjørelsen. Det forklares ikke hvorfor homofile ikke skulle fått være prester, hva andre 

retninger tillater eller hva det kristne synet på homofilt samliv er mer generelt blant kristne. 

Temaet er adressert med tanke på homofile i kirkeembeter, og forfatteren har valgt å plassere 

dette temaet under et delkapittel som omhandler etikk, uten at et etisk dilemma forklares. Det 

ville kanskje vært mer naturlig å plassere dette temaet i sammenheng med organisasjon i de 

ulike retningene. Jeg har ikke funnet omtale av andre seksuelle legninger enn homofili i 

læreboken, og det kan virke som at den heterofile legningen står som normalen. 

 

Tro og tanke 

På side 196 i avsnittet Felleskapsetiske ordninger står det at det er uenighet mellom ulike 

kirkesamfunn om homofilt samliv er forenlig med kristen etikk:  

	  

Det	  er	  i	  dag	  bred	  oppslutning	  både	  blant	  kritikere	  og	  tilhengere	  om	  det	  syn	  at	  
bibeltekstene	  avviser	  denne	  form	  for	  samliv	  (se	  Rom	  1,26-‐27,1,	  1.	  Kor	  6,9-‐10,1,	  1.Tim	  1,10).	  
	  

Teksten forklarer videre at de som støtter homofilt samliv mener at tekstene representerer en 

utgått moral og at homofile bør få leve ut sin seksualitet i likhet med heterofile. Her er det 

ikke klart hvem brødteksten mener representerer de ulike synspunktene eller hva det står i 

bibeltekstene, men ettersom boken gir tydelige referanser til hvor en kan lese om dette i 

Bibelen kan leseren finne frem til dette selv. Læreboken viser ikke til andre seksuelle 

legninger i kristendomskapitlene, men jeg viser til at synet på ekteskap omtales som noe som 

angår menn og kvinner i parforhold og dermed fremstår som normen.  
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Eksistens 

I delkapittelet Etikk på side 131 kan en lese om kristendommens syn på homofili. Under 

overskriften Homofilidebatt i Den norske kirke står det først en kort tekst som forklarer 

leseren at homofili har vært et betent tema i Den norske kirke siden 1970-årene. Det opplyses 

at Kirkemøtet 2007 har fastslått at det er to ulike syn på vigsel av homofile og at ethvert 

kirkelig ansettelsesorgan skal få bestemme selv om de vil ansette homofile som lever i 

partnerskap. Det kommer ikke frem om det er valgfrihet til om homofile som ikke lever i 

partnerskap kan ansettes. Deretter følger en liste med argumenter som brukes i diskusjonen 

av ansettelse av homofile som lever i partnerskap. Hvem det er som er kildene til disse 

utsagnene blir ikke klargjort og etter denne listen blir ikke temaet drøftet videre i boken. 

Denne boken skriver heller ikke eksplisitt om andre seksuelle legninger enn homofili.  

	  

Sammenligning 

Alle bøkene skriver om syn på homoseksualitet, og presiserer ikke at det eksisterer andre 

seksuelle legninger. I samme verden og Eksistens skriver om ansettelse av homofile prester, 

mens Tro og tanke skriver om homofilt samliv. Alle bøkene plasserer sine tekster om 

homofili under etikk.  

	  

4.6.2 Fremstilling av seksuelle legninger i islam  
I samme verden 

Denne boken skriver ingenting om synet på ulike seksuelle legninger.  

	  

Tro og tanke 

På side 148 finner man en rammetekst med tittelen Homofili. Her forklares det at en ofte 

hører en benektelse av at det forekommer i islam fordi det er forbudt fra ulike muslimske 

ledere. Det forklares at det ofte henvises til profeten Noahs uttalelser mot homofili, før 

teksten nevner flere nåtidige islamske kulturpersonligheter som jobber for å endre synet på 

homofili i islam. Avslutningsvis forteller teksten at homofile muslimer har en tendens til å 

finne sammen i ulike nettfora hvor de kan samtale om utfordringene ved deres seksuelle 

legning. Vi ser altså at rammeteksten viser til holdninger hos ledere, holdninger i tekstene og 

holdninger i det moderne samfunnet med eksempler på kjente muslimske homofile. Ingen 

andre seksuelle legninger adresser i islamkapittelet. 
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Eksistens  

I delkapittelet Religiøst liv blir homofili kort referert til på side 191 som noe som blir avvist i 

Koranen og Sure 26, 165 blir gjengitt. Temaet blir ikke drøftet og boken vender ikke tilbake 

til temaet senere.  

	  

Sammenligning  

Homofili i islam blir ikke drøftet i I samme verden, det blir kort forklart i Eksistens og det 

vies en rammetekst i Tro og tanke. At kun én av bøkene drøfter temaet og viser til ulike syn 

på dette kan tyde på at de to andre bøkene ikke betrakter dette som sentralt, og en kan da lure 

på hvordan homofile elever skal kunne kjenne seg igjen i det som står i bøkene. Videre er 

ingen andre seksuelle legninger representert i lærebøkene annet enn det heterofile samlivet i 

forbindelse med ekteskap og skilsmisse.  

	  

4.6.3 Konklusjon  
	  
Bøkene vier mer plass til å skrive om homofili i forbindelse med kristendom enn islam. 

Videre er det gitt mer plass til ekteskapet i islamkapitlene enn i kristendomskapitlene, men 

ingen andre seksuelle legninger enn homofili blir adressert direkte.  

	  

4.7 Hovedfunn til videre drøfting  
Analysen viser at lærebøkene vier mer plass til  kjønn- og kjønnsrolleproblematikk i 

forbindelse med islamkapitlene enn kristendomskapitlene. Dette til tross for at 

kristendomsstoffet dekker om lag dobbelt så mange sider som islamkapitlene. Når bøkene 

presenterer skapelsesmytene er det kun Tro og tanke som vektlegger skapelsen av de første 

menneskene som  kjønnede vesener, men ingen av bøkene vektlegger Evas rolle i det kristne 

syndefallet. I islamkapitlene blir skapelsen av de første menneskene kun omtalt i to av 

lærebøkene, men her brukes ikke kjønn som et analyseverktøy. I omtale av trosfellesskap og 

religiøst liv vektlegges kjønn i større grad i forbindelse med kristendommen, men bøkene er 

mer deskriptive enn forklarende og fokuserer lite på den moderne samfunnskonteksten. I 

forbindelse med samliv er det ingen av bøkene som skriver om kjønnsroller i kristne ekteskap 

og synet på skilsmisse blir ikke belyst. Derimot har alle bøkene et klart kjønnsrollefokus i 

forbindelse med islamsk samliv hvor kvinner og menns ulike rettigheter og forpliktelser blir 

vektlagt. Seksuelle legninger vies liten plass, og det er kun læreboken Tro og tanke som 
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skriver om syn på homoseksuelt samliv i både kristendommen og islam. Ingen andre 

legninger blir belyst, men ved at ekteskapet fremstilles som noe som omhandler menn og 

kvinner i parforhold kan det synes som at heteroseksualitet betraktes som normen for 

samlivet. Jeg har ikke funnet at noen av bøkene skriver konkret om forskjeller på kjønn og 

kjønnsroller, og der disse temaene blir drøftet er et hovedfunn at leseren blir gitt mer 

informasjon om kvinner enn menn.  Mine funn vil bli drøftet i lys av teori i neste kapittel.  
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5 Drøfting  

	  

I dette avsluttende kapittelet vil min overordnede problemstilling bli besvart; Hvordan 

fremstilles synet på kjønn og kjønnsroller i kristendom og islam i lærebøkene i Religion og 

etikk? Jeg vil trekke frem hovedfunn fra lærebokanalysen og drøfte disse funnene i lys av den 

tidligere empirien og teorien som ble fremstilt i kapittel 2. Litteraturen om kjønnsperspektiver 

er gjennomgående kritisk problematiserende og dette vil prege deler av drøftingen i det 

følgende. Litteraturen jeg tidligere har presentert oppfordrer og utfordrer religionsforskere til 

å problematisere og drøfte kjønnsaspektet i større grad, noe jeg også gjør i denne studien.  

 

 Jeg har benyttet meg av fire forskningsspørsmål for å strukturere analysen min og besvare 

problemstillingen min;  

Hvordan skiller lærebøkene mellom syn på kjønn og syn på kjønnsroller? 

Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen?  

Hvordan fremstilles syn på kjønn og kjønnsroller i islam?  

I hvilken grad vektlegges de ulike kjønnene?  

 

Jeg strukturerte presentasjonen av min analyse etter kategoriene bøkenes struktur, 

skapelsesmyter, trosfellesskap og religiøst liv, lederposisjoner, samliv og seksuell legning. 

Innledningsvis i analysen gjennomførte jeg også en strukturanalyse av de tre lærebøkene i 

utvalget som jeg førte opp skjematisk. Mine hovedfunn i analysen viser at bøkene dekker 

kristendommen over om lag dobbelt så mange sider som islam, men at islamkapitlene i 

lærebøkene skriver mer om syn på kjønn og kjønnsroller. I det følgende vil jeg drøfte mine 

hovedfunn i lys av teori og tidligere forskning, samt  svare på min problemstilling og 

forskningsspørsmålene.  

 

Som jeg har beskrevet i innledningskapittelet, har mitt studie sterke likehetstrekk med 

masteravhandlingen til Cathrine Tuft  (2012), da også hun har gjennomført en 

lærebokanalyse med fokus på fremstillinger av kjønn og kjønnsroller. En del av mine funn er 

derfor tilsvarende hennes. For eksempel har både Tuft og jeg funnet at lærebøkene skriver 

mer om kjønn og kjønnsroller i forbindelse med islamkapitlene enn kristendomskapitlene. 
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Videre har Marianne Molstad skrevet om fremstillinger av kjønn og kjønnsroller i 

islamkapitlene i lærebøkene for den videregående skole. Cathrine Tuft har analysert andre 

utgaver av lærebøkene Tro og tanke  og I samme verden enn det denne studien har gjort. 

Drøftingen vil derfor vise at Tuft også har gjort funn som ikke stemmer overens med mine, 

og min studie vil dermed kunne brukes for å sammenligne lærebøkenes ulike utgaver over 

tid. Jeg har benyttet med av samme utgave av Eksistens som Tuft, men da Tuft har analysert 

samtlige kapitler i lærebøkene, har jeg kun analysert kristendom-og islamkapitlene. Min 

studie vil derfor gå mer i dybden av disse fremstillingene enn Tuft som har gjort, men vil 

ikke ha samme bredde. For eksempel har jeg fokusert på skapelsesmyter og ekteskap og 

skilsmisse i større grad enn Tuft. Videre er min studie bredere enn Marianne Molstads 

avhandling fordi hun kun analyserer islamkapitlene og fokuserer på fremstillinger av 

klesdrakt, ekteskap og skilsmisse. Jeg har også analysert fremstillinger av disse temaene, men 

har lagt til flere kategorier, som for eksempel trosfellesskap og religiøst liv, og jeg inkluderer 

kristendommen for å danne et komparativt aspekt. Denne avhandlingen vil derfor kunne bidra 

til nye perspektiver på lærebokfremstillinger av kjønn og kjønnsroller.  

	  

5.1 Bøkenes struktur  
Som jeg tidligere har forklart, viser min analyse at samtlige av bøkene i mitt utvalg har 

omtrent dobbelt så mange sider viet til kristendomskapitler, som til islamkapitler. Grunnen til 

dette blir ikke oppgitt i bøkene selv, men ettersom det er viet flere kompetansemål til 

kristendommen enn islam i læreplanen kan være en forklaring. Den lengste av lærebøkene i 

utvalget er Eksistens og den korteste av lærebøkene er Tro og tanke. Et sentralt funn i denne 

forbindelse er at det kun er én side mer med islamstoff i Eksistens enn i Tro og tanke, mens 

det er 13 sider mer om kristendommen i Eksistens enn i Tro og tanke. Lærebokforfatterne av 

Eksistens har med andre ord ikke valgt å prioritere mer plass til islam enn den korteste av 

bøkene. Min analyse viser dermed at hvordan bøkene vektlegger de ulike temaene varierer. 

Da jeg ikke har analysert andre kapitler enn islam-og kristendomskapitlene i lærebøkene kan 

jeg ikke kommentere hvordan de andre temaene blir vektlagt i lærebøkene. Det er ikke så 

store forskjeller på antall sider viet til temaene i bøkene, men min analyse har vist at hvordan 

de tre bøkene tar for seg syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen og islam varierer i 

stor grad.  
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Strukturelt er bøkene ulike ved at de plasserer tematikken om syn på kjønn og kjønnsroller på 

ulike steder. Læreboken I samme verden har strukturert sine delkapitler etter 

kompetansemålene i læreplanen for Religion og etikk og har dermed egne delkapitler som 

heter Syn på kjønn og kjønnsroller (Kunnskapsdepartementet, 2006). Her er det viet mer 

plass til dette delkapittelet i forbindelse med islam enn i forbindelse med kristendommen. 

Den samme tendensen har jeg funnet i de to andre lærebøkene. Disse bøkene har ikke 

struktur etter læreplanen, men forteller om syn på kjønnsroller på ulike steder i kapitlene. I 

Tro og tanke er det satt av fem sider til delkapittelet kjønn og familie i islamkapittelet,  men 

de har ikke tilsvarende delkapittel i forbindelse med kristendommen. I boken Eksistens er en 

egen overskrift som heter mann og kvinne i islamkapittelet, men ikke i kristendomskapittelet. 

Spørsmålet er om dette betyr at lærebokforfatterne mener at kjønn og kjønnsroller er en større 

tematikk i islam enn kristendommen? Da jeg ikke har gjennomført intervjuer med 

lærebokforfatterne vil jeg ikke kunne svare på dette spørsmålet i denne avhandlingen, men 

betrakter det som en viktig observasjon. Et forsvar av en slik skjevhet kan være at 

fordommene mot islam som en religion som praktiserer stor forskjellsbehandling av kjønnene 

er større enn mot kristendommen. Det er også en tydelig familielovgivning i islam som ikke 

kristendommen har på samme måte. Det kan dermed oppfattes som en kunstig balansering 

om bøkene skriver like mye om hvert tema innenfor hver religion. På den andre siden er 

kjønn og kjønnsroller tematikk som berører samtlige av elevene uavhengig av religion eller 

livssyn og en kan mene at dette bør adresseres grundig i lærebøkene. Relevante kjønnsroller i 

kristendommen kan usynliggjøres ved at de ikke vies plass i bøkene, noe jeg vil vise til i 

neste delkapittel. 

	  

5.2 Skapelsesmytene  
I analysen av fremstillinger av skapelsesmytene kom det frem at de kristne skapelsesmytene 

vies plass i alle tre lærebøker. Det poengteres at kristendommen har to skapelsesmyter og at 

disse kan fremstå som to versjoner av samme hendelse. Mitt mest sentrale funn i analysen av 

lærebøkenes fremstillinger av skapelsesmyter og syndefall var at urkvinnen Eva ble viet liten 

plass i kristendomskapitlene. Boken I samme verden forklarer aldri leseren hvem hun er eller 

når hun skapes, noe som kan bety at forfatteren antar at dette er noe leseren har kjennskap til 

fra før av.  
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Det er kun Tro og tanke som påpeker skapelsen av de første menneskene som noe som 

omhandler kjønn og kjønnsrolletematikk og som gjengir begge skapelsesmytene i 

bibelutdrag. I boken Eksistens brukes også utdrag, men her fremstår det som at boken ønsker 

å kaste lys over mangelen på samsvar mellom de to skapelsesmytene i kristendommen, mer 

enn skapelsen av menneskene som kjønnede vesener. Alle bøkene refererer til Adam som det 

første mennesket ifølge kristen lære, men heller ikke denne skikkelsen vies spesielt stor plass. 

Lisbeth Mikaelsson har pekt på at de kristne skapelsesmytene har dannet grunnlaget for 

kjønnssynet i kristendommen ved at mannen skapes først og dermed blir det primære 

mennesket (Gilhus & Mikaelsson, 2001). Videre hevder hun at kvinnen blir den sekundære 

ved at hun skapes fra mannens kropp som botemiddel for hans ensomhet. En slik tolkning av 

skapelsen av de første menneskene gjør at kvinnen blir redusert til et produkt og en 

nyttegjenstand. Tro og tanke skriver at dette har vært brukt som en begrunnelse for at 

kvinnen er underordnet mannen, men at de i dag betraktes som likeverdige. Her er det en 

forklaring på konsekvenser av skapelsesmyten for kjønnsrollene i kristendommen, men det 

forklares ikke hvorfor synet har endret seg. Selv om denne boken ser ut til å belyse 

kjønnsroller i kristendommen ut fra skapelsesmytene, er det interessant at dette ikke fortsetter 

i omtalen av syndefallet. 

 

 Ingen av lærebøkene omtaler Evas rolle under syndefallet eller belyser konkret hvilke 

konsekvenser dette har hatt for kristne kjønnsroller. Boken Tro og tanke er den eneste av 

bøkene i utvalget som kommenterer at mannlig dominans over kvinner er en konsekvens av 

syndefallet, men forklarer ikke hvorfor eller hva denne dominansen består i. Ettersom dette er 

den eneste boken som inkluderer bibelutdraget med denne fortellingen kan det virke som at 

leseren skal forstå dette selv. Ved en grundig gjennomlesning av bibelutdragene i Tro og 

tanke vil en kunne se hvordan Eva fremstilles som den som lar seg påvirke av slangen i større 

grad enn av Gud, den som bryter et løfte og den som påvirker mannen i negativ retning og det 

er mulig at enkelte lesere dermed vil forstå hvorfor kirken mente at kvinnen trengte å være 

under mannlig dominans og kontroll. På den andre siden oppfordrer ikke boken leseren til å 

tolke og legge merke til fremstillinger i teksten på samme måte som ved beskrivelsen av 

skapelsen av menneskene som kjønnede vesener. Det kan derfor være at leseren ikke 

betrakter det som like sentralt å tolke denne teksten som den andre. Bøkene I samme verden 

og Eksistens viser ikke til Evas handlinger under syndefallet i det hele tatt, verken i brødtekst 

eller utdrag og det vil derfor være grunn til å spørre om leseren vil  forstå påvirkningen denne 

myten har hatt for synet på menn og kvinner i kristendommen.  
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 I brødteksten omtaler all tre bøkene selv syndefallet som menneskenes svik. At Eva var den 

første som lot seg friste og som videre påvirket mannen blir ikke påpekt i noen av bøkene. 

Mikaelsson omtaler syndefallsberetningen som kanskje den for kvinner mest skjebnesvangre 

av alle enkelttekster i historien og hvis en sier seg enig i hennes påstand vil det være 

betenkelig at dette ikke vies plass i lærebøkene med tanke på kjønn og kjønnsroller (Gilhus & 

Mikaelsson, 2001: 154).  Hun skriver videre om hvordan syndefallet har resultert i 

kvinneforakt i kristne menigheter med denne fortellingen som hjemmel for 

forskjellsbehandling og til og med hekseforfølgelse. En vil derfor kunne påstå at det er 

avgjørende for at leseren forstår synet på kjønn og kjønnsroller i kristendommen at dette 

påpekes i lærebøkene. Ved at bøkene ikke vektlegger skapelsen og handlingene til de første 

menneskene ifølge den kristne lære vil dette kunne føre til en usynliggjøring av syn på kjønn 

og kjønnsroller i kristendommen. Eva vektlegges ikke, selv der hun er sentral.  

 

I forbindelse med islam er det ingen beskrivelse eller drøfting av skapelsesmyten i læreboken 

I samme verden. I de to øvrige bøkene blir skapelsen av Adam fremstilt kort, men ingen av 

bøkene drøfter konsekvenser dette kan ha hatt for synet på kjønn og kjønnsroller i islam. At 

det første mennesket er mannlig virker som noe bøkene ikke betrakter som spesielt viktig, 

noe jeg har demonstrert at også forekommer i forbindelse med kristendommen.  

	  

5.3 Trosfellesskap og religiøst liv i kristendommen  
	  
I min analyse har jeg funnet at alle tre bøker skriver om kristendom og kjønn i forbindelse 

med presteverv. Videre beskrives kvinners  stilling i misjonsselskapene i Tro og tanke, og 

læreboken I samme verden skriver om sentrale kvinner i Bibelen og feministteologers 

tolkninger av kristendommens kanoniske tekster. Et gjennomgående funn er at bøkene 

primært skriver om tilgang til lederposisjoner som for eksempel presteverv og lite om 

lekfolks hverdag. Dette stemmer overens med funn Cathrine Tuft gjorde i forbindelse med 

sin masteravhandling i 2012 (Tuft, 2012).  

 

Det er ingen fremstillinger av kjønn og kjønnsrollers betydning  for rituell deltagelse i 

forbindelse med høytider eller gudstjeneste. Det kan dermed virke som at kjønn ikke spiller 

noen rolle i kristent rituelt liv. På den ene siden kan en argumentere at det vil være lite 
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sakssvarende for forfatterne å vie plass til en tematikk som trossamfunnene selv kan synes å 

gi mindre oppmerksomhet. På den andre siden vil en nedprioritering av lekfolks hverdag i 

form av kjønnsroller og deltagelse kunne føre til at det blir vanskelig for leseren å identifisere 

hvordan manges religiøse liv faktisk er. Majoriteten av kristne sitter ikke i religiøse 

lederposisjoner og deres perspektiver og opplevelser blir oversett i en slik fremstilling av 

kristendommen. Videre er det ikke riktig at kjønn og kjønnsroller ikke påvirker lekfolks 

hverdag og religiøse deltagelse. 

 

 I artikkelen Gender differences in religious practice and significance benytter Linda 

Woodhead seg flere ganger av kristendommen som et eksempel på hvordan religion og 

kjønnsroller påvirker hverandre (i Beckford & Demerath, 2007). Hun beskriver blant annet 

hvordan kristendommen som religion kan fungere konsoliderende for kjønnsforskjeller ved å 

understreke og reprodusere ulike roller og forpliktelser for kjønnene. Et eksempel på dette er 

kvinnenes underordning i ekteskapet og kirken hvor mannen skal fungere som den 

dominante. Dette vil i så fall omhandle konservative kristne menigheter, men at bøkene ikke 

adresserer at dette forekommer kan gi et feilaktig bilde av kristendommen som en religion 

hvor forskjellsbehandling ikke lengre finnes. Videre peker Woodhead på hvordan egne 

fellesskap for kvinner og menn noen ganger oppstår i form av bibelgrupper eller lignende for 

å drøfte sin tro med likeverdige av samme kjønn. Her vil kjønn være med på å forme 

individenes religiøse opplevelse og hvilke fellesskap de deltar i, noe bøkene ikke poengterer. 

I samme verden antyder en mulig forskjellsbehandling av kvinner og menn når det står at 

”Kvinner og menn er nok likeverdige, men de har ulike roller i kirken og familien” (Kvamme 

et al., 2013: 93). Problemet er at boken ikke følger opp med å forklare hva disse ulike rollene 

består i, og det kan være vanskelig for en leser å få innsikt i dette.  

 

I kapittel 2 av innledningsdelen i læreboken Tro og tanke er det viet to sider som beskriver 

syv fiktive personers forhold til religion. Her kan en påstå at lekfolks hverdag blir skildret, 

men dette er ikke en del av kristendomskapittelet i boken. Den eneste av disse fiktive 

karakterene som direkte omtaler kjønn er ”Dina” som det står at opprinnelig reagerte på at det 

ble tilsatt en kvinnelig prest i bygden hun bor, men at hun har endret syn på dette etter å ha 

innsett at presten var flink til å preke. En kan påstå at boken her prøver å beskrive levd liv i 

kristendommen og synet på kjønn og kjønnsroller. Videre omtales fem andre kristne og deres 

refleksjoner rundt sin tro.  
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Cathrine Tuft (2012)  påpeker i sin avhandling at kristendomskapitlene hovedsakelig 

fremstiller kjønn og kjønnsroller i kanoniske tekster og førmoderne tid. Da fremstillingen av 

”Dina” og de andre tenkte karakterene ikke er en del av kristendomskapitlene kan en si seg 

enig med Tuft. På den andre siden kan en argumentere at plasseringen av denne teksten ikke 

trenger å være utslagsgivende for leserens inntrykk av kristendommen. Ved å skrive om 

”Dinas” refleksjoner rundt kvinnelige prester vil en kunne påstå at boken inkluderer 

samtidige refleksjoner rundt kjønnsproblematikk, men det vil være avgjørende at leseren 

husker aspektene som presenteres i innledningsdelen når kristendomsdelen leses. Til tross for 

fremstillingen av ”Dina”, viser min analyse i likhet med Tuft at bøkene skriver mer om kjønn 

og kjønnsroller i kristendommen i et historisk perspektiv.  

 

I kristendomskapittelet i Tro og tanke står det at Hans Nielsen Hauge lot kvinner forkynne 

allerede på 1800-tallet, og boken beskriver på denne måten kjønnsroller i norsk 

kristendomshistorie. Allikevel klargjør ikke boken hvorfor kvinner fikk tilgang til denne 

rollen på dette tidspunktet, hvilke kvinner som fikk denne muligheten eller hvordan 

situasjonen for kvinner var før. Den samme boken omtaler kvinners tilgang til innflytelse i de 

kristne misjonsselskapene på begynnelsen av 1900-tallet og sammenligner deres stemmerett 

her med stemmerett ved politiske valg. Det kan virke som at læreboken inntar en apologetisk 

stilling i sin beskrivelse av dette ved å fremstille kristendommen som nyskapende med tanke 

på kvinners rettigheter. Her fremkommer det ikke hvilke kvinner som fikk denne retten, hvor 

mange som benyttet seg av denne retten eller hvordan deres posisjon kan sammenlignes med 

menns. Kvinners og menns roller i misjonsselskapene blir ikke omtalt i de andre lærebøkene i 

utvalget. Selv om jeg har omtalt fremstillingen i Tro og tanke som apologetisk, betrakter jeg 

det som positivt at boken omtaler kvinners muligheter for religiøs påvirkningskraft. Lisbeth 

Mikaelsson skriver at en del av androsentrismen ved religionsforskning er å overse 

autoritative kvinner der de faktisk finnes (Gilhus & Mikaelsson, 2001). En fremheving av 

kvinners innflytelse i misjonsselskapene kan betraktes som lærebokens forsøk på å forhindre 

dette.  

 

Et annet mulig forsøk på å begrense androsentriske fremstillinger av kristendommen er at 

både læreboken Eksistens og I samme verden omtaler feminist-teologer som arbeider med å 

omtolke kanoniske tekster og reformere rituell praksis i kristendommen. På denne måten 

trekker bøkene frem at til tross for at kvinner ikke har hatt mulighet til å forme det kristne 

trosfellesskapet i fortiden, er dette nå i endring. Et potensielt problem med dette er at 
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lærebøkene kun omtaler at noen problematiserer kjønnsrollesynet i kristendommen uten 

bøkene problematiserer kjønnsrollesynet selv. En tydelig illustrasjon av dette har jeg funnet i 

bøkenes fremstillinger av presteskap i de kristne menighetene.  

 

Alle bøkene skriver at kvinner ikke kan bli prester i katolske og ortodokse menigheter, men 

ingen av bøkene vier særlig plass til å forklare leseren hvorfor dette ikke er mulig, eller 

hvilke menn som kan bli prester. På denne måten kan det fremstå for leseren som om 

forfatterne mener det er naturlig og selvforklarende at ett kjønn ekskluderes. På denne måten 

blir bøkenes fremstilling av lederposisjoner i kirken androsentriske. Mannen kan bli prest, 

kvinnen kan ikke. Berit Thorbjørnsrud skriver om forskjellsbehandling av kjønn i forbindelse 

med religiøse lederposisjoner i artikkelen Frihet, rettigheter og ortodokse presters kjønn (i 

Eriksen & Vetlesen, 2007). I artikkelen problematiserer Thorbjørnsrud det norske kravet om 

likestilling i forhold til ortodoks doktrine med å kun ordinere mannlige prester. Et poeng hos 

Thorbjørnsrud er at kvinnelige prester ikke er forenelig med ortodoks lære og heller ikke et 

uttrykt ønske blant ortodokse kristne. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er om 

forskjellsbehandling av kjønnene automatisk betyr diskriminering av kvinner? Hvis 

forskjellsbehandling er akseptert av både kvinner og menn trenger ikke dette være 

problematisk for medlemmene av trossamfunnet. Samtidig kan en forskjellsbehandling av 

menn og kvinner virke arkaisk og fremmed i en norsk samfunnskontekst og bør drøftes i 

lærebøkene for å kunne gi elever innsikt og fremme forståelse. Videre betyr ikke 

Thorbjørnsruds artikkel  at hennes funn er representative for alle ortodokse kristne, og hun 

skriver heller ikke hvordan dette betraktes i katolske menigheter. I læreboken I samme verden 

blir dette problematisert i en fordypningsoppgave som oppfordrer leserne til å diskutere 

hvorfor kvinner ikke kan bli prester i den katolske og ortodokse kirke og om dette er 

diskriminerende. Det kan derfor se ut til at boken forsøker å balansere sin fremstilling ved å 

be leseren undersøke og drøfte dette temaet nærmere enn hva boken selv forteller.  

 

At kvinner kan bli prester i protestantiske menigheter i Norge blir fortalt i alle lærebøkene. 

De velger allikevel å fremstille dette ulikt. I samme verden trekker frem bibeltekster som 

forsvarer kvinnelige prester. Det fortelles også at feminister har anklaget kristendommen for 

å være kvinneundertrykkende og at de videre mener at innføringen av kvinnelige prester kun 

har skjedd på grunn av ytre press. I likhet med Berit Thorbjørnsrud drøfter også Jeanette Sky 

samfunnsmessig press på trossamfunn. I boken Kjønn og religion påpeker Sky hvordan 

religioner og samfunnet rundt eksisterer i stadig dialog og gjensidig påvirkning. Sky skriver 
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at ordinering av kvinnelige prester i Norge antageligvis er et resultat av at Den norske kirke 

var en statskirke og dermed pålagt politiske bånd, og at prosessen trolig hadde tatt lengre tid 

om kirken hadde vært fri og uavhengig (Sky, 2007: 32). I Tro og tanke blir kvinnelige prester 

forsvart med læren om det alminnelige presteskap og viser til kontrovers da den første 

kvinnelige presten ble ordinert og Eksistens slår kun fast at kvinner i dag kan bli prester i den 

lutherske kirken. Ingen av bøkene redegjør for hvorfor kvinner ikke alltid har kunnet være 

prester i luthersk kristendom eller hvordan synet på dette er i dag. Det nærmeste en kommer 

til en fremstilling av synet på kvinnelige prester er i eksempelet med den fiktive karakteren 

”Dina” i Tro og tanke som jeg tidligere har referert til.  

 

Det blir heller ikke drøftet hvilke menn som har tilgang til presteembeter i de ulike 

trosretningene. Som analysen viser er det kun mannlige prester som er avbildet i bøkene med 

unntak av bispevigselen til Helga Haugland Byfuglien. Dette kan gi leseren inntrykket av at 

selv om lutherske menigheter tillater kvinnelige prester, er mannen normen og dette kan 

derfor betraktes som en androsentrisk fremstilling. Unntaket fra dette kan være at I samme 

verden til tider bruker hunkjønnspronomen ved omtale av lutherske prester, noe som kan 

balansere bildebruken i boken.  I en fordypningsoppgave ber I samme verden leseren 

undersøke hvordan Den norske kirke begrunner at kvinner kan bli prester. Også her kan dette 

betraktes som et forsøk på å få leseren til å finne informasjon som boken utelater. Allikevel 

vil jeg presisere at dette er en fordypningsoppgave og at det vil være avhengig av leseren om 

dette svaret blir gitt. En lignende oppgave finnes i læreboken Tro og tanke som oppfordrer 

leseren til å sette seg inn i kvinners rolle i to kristne trossamfunn.  

 

Det fremkommer av min analyse at bøkene tar utgangspunkt i Den norske kirke og det 

offentlig likestilte norske samfunn og dermed overser hverdagen til kristne som tilhører andre 

trosfellesskap eller kulturer uten at dette presiseres. Katolske og ortodokse lekfolk blir i svært 

liten grad skildret i noen av bøkene og ingen av bøkene vier særlig  plass til alle syv 

sakramenter. Kun dåp og nattverd blir beskrevet i detalj, og her blir ikke kjønn adressert. 

	  

5.4 Trosfellesskap og religiøst liv i islam  
I fremstillingene av islam i lærebøkene viser analysen at lekfolks hverdag er vektlagt i større 

grad enn i kristendomskapitlene. Bøkene omtaler det muslimske adskillelsesprinsippet, 

deltagelse i riter, klesdrakter og omskjæring i større grad enn autoritative posisjoner. I likhet 
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med funnene til Molstad (2015) , Härenstam (1993; 2006) og Tuft (2012) viser analysen at 

samtlige av lærebøkene tar for seg det islamske adskillelsesprinsippet, men at de begrunner 

dette i liten grad og viser heller til en kjønnsdeling som til tider kan fremstå som svært streng. 

Et eksempel på dette er fremstillinger av det islamske adskillelsesprinsippet i læreboken 

Eksistens som skriver om steder hvor dette prinsippet fører til full segregering med egne 

togkupeer. Et annet eksempel er at I samme verden skriver at i mange muslimske samfunn 

fører adskillelsesprinsippet til kvinners isolasjon. Bøkene skriver ikke at dette skjer overalt 

eller til alle tider, men ved å fremheve slike eksempler fremfor å vektlegge liberale muslimer 

kan dette gi negative konnotasjoner til kvinners rettigheter. Bruk av konservative ord som 

ofte, noen og mange vil på den ene siden vise til en viss variasjonsbredde, men det krever en 

årvåken leser for å få med seg dette.  

 

Den norske samfunnskonteksten blir lite trukket frem og bøkene klargjør lite for lokale 

variasjoner og tilpasninger av islamsk lov. Slike fremstillinger kan bidra til å forsterke 

negative stereotypier av muslimer som en religion med fullstendig kvinneforakt. Det er ikke 

slik at det bøkene skriver om adskillelse er direkte feil, men det er lite representativt for 

muslimer som lever i en vestlig kontekst og en mangel på balansering av lære med praksis. 

En kan lure på om  eksemplifisering ved å vise til konservativ islam vil kunne føre til 

eksotismer fremfor forståelse hos leserne.  

 

Härenstam påpeker i boken Skolboks-islam at det er viktig at lærebøker ikke bare nøyer seg 

med å beskrive fenomener, men også vier plass til å begrunne de utvalgte fenomenene, samt 

til å drøfte representativitet (Härenstam, 1993: 255). Min analyse viser at dette ikke gjøres i 

særskilt stor grad i lærebøkene. Selv om bøkene skriver om kvinners rett til inntekt, blir det 

ikke skrevet om hvor mange muslimske kvinner som arbeider, en problematikk som Molstad 

(2015) også påpeker. Ved å skrive at mannen har forsørgeransvaret for familien uten å 

fremheve at mange muslimske kvinner jobber utenfor hjemmet mangler bøkene en 

balansering av ideal og praksis og dette kan føre til en fremmedgjøring av islam for norske 

lesere. Anne Sofie Roald påpeker i boken Er muslimske kvinner undertrykt? at muslimske 

kvinner i større uttrekning har lønnet arbeid. Videre viser hun til at enkelte tolker mannens 

ansvar som hovedforsørger som noe som gjenspeiler praksis da Koranen ble nedskrevet, mer 

enn en norm for nåtiden (Roald & Lie, 2005: 96 ).  
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Bruk av hodedekkende plagg for kvinner blir påpekt i alle lærebøkene, men analysen min 

viser at det kun er læreboken I samme verden som tydeliggjør at ikke alle kvinner bruker 

hodeplagg og at dette varierer fra sted til sted. Allikevel er det kun ett bilde i denne boken av 

kvinner uten hodeplagg, og boken viser på denne måten ikke mangfoldet som den selv 

beskriver. I de to andre lærebøkene er det også gjennomgående at alle avbildede muslimske 

kvinner er tildekket med unntak av ett bilde. Som Bengt-Ove Andreassen skriver i 

innledningskapittelet til boken Textbook Gods, kan en påstå at bilder og illustrasjoner danner 

leserens førsteinntrykk av stoffet i boken og at selv om teksten nyanserer bilde-

fremstillingene, vil bildene kunne feste seg i leserens hukommelse og forme inntrykket en får 

av den omtalte religionen (Andreassen & Lewis, 2014: 4). I læreboken Tro og tanke 

beskrives og avbildes hijab, burka og niquab, men det kan se ut til at boken legger mer vekt 

på å beskrive enn å forklare, noe Marianne Molstad (2015) også slår fast i sin avhandling.  

 

Alle lærebøkene inkluderer bilder av menn med bønneluer, men ingen av bøkene påpeker 

dette eller forklarer hva dette plagget betyr i islam eller når det brukes. Det kan virke uklart 

for en leser når kun ett kjønns religiøse plagg beskrives og en ser her at det mannlige aspektet 

forsvinner. Det er kun boken Tro og tanke som skriver noe om menns klesdrakter utenfor 

pilegrimsreisen, men her fremgår det av analysen at det er svært generelle kodekser som 

beskrives og det klargjøres ikke hvilke menn som følger disse reglene. Anne Sofie Roald 

påpeker at det faktisk står mer i Koranen og hadithene vedrørende menns klesdrakter enn 

kvinners, men at dette ikke vies like mye oppmerksomhet i islamsk kultur som for kvinner 

(Roald & Lie, 2005: 189). Dette kan brukes som et forsvar for hvorfor lærebøkene ikke vier 

dette temaet særlig plass. Med tanke på bøkenes omfang vil det måtte foretas en vurdering av 

hva som skal vies plass og hvor mye, og da vil det kunne virke ugunstig å prioritere et tema 

som ikke fremstår som sentralt i religionen. På den andre siden kan det at bøkene ikke viser 

til variasjonsbredde i klesplagg hos muslimer skape uklarhet hos lesere i Norge som ser 

eksempler på mer vestlig bekledning hos muslimer, eller som kjenner til kleskodekser hos 

muslimske menn som ikke beskrives.  

 

Videre er det interessant at samtlige av bøkene omtaler kvinnelig omskjæring, selv om de alle 

påpeker at dette ikke er typisk for islam. Hvorfor har da bøkene valgt å skrive om dette? På 

den ene siden kan en tenke seg at forfatterne har valgt å omtale dette for å imøtekomme 

fordommer mot islam og unngå eksotismer. På den ande siden er det en viss fare for at det å 

vie plass til temaet i det hele tatt kan fremme eksotismer. Ingen av bøkene beskriver ulike 
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former for kvinnelig omskjæring og dette kan føre til at elever som ikke har kjennskap til 

dette fra før av kan se for seg at den eneste formen for kvinnelig omskjæring er full 

infibulasjon. Det er også interessant at bøkene ikke problematiserer omskjæring av gutter. 

Dette kan bidra til oppfatningen av at all kvinnelig omskjæring er mer brutal enn for gutter,  

for eksempel når læreboken Tro og tanke beskriver kvinnelig omskjæring som en ”spesielt 

grusom form for vold mot kvinner” (s. 38). Videre mister man et viktig rituelt aspekt ved å 

utelate muslimske menns rituelle erfaringer. Ved å ikke adressere denne skikken som bøkene 

selv påstår at er vanlig i islam har forfatterne dermed valgt å vie mer plass til noe de påstår er 

uvanlig, omskjæring av jenter. En slik fremstilling vil kunne bidra til at lesere får inntrykket 

av at islam er mer barbarisk mot kvinner enn mot menn.  

 

Som jeg har demonstrert er tematikk som angår muslimske lekfolk dekket i større grad enn i 

kristendomskapitlene. Religiøse lederposisjoner er viet mindre plass enn i kristendommen, og 

kjønn og lederposisjoner i islam fremheves lite i lærebøkene. I Tro og tanke påpekes det at 

det er en pågående debatt rundt kvinners rettigheter og her trekkes kvinnelige imamer inn 

som et eksempel, men hva denne debatten går ut på blir ikke fortalt til leseren. Både Tro og 

tanke og I samme verden skriver om at professor Amina Wadud har ledet fredagsbønn for 

begge kjønn, men omstendighetene rundt denne hendelsen blir ikke belyst. Det er 

problematisk at bøkene ikke skriver hvilke kjønn som har tilgang til imamrollen, da dette er 

en sentral rolle i muslimsk trosliv. Kjell Härenstam viser i sin forskning at i en svensk 

lærebok er det inkludert et intervju med en kvinnelig imam, og en ser her at kjønnsperspektiv 

i forbindelse med lederposisjoner er adressert mer direkte enn i de norske lærebøkene jeg har 

analysert (Sverige, 2006).  

 

I artikkelen Homo religiosus– men only? er ett av Lisbeth Mikaelssons hovedpoeng at 

kvinner ikke må usynliggjøres i religionsforskningen (Gilhus & Mikaelsson, 2001). Hun 

skriver her at det er viktig at man undersøker og tydeliggjør når kvinner og menn har 

innflytelse, når de ikke har det og hvordan dette arter seg. I læreboken Tro og tanke er det 

spesielt to bilder som skiller seg ut i forbindelse med dette, ett av storingsrepresentant Hadia 

Tajik og ett av to kvinnelige fangevoktere. Her har boken inkludert bilder av kvinner i 

autoritetsposisjoner, uten at den selv påpeker dette. På den ene siden er ikke bildene brukt i 

forbindelse med tekst som omhandler kjønnsroller og det kan derfor virke unaturlig for 

konteksten å aktivt fremheve at det er kvinner som blir avbildet. På den andre siden kan 
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spørre om disse bildene krever at teksten diskuterer kvinner og autoritet, da leseren kan lure 

på hvor utbredt eller vanlig dette er.  

 

Det er interessant at lærebøkene forklarer hvilke kjønn som har tilgang til lederroller i 

kristendommen, men ikke i islam. Det kan dermed virke på en leser som at dette ikke er et 

sentralt tema innenfor islam. Når lærebøkene beskriver adskillelsesprinsippet, kvinnelige 

hodeplagg og mannens forsørgerplikt, men ikke adresserer kjønn og lederposisjoner vil 

leseren kunne danne seg et bilde av islam som en brutal religion som isolerer kvinner og som 

gir menn full autoritet over dem. Dette inntrykket kan blant annet forsterkes ved at I samme 

verden skriver at ”Mange muslimske feminister tror det er mulig å kjempe for kvinners 

rettigheter og samtidig være en god muslim”  . Ved å skrive at mange tror, virker det som at 

islam tilsynelatende ikke er forenelig med kvinners rettigheter, men at det muligens kan 

tolkes annerledes. Som jeg tidligere har påpekt er ikke fremstillingen av islam direkte 

feilaktig, men den tar utgangspunkt i svært konservative holdninger og nyanserer lite. På den 

ene siden kan en si at islamkapitlene skriver mer om lekfolks hverdag enn 

kristendomskapitlene, men samtidig er det verdt å stille spørsmål til hvilket lekfolk som 

fremstilles. Kristendomskapitlene ser ut til å ta utgangspunkt i en norsk samfunnskontekst, 

noe islamkapitlene ikke gjør i samme grad.   

	  

5.5 Samliv  
Det står lite i lærebøkene om det kristne synet på ekteskapet. Der jeg har gjort funn som 

omhandler ekteskapet blir kjønnsroller ikke adressert. På den ene siden kan en mangel på slik 

informasjon forsvares ved at kristendommen ikke har et tydelig lovverk som omtaler familien 

og medlemmenes ulike roller, forpliktelser og rettigheter. På den andre siden opplyser alle 

lærebøkene at ekteskapsinngåelsen er et sakrament innenfor katolisismen og i de ortodokse 

menighetene. En kan derfor betrakte det som relevant å vie plass til nettopp dette temaet. 

Cathrine Tuft har gjort en lignende analyse av lærebøker, og det er interessant at hun har 

funnet utsagn i læreboken I samme verden som forklarer at  katolske kvinner som gifter seg 

med en  protestant etter skilsmisse blir ekskludert fra nattverden, da denne teksten ikke står i 

utgaven jeg har analysert. Det kan dermed se ut til at læreboken tidligere omtalte et tema de 

nå har fjernet og en kan spørre seg hvorfor dette stoffet ikke lengre inkluderes i læreboken. 

Det er heller ingen av lærebøkene som omtaler kristne syn på skilsmisse innenfor noen av 

retningene. Kjetil Hafstad skriver om det lutherske ekteskapet i artikkelen Livsfullbyrdelse 
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gjennom kjærlighetsvalg og påpeker at den norske statskirkens syn på ekteskapet har påvirket 

de sivile norske ekteskapslovene. Videre skriver han at det var via et initiativ fra 

kirkekommisjonen at Norge fikk en egen skilsmisselovgivning (Kvamme et al., 2013s. 132). 

Vi ser dermed at kristendommens syn på ekteskapet har bidratt til å forme det norske 

samfunns lovgivning og det kan derfor være grunn til å påstå at en omtale av dette i 

lærebøkene vil gi elevene viktig innsikt. Jeg har tidligere påpekt at læreboken I samme 

verden skriver at kvinner og menn har ulike roller i kirken og familien.  En fremstilling av det 

kristne synet på ekteskap og skilsmisse vil kunne gi svar på hvordan disse rollene er tildelt og 

hva de består av.  

 

I forbindelse med islam fremstilles både synet på ekteskap og skilsmisse og alle bøkene 

presiserer at dette er en sentral del av sharia. Læreboken I samme verden er den av bøkene i 

utvalget som skriver minst om disse temaene, og Tro og tanke er den boken som vier denne 

tematikken mest plass med en grundig gjennomgang av kvinner og menns rettigheter og 

forpliktelser. I alle tre lærebøker fremstilles det islamske ekteskapet som et sett med 

rettigheter og forpliktelser hvor kvinnen står som den store taperen. Eksempler på dette er at 

alle bøkene skriver om kvinnens lydighetsplikt og mannens forsørgerplikt, uten at de 

forklarer hva dette  innebærer eller hvordan det praktiseres. Dette  kan gi leseren inntrykket 

av at alle muslimske kvinner domineres av sine ektemenn. I likhet med både Tuft (2012) og 

Molstad (2015) viser min analyse at fremstillingen av islamske ekteskap i svært liten grad 

åpner for variasjonsbredde og tolkningsmangfold og det kan derfor også her virke som at alle 

muslimer gjør det samme, uansett. Med tanke på at en del av reglene og pliktene som 

beskrives skiller seg fra likestillingsloven i det norske samfunn kan en slik framstilling bidra 

til et negativt inntrykk av islam. Det er ikke det bøkene skriver som er problematisk, men 

heller hva de ikke skriver. Ved å fremstille ekteskapet i islam på en slik måte kan det se ut 

som at islam eksisterer i et vakuum uten andre kulturelle påvirkninger eller tilpasninger.  

 

Lærebøkene Eksistens og Tro og tanke skriver begge om mannens rett til å ta inntil fire 

koner, men at kvinner kan legge inn en klausul mot flerkoneri i ekteskapskontrakten. På den 

ene siden kan en si at bøkene viser til variasjonsbredde ved å opplyse at enkelte kvinner 

krever monogame ekteskap. Samtidig kan en kritisere fremstillingen av bigami ved at bøkene 

ikke opplyser leseren om det er vanlig eller uvanlig at dette forekommer. En kan derfor 

spørre om en fremstilling av flerkoneri bidrar til et arkaisk inntrykk av islam som en religion 

hvor mannen forsørger sitt harem.  
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I Tro og tanke  står det oppført en informasjonsrute med koransitater som omhandler 

forholdet mellom kvinner og menn. Her står blant annet sure 4,3 som omtaler flerkoneri og 

sure 4,38 som omhandler kvinners lydighetsforpliktelse til sine ektemenn. Som nevnt 

tidligere kan det virke som at menn tilkjennes rettigheter og kvinner får regler. Det er 

interessant at sure 4,38 er sitert uten at den blir kommentert, da denne suren kan gi leseren 

inntrykk av at det er hjemmel for menns bruk av fysisk vold mot sine koner i Koranen.  

Samtidig vil jeg påpeke at informasjonsruten er plassert direkte under et bilde av en mann og 

en kvinne som omfavner hverandre. Dette bildet gir et mykere inntrykk av islamsk ekteskap 

enn koransitatene gjør. Etter surene i informasjonsruten er det en oppgave til leseren som 

spør hva tekstene sier om forholdet mellom kvinner og menn i islam. Det er påfallende at 

både surene og oppgaven er plassert mot slutten av delkapittelet om kjønn og familie, da 

leseren antagelig vil ha lest om dette før en kommer til surene. En kan derfor lure på om 

informasjonen forfatteren har tilbudt her vil  kunne påvirke leserens tolkning av sitatene.  

 

I fremstillinger av skilsmisse i islam påpeker samtlige bøker i utvalget at skilsmisse er 

enklere å oppnå for en mann enn for en kvinne, og igjen vil det være usikkert hvordan en 

leser i en norsk samfunnskontekst vil oppfatte et slikt regelverk.  

	  

5.6 Seksuelle legninger  
I likhet med Cathrine Tuft fant jeg at alle kristendomskapitlene omtaler synet på homofili i 

forbindelse med etikk. Tuft har også funnet at 2008-utgaven av I samme verden skriver om 

homofili i forbindelse med Den katolske kirke. Tuft fant at boken her skriver om homofile 

katolikker, men denne teksten er fjernet fra utgaven jeg har analysert. Læreboken har dermed 

valgt å fjerne homofili fra delkapittelet om organisasjon, men beholde teksten som står under 

etikk. I min analyse har jeg vist at boken her omtaler synet på homofile prester. Boken 

omtaler også homofili som et eksempel på debatt rundt menneskenes ansvar for å vise 

dømmekraft, men synet på homofilt samliv generelt blir ikke fremstilt i denne boken.  Synet 

på homofile prester blir også referert til i Eksistens, men heller ikke her blir synet på homofilt 

samliv blant lekfolk lagt fram. I boken Tro og tanke blir synet på homofilt samliv fremstilt 

som et tema det eksisterer stor uenighet rundt og det vises til bibelsitater som det finnes ulike 

tolkninger av. Denne læreboken beskriver synet på homofilt samliv i størst grad, også i 

forbindelse med islam. Her viser boken til hva religiøse ledere i islam har uttalt om temaet og 
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viser til homoseksuelle muslimske kulturpersonligheter. Faktisk er fremstillingen av synet på 

homofili mer grundig i islamkapittelet av denne boken enn i kristendomskapittelet. I 

Eksistens står det at homofilt samliv ikke er tillat i islam og det vises til en sure som er 

utgangspunktet for dette synet, mens I samme verden skriver ingenting om homofili og islam. 

Temaet homofili vies lite plass i lærebøkene og det står lite om homofile lekfolk, noe som 

kan gjøre at lesere vil oppfatte dette som et lite viktig tema for religionene. At 

kristendomskapitlene plasserer temaet i forbindelse med etikk kan gi lesere inntrykk av at 

seksuell legning omhandler etikk i større grad enn menneskesyn og samliv. At homofile 

muslimer ikke vies plass i Eksistens og  I samme verden kan bidra til et inntrykk av islam 

som en religion som ikke passer inn det norske samfunnet. 

	  

5.7 Kjønn som kategori  
I  min analyse av lærebøkene har jeg ikke funnet at bøkene skiller aktivt mellom kjønn og 

kjønnsrolle. Det kan derfor være utfordrende for en elev å skille mellom disse og forstå hva 

som gjelder når. Dette blir spesielt merkbart i boken I samme verden hvor Syn på kjønn og 

kjønnsroller er tittelen på to av delkapitlene. Cathrine Tuft (2012) har funnet at i utgaven hun 

har analysert har denne læreboken påpekt forskjeller på biologisk og sosialt kjønn, men jeg 

har ikke funnet dette i utgaven fra 2013. Hvorfor bokens forfattere har valgt å utelate dette fra 

den nyeste utgaven er uklart da jeg ikke har analysert den tidligere utgaven, men det kan 

virke som at boken har blitt mer vag enn hva den var tidligere. Som jeg tidligere har skrevet i 

kapittel 2, påpeker professor Craig Martin at kjønn er en vilkårlig kategori som kan bestå av 

ulike kriterier, og at kjønnsroller er sosialt skapte forventninger som varierer mellom kulturer 

(i Thorbjørnsrud, 2005). Det kan derfor være nyttig at bøkene redegjør for leseren hva de 

mener når de skriver om kjønn og kjønnsroller. Samtidig viser min analyse at bøkene ikke 

skriver om kjønnsroller i kristendomskapitlene eller islamskapitlene og det kan derfor være 

uklart for en leser å skille mellom hva som er biologisk betinget og hva som er sosialt 

betinget ifølge religionene.  

 

I kristendom- og islamkapitlene er homofili den eneste seksuelle legningen som adresseres, 

uten at dette begrunnes i bøkene. Homofile innenfor de to religionene blir ikke omtalt i større 

utstrekning og de fremstår dermed som en svært marginalisert gruppe.  For å gjøre min 

analyse oversiktlig har jeg selv valgt å plassere synet på homofili som en egen kategori, noe 
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som kan virke som at jeg også marginaliserer homofile. De blir en egen kategori i tillegg til 

kvinner og menn og dette er ikke noe jeg er ukritisk til.   

 

Jeg har funnet at når bøkene skriver om kjønn og kjønnsroller skriver de mest om kvinner og 

bruker menn som et sammenligningsgrunnlag. På den ene siden kan en argumentere at en slik 

fremstilling av kjønn vil gjøre at mannen fremstår som normalen, mens kvinnen blir unntaket. 

Samtidig blir ikke menns roller og opplevelser beskrevet eksplisitt i lærebøkene, og en kan 

derfor mene at det ikke er kvinnen som blir usynliggjort, men snarere mannen. Mine funn 

stemmer overens med Jeanette Skys observasjoner i boken Kjønn og religion (Martin, 2012). 

Her skriver Sky om tendensen til å fremstille kjønn som noe som kun angår kvinner. På 

grunn av dette mener Sky at selv bøker som inkluderer kjønnsanalyser, ikke evner å 

gjennomføre dem fullstendig. De gjennomfører i stedet en kvinneanalyse, noe hun 

eksemplifiserer med bøker som har et eget avsnitt om kvinner i tekstene sine, eller som har et 

avsnitt om kjønn men kun omtaler kvinner.  

 

Videre har jeg funnet at bøkene skriver lite om interseksjonalitet og det kan virke som at alle 

kvinner og alle menn innenfor de to religionene har de samme opplevelsene. Jeanette Sky 

påpeker at lærebøker har en tendens til å skrive om det religiøse menneskets refleksjoner og 

opplevelser som at det er en uniform gruppe fri fra kjønn og klasse og mine funn kan virke 

som en bekreftelse av denne tendensen (Sky, 2007). Samtidig er det viktig å påpeke at min 

analyse viser at kristendomskapitlene i lærebøkene gjør dette i større grad enn islamkapitlene. 

I islamkapitlene jeg har analysert er kjønnsperspektivet belyst i stor grad, men stort sett fra 

kvinners perspektiv, og de omtaler i stor grad kvinner som en uniform gruppe. Professor 

Amina Wadud og Uma Narayan påpeker at mangelen på nyanseringer i fremstillinger av 

religiøs praksis vil kunne føre til en forsterking av religiøse stereotypier i form av kvinner 

som blir undertrykt av menn og dermed offer for sin egen religion (Sky, 2007). Det vil derfor 

kunne være gunstig å vise til eksempler som ligger utenfor normen for å demonstrere 

ulikheter mellom doktrine og praksis. Som jeg tidligere har påpekt er dette synlig i 

lærebøkene ved at kristendomskapitlene hovedsakelig omhandler den norske 

samfunnskonteksten, mens islamkapitlene primært beskriver konservative skikker og syn og i 

liten grad viser til islam i det norske samfunnet. Når elever skal sammenligne de to 

religionenes syn på kjønn og kjønnsroller kan det dermed oppstå en skjevhet i 

sammenligningsgrunnlaget.   
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5.8 Kjønn, forskning og lærebøker  
Jeg har demonstrert at fremstillingene av kjønn og kjønnsroller i lærebøkene delvis er i utakt 

med forskningslitteraturen, og en kan mene at dette tyder på en svakhet i læremidlene. 

Samtidig er det verdt å drøfte hvilke forventninger en kan ha til en lærebok for den 

videregående skolen. Både Njål Skrunes og Kjell Härenstam skriver om utfordringene 

lærebokforfatterne møter i forbindelse med avgrensning og forenkling (Narayan, 2004; 

Wadud, 2006).  En lærebokforfatter skal formidle mye kunnskap på et begrenset antall sider 

og må derfor foreta konkrete valg om hvilke temaer som skal belyses, hvor mye plass disse 

temaene skal oppta og hva de skal fortelle. For å kunne gi leserne informasjon om islam og 

kristendom må en derfor foreta avgrensinger og vurdere hva som er sentralt for å få innsikt i 

religionen. Det kan derfor være for mye å kreve at lærebøkene skal dekke den samme 

bredden og gå like mye i dybden som religionsvitenskapen gjør.  

 

For det andre har jeg tidligere demonstrert hvordan kjønn er et relativt nytt analyseverktøy i 

religionsforskningen og at dette verktøyet først ble benyttet til å lete etter kvinneperspektiver 

for å balansere ut androsentriske fremstillinger. Den største andelen av religionsvitenskapelig 

litteratur som jeg har benyttet meg av i denne avhandlingen er skrevet av kvinner og handler 

om kvinner. Det kan derfor virke utopisk å forvente at lærebøker for den videregående skolen 

oppnår en balansering av kjønnsfremstillinger som vitenskapsfeltet ikke selv gjør. Som Berit 

Thorbjørnsrud har påpekt er det heller ingen selvfølge at all forskjellsbehandling av kjønnene 

automatisk kan forstås som diskriminering og undertrykking.  Med dette ser vi at det hersker 

uenighet i forskningsmiljøet om all forskjellsbehandling må problematiseres, noe jeg har 

påpekt at lærebøkene gjør i liten grad.  

	  

5.9 Mine funn og veien videre  
Av mitt studium av lærebøkene i religion-og etikkfaget for den videregående skolen fremgår 

det at bøkene ikke skiller mellom synet på kjønn og synet på kjønnsroller i de to religionene. 

Interseksjonalitet, avvik og lokale tilpasninger blir i liten grad beskrevet og dette kan føre til 

at lesere får et essensialistisk inntrykk av kristendommen og islam. Videre har jeg funnet at 

kristendomskapitlene skriver mindre om kjønn og kjønnsroller enn islamkapitlene. Det kan 

derfor virke som at kjønn og kjønnsroller er en større tematikk innenfor islam enn i 

kristendommen. I islamkapitlene er det et større fokus på lekfolks opplevelser enn i 

kristendomskapitlene, men kristendommen fremstilles i større grad i en norsk 
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samfunnskontekst. Jeg har funnet mest informasjon om synet på kjønn og kjønnsroller i 

læreboken Tro og tanke og minst i Eksistens.  

 

Bøkene inkluderer til tider arbeidsoppgaver som oppfordrer elevene til å undersøke syn på 

kjønn og kjønnsroller videre og dette kan betraktes som en innrømmelse fra forfatterne at 

denne tematikken ikke blir dekket fullstendig i bøkene og et forsøk på å vise til at dette 

krever mer grundig granskning enn bøkene har plass til. En utfordring for religionsdidaktisk 

praksis kan derfor være at dette peker på et behov for utfyllende materiale i undervisningen 

rundt denne tematikken. Videre viser min analyse at lærebøkene synes å henlegge de kritiske 

perspektivene til oppgaver mot slutten av kapitlene og det kan være viktig for 

religionsdidaktikken å drøfte og belyse forskningsmessig om dette er en formålstjenlig 

tilnærming til kjønnsaspekter ved en religion.    

 

 

Denne avhandlingen har kun analysert lærebøkene og elev-og læreraspekter mangler for å 

kunne drøfte videre implikasjoner mine funn kan ha for undervisning. Videre forskning rundt 

denne tematikken vil derfor kunne være å gjennomføre intervjuer med lærere og elever om 

hvordan de opplever lærebokfremstillingene. Min studie kan også generere videre forskning 

på hvordan temaene som er belyst i min avhandling blir drøftet i klasserommet, for eksempel 

gjennom observasjonsstudier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  72	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   73	  

Litteraturliste 
Andreassen,	  B.	  O.,	  &	  Lewis,	  J.	  R.	  (Eds.).	  (2014).	  Textbook	  Gods:	  Genre,	  Text	  and	  Teaching	  

Religious	  Studies	  Sheffield:	  Eqionox	  Publishing	  Ltd.	  .	  
	  
Aune,	  K.,	  Sharma,	  S.,	  &	  Vincett,	  G.	  (2008).	  Women	  and	  religion	  in	  the	  West	  :	  challenging	  

secularization.	  Aldershot:	  Ashgate.	  
	  
Beckford,	  J.	  A.,	  &	  Demerath,	  N.	  J.	  (2007).	  The	  SAGE	  Handbook	  of	  the	  Sociology	  of	  Religion.	  

London:	  SAGE	  Publications.	  
	  
Befring,	  E.	  (2015).	  Forskningsmetoder	  i	  utdanningsvitenskap.	  Oslo:	  Cappelen	  Damm	  

akademisk.	  
	  
Benham,	  B.,	  &	  Mozaheb,	  M.	  A.	  (2013).	  The	  depiction	  of	  men	  and	  women	  within	  Iranian	  

high	  school	  EFL	  textbooks,	  tested	  against	  Islamic	  custom.	  Studies	  in	  Religion	  &	  
Education,	  34(1),	  100-‐104.	  doi:10.1080/13617672.2013.760253	  

	  
Douglass,	  S.	  (2003).	  Response	  to	  the	  American	  Textbook	  Council	  Report,	  "Islam	  and	  the	  

Textbooks"	  Council	  on	  Islamic	  Education.	  	  
	  
Eliade,	  M.	  (1959).	  The	  sacred	  and	  the	  profane	  :	  the	  nature	  of	  religion.	  New	  York:	  Harcourt	  

Brace	  Jovanovich.	  
	  
Eriksen,	  T.	  H.,	  &	  Vetlesen,	  A.	  J.	  (Eds.).	  (2007).	  Frihet.	  Oslo:	  Universitetsforlaget.	  
	  
Gilhus,	  I.	  S.,	  &	  Mikaelsson,	  L.	  (2001).	  Nytt	  blikk	  på	  religion	  :	  studiet	  av	  religion	  i	  dag	  Oslo:	  

Pax.	  
	  
Heiene,	  G.,	  Myhre,	  B.,	  Opsal,	  J.,	  Skottene,	  H.,	  &	  Østnor,	  A.	  (2014).	  Tro	  og	  Tanke:	  Religion	  

og	  etikk	  for	  den	  videregående	  skolen	  (2	  ed.).	  Oslo:	  Aschehoug	  	  
	  
Herz,	  M.,	  &	  Johansson,	  T.	  (2011).	  Maskuliniteter	  :	  kritik,	  tendenser,	  trender.	  Malmø:	  Liber.	  
	  
Härenstam,	  K.	  (1993).	  Skolboks-‐islam	  :	  analys	  av	  bilden	  av	  islam	  i	  lärobøcker	  i	  

religionskunskap.	  (93),	  Acta	  Universitatis	  Gothoburgensis,	  Göteborg.	  	  	  	  
	  
Jackson,	  R.	  (1997).	  Religious	  education	  :	  an	  interpretive	  approach.	  London:	  Hodder	  &	  

Stoughton.	  
	  
Jackson,	  R.	  (2004).	  Rethinking	  religious	  education	  and	  plurality	  :	  issues	  in	  diversity	  and	  

pedagogy.	  London:	  Routledge.	  
	  
King,	  U.	  (1987).	  Women	  in	  the	  world's	  religions,	  past	  and	  present.	  New	  York:	  Paragon	  

House.	  
	  
Kugle,	  S.	  A.	  (2010).	  Homosexuality	  in	  Islam	  :	  critical	  reflection	  on	  gay,	  lesbian,	  and	  

transgender	  Muslims.	  London:	  Oneworld.	  



	  74	  

	  
Kunnskapsdepartementet.	  (2006).	  Læreplan	  i	  Religion	  og	  etikk.	  Fellesfag	  i	  

studieforberedende	  utdanningsprogram	  	  	  Retrieved	  from	  
http://www.udir.no/kl06/REL1-‐01.	  	  Retrieved	  02.03.2016	  
http://www.udir.no/kl06/REL1-‐01	  

	  
Kvamme,	  O.	  A.,	  Lindhardt,	  E.	  M.,	  &	  Steineger,	  A.	  (2013).	  I	  Samme	  Verden:	  Religion	  og	  

etikk,	  VG3	  (3	  ed.).	  Oslo	  Cappelen	  Damm	  	  
	  
Martin,	  C.	  (2012).	  A	  critical	  introduction	  to	  the	  study	  of	  religion.	  Sheffield:	  Equinox.	  
	  
Maxwell,	  J.	  A.	  (2013).	  Qualitative	  research	  design	  :	  an	  interactive	  approach	  (3rd	  ed.	  ed.	  

Vol.	  vol.	  41).	  Thousand	  Oaks:	  Sage	  Publications.	  
	  
McCutcheon,	  R.	  T.	  (1999).	  The	  Insider/outsider	  problem	  in	  the	  study	  of	  religion	  :	  a	  reader.	  

London:	  Cassell.	  
	  
Moi,	  T.	  (2002).	  Hva	  er	  en	  kvinne?	  :	  kjønn	  og	  kropp	  i	  feministisk	  teori	  (2.	  utg.	  ed.).	  Oslo:	  

Gyldendal.	  
	  
Molstad,	  M.	  (2015).	  Kvinnesyn	  i	  Islam.	  En	  kvalitativ	  undersøkelse	  av	  lærebøkene	  i	  

religion-‐og	  etikkfaget	  i	  den	  videregående	  skole.	  (Master	  Thesis),	  Universitetet	  i	  
Oslo,	  Oslo.	  	  Available	  from	  University	  of	  Oslo	  DUO	  Research	  Archive	  database.	  	  

	  
Narayan,	  U.	  (2004).	  Dislocating	  cultures	  :	  identities,	  traditions,	  and	  Third-‐World	  feminism.	  

New	  York:	  Routledge.	  
	  
Postholm,	  M.	  B.,	  &	  Jacobsen,	  D.	  I.	  (2011).	  Læreren	  med	  forskerblikk	  :	  innføring	  i	  

vitenskapelig	  metode	  for	  lærerstudenter.	  Kristiansand:	  Høyskoleforlaget.	  
	  
Roald,	  A.	  S.,	  &	  Lie,	  K.	  A.	  (2005).	  Er	  muslimske	  kvinner	  undertrykt?	  Oslo:	  Pax.	  
	  
Samdal,	  A.	  G.	  (2013).	  En	  kvalitativ	  studie	  om	  forholdet	  mellom	  unge	  muslimers	  tro	  og	  

fremstillingen	  som	  gis	  i	  religion-‐	  og	  etikkfagets	  lærebøker	  i	  den	  videregående	  
skolen.	  (Master	  Thesis),	  Universitetet	  i	  Oslo	  Oslo	  Available	  from	  Universitetet	  i	  
Oslo	  DUO	  database.	  	  

	  
Selander,	  S.,	  &	  Skjelbred,	  D.	  (2004).	  Pedagogiske	  tekster	  for	  kommunikasjon	  og	  læring.	  

Oslo:	  Universitetsforlaget.	  
	  
Sharma,	  A.	  (1987).	  Women	  in	  world	  religions.	  Albany:	  State	  University	  of	  New	  York	  

Press.	  
	  
Skrunes,	  N.	  (2010).	  Lærebokforskning	  :	  en	  eksplorerende	  presentasjon	  med	  særlig	  fokus	  

på	  kristendomskunnskap,	  KRL	  og	  religion	  og	  etikk.	  Oslo:	  Abstrakt	  forlag.	  
	  
Sky,	  J.	  (2007).	  Kjønn	  og	  religion.	  Oslo:	  Pax.	  
	  



	   75	  

Smart,	  N.	  (1989).	  The	  world's	  religions	  (North	  and	  South	  American	  ed.	  ed.).	  Englewood	  
Cliffs,	  N.J:	  Prentice	  Hall.	  

	  
Sverige,	  S.	  (2006).	  I	  enlighet	  med	  skolans	  värdegrund?	  :	  en	  granskning	  av	  hur	  etnisk	  

tillhörighet,	  funktionshinder,	  kön,	  religion	  och	  sexuell	  läggning	  framställs	  i	  ett	  
urval	  av	  läroböcker	  Rapport	  /	  Skolverket,	  Vol.	  285.	  	  	  	  

	  
Thorbjørnsrud,	  B.	  (2005).	  Evig	  din?	  :	  ekteskaps-‐	  og	  samlivstradisjoner	  i	  det	  flerreligiøse	  

Norge.	  Oslo:	  Abstrakt.	  
	  
Thun,	  C.	  (2014).	  Interseksjonalitet	  	  	  Retrieved	  from	  https://snl.no/interseksjonalitet.	  

Store	  Norske	  Leksikon	  Retrieved	  05.05.2016	  https://snl.no/interseksjonalitet	  
	  
Tuft,	  C.	  (2012).	  Kjønn	  og	  kjønnsroller	  i	  lærebøker	  i	  religion	  og	  etikkfaget	  i	  den	  

videregående	  skolen	  :	  en	  tekstanalyse.	  (	  Master	  Thesis),	  Universitetet	  i	  Tromsø,	  
Tromsø	  Munin	  database.	  	  

	  
Wadud,	  A.	  (1999).	  Qurʾan	  and	  woman	  :	  rereading	  the	  sacred	  text	  from	  a	  woman's	  

perspective	  ([2nd	  ed.].	  ed.).	  New	  York:	  Oxford	  University	  Press.	  
	  
Wadud,	  A.	  (2006).	  Inside	  the	  gender	  jihad	  :	  women's	  reform	  in	  Islam.	  Oxford:	  Oneworld	  

Publ.	  
	  
Aaronsen,	  C.	  F.,	  Bomann-‐Larsen,	  L.,	  &	  Notaker,	  H.	  (2008).	  Eksistens	  :	  Religion,	  etikk,	  

livssyn,	  filosofi.	  .	  Oslo:	  Gyldendal	  Norsk	  Forlag	  	  
 

 

 

 

 


