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Sammendrag 
 

Denne studien har hatt til hensikt å undersøke hvordan elever reflekterer rundt fremstillinger 

(representasjoner) av islam i norsk presse. Bakgrunnen for valg av tema er tanken om at 

religionsundervisningen har en kontekst utenfor klasserommet. Økt fokus på islam i 

medieoffentligheten gjør at innsikt i elevers tanker omkring dette har verdi, da «skolens 

islam» og «pressens islam» gjerne er kontrasterende og konkurrerende fremstillinger. Målet 

er å gi økt innsikt i hvordan elever forholder seg til representasjoner av islam i pressen, 

gjennom deres refleksjoner rundt temaet. Oppgaven forankres i religion og etikk-faget på 

tredje årstrinn i videregående skole. Studien belyser problemstillingen gjennom elevenes 

refleksjoner rundt representasjoner av islam, men også gjennom forståelsesrammene elevene 

viser i møte med mediematerialet og et komparativt perspektiv mellom to klasser.  

 

Studien har en kvalitativ tilnærming, og datamaterialet utgjøres av elevtekster og 

spørreskjemaer samlet inn fra to religion og etikk-klasser. Den ene klassen hadde arbeidet 

med læreplanens kompetansemål knyttet til islam, mens den andre ikke hadde det. Elevene 

ble presentert for fire utdrag fra norske aviser, som dannet utgangspunkt for tekstene de 

skrev. Det teoretiske rammeverket for oppgaven trekker på perspektiver fra mediefag, 

religionsfag og religionsdidaktikk. Tematikken i studien er lite behandlet i tidligere 

forskning, og teorigrunnlaget befinner seg derfor i et krysningsfelt mellom ulike fagområder.  

 

På et overordnet nivå viser studien at elevene var mediekritiske og nyanserte i sine 

refleksjoner rundt pressens representasjoner, samtidig som de primært hadde negative 

assosiasjoner til islam, og viste forståelsesrammer de ikke hadde et kritisk forhold til. 

Elevenes ulike forståelsesrammer ble tydelige i forskjellene mellom muslimene og ikke-

muslimene, der ikke-muslimene ga uttrykk for mer negative og essensialistiske forståelser av 

islam. I den komparative analysen av de to klassene fantes det små forskjeller. Gjennom 

innblikket i de overnevnte aspektene, er studiens overordnede konklusjon at elevene viser 

kompetanse til å nyansere representasjoner av islam i pressen, men ikke viser kunnskaper om 

tematikken som ofte vektlegges i pressen. I møte med islam i pressen anvender ikke elevene 

religionsfaglige beskrivelser som samsvarer med religion og etikk-fagets målsettinger. 
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1 Innledning  
 

1.1 Studiens bakgrunn og hensikt  
Islam er et stadig diskutert tema i offentligheten i Norge. I norske medier er saker som 

omhandler islam direkte eller indirekte, ofte i søkelyset. Enten det er saker av positiv eller 

negativ karakter er medieoppmerksomheten som vies til islam og muslimer omfattende. Dette 

har også vært bakgrunnen for valg av tema i denne masteroppgaven. Utgangspunktet har vært 

tanker om at religionsundervisningen inngår i en større kontekst. Media er en leverandør av 

informasjon om islam, og «medias islam» og «skolens islam» skiller seg gjerne betydelig fra 

hverandre. Hva tenker egentlig elevene om den informasjonen mediene gir dem om islam? 

Dette spørsmålet var helt sentralt i oppstartsfasen. Når mediene og offentligheten har et 

stadig fokus på islam, er det både naturlig og nødvendig å utforske hvordan elevene selv 

forholder seg til dette stadige fokuset på religionen. 

 

Etter søk i ulike litteraturdatabaser var fraværet av religionsdidaktisk litteratur på dette temaet 

slående. Det er tidligere gjort lite forskning direkte på dette, mens det i noen studier har blitt 

tatt høyde for at media er en mulig faktor som spiller inn i elevers oppfatninger av islam, eller 

har en form for innflytelse på elevenes meninger og holdninger. Det er gjort mye forskning 

på fremstillinger av islam i media, hvorvidt media påvirker mennesker, samt undervisning 

om islam, men elevers resepsjon av mediemateriale er mindre behandlet innenfor 

religionsdidaktikken. Med tanke på at dette er høyaktuell tematikk, er dermed hensikten med 

oppgaven å belyse et mer uutforsket område av religionsdidaktikken, og oppgaven får derfor 

også en eksplorerende karakter.  

 

1.2 Presentasjon av problemstilling 
Islam er et av hovedområdene i læreplanen i religion og etikk, og det er dette fagets rammer 

problemstillingen plasseres innenfor. I denne studien er målet er å gi økt innsikt i hvordan 

elever i religion og etikk-faget på tredje årstrinn i videregående skole (Vg3), reflekterer rundt 

mediefremstillinger av islam. Religionsundervisningen skjer på ingen måte i et vakuum, og 

elevene vil møte religion på andre premisser utenfor klasserommet. Det å få innsikt i elevers 

tanker omkring den informasjonen de har tilgang til gjennom media har derfor en verdi for 
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undervisningen og religionslæreren. På bakgrunn av overnevnte begrunnelser er 

problemstillingen for denne oppgaven som følger:  

 

Hvordan reflekterer elever rundt mediefremstillinger av islam, med utgangspunkt i et utvalg 

avisutdrag fra norske aviser? 

 

For å kunne besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, der elevene har 

skrevet tekster på bakgrunn av fire utdelte utdrag fra norske aviser. I tillegg har elevene 

besvart et spørreskjema som gir supplerende informasjon. Grunnet omfanget av dette 

masterprosjektet, har jeg begrenset meg til to 3. klasser i den videregående skolen, bestående 

av 59 informanter totalt. Dette vil utdypes nærmere i oppgavens metodekapittel. 

 

1.2.1 Begrepsavklaring 
Media kan være så mangt, og kan omfatte tv, aviser, radio, internett og sosiale medier, for å 

nevne et knippe. For å spisse oppgaven til et overkommelig omfang for en 30 poengs 

masteroppgave, har jeg i denne studien valgt å definere media som norsk presse. Fokus ligger 

altså på fremstillinger av islam i norske aviser, både i nettutgaver og avisformat, som både 

inkluderer redaksjonelt stoff, leserinnlegg og kronikker. Jeg har dessuten fokusert på den 

sekulære pressen, og ikke inkludert aviser som dekker religionsrelaterte saker fra et religiøst 

ståsted. Når jeg i oppgaven bruker begreper som «media» eller «mediefremstillinger», 

henviser dette med andre ord til norske aviser og deres fremstillinger av islam. I drøftingen 

vil begrepet representasjon brukes fremfor mediefremstilling, og vil gjøres rede for i kapittel 

2. I praksis henviser begge begrepene til samme konsept.  

 

1.3 Aktualisering  
Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft (2013) beskriver en kontrast fra år 2000, før 11. 

september, til de påfølgende tiårene. Religion har blitt et langt mer fremtredende tema i 

offentlig debatt, og selv om man kan spore sekulariseringens virkninger i samfunnet, har det 

religionsrelaterte stoffet økt betraktelig siden årtusenskiftet i både norske og internasjonale 

medier (Døving & Kraft, 2013, s. 9). Det gir mening å kalle det disse sakene inngår i for en 

type «medieoffentlighet», hvor man har en abstrakt form for fellesskap der debatt, 

meningsdannelse og forvaltning av følelser finner sted. Pressen blir således arena for mange 

stemmer i norsk debatt, og en bred diskursiv arena for offentlige uttalelser om religion 
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(Døving & Kraft, 2013, s. 10, 12). Årsrapporten om 2009 fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det nesten var like mange oppslag i norske medier om 

islam og muslimer, som det var om daværende statsminister Jens Stoltenberg. Den største 

nyhetssaken fra dette året var svineinfluensaen, men islam og muslimer fikk likevel større 

medieoppmerksomhet enn dette (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2010). Retriever, 

som utførte innholdsanalysen av norske aviser på oppdrag fra IMDi, viser at en tredjedel av 

alle artikler om innvandring og integrering handlet om religion, og da primært islam. Sett i 

lys av at muslimer utgjorde rundt 3 % av befolkningen på tidspunktet, utgjør dette en enorm 

omtale. En rapport fra IMDi om 2014 viser at det samme mønsteret gjentar seg fra tidligere 

år. Dette året preget Islamsk Stat og terrorfare nyhetsbildet, og det var særlig ekstremisme, 

radikalisering og jihadister som reiser til Syria som stod på dagsordenen (Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet, 2015).  

 

Knut Lundby og Ann Kristin Gresaker (2015) hevder at dekningen av islam i Norge har 

beveget seg fra å være lite synlig, til å få stor oppmerksomhet og konfliktfylt omtale. 

Mangfoldet i det norske samfunnet i dag, med økt pluralisme og motsetninger mellom ulike 

religioner og livssyn, bidrar til at religion blir mer omstridt i norske aviser (Lundby & 

Gresaker, 2015, s. 88). Dette gjør også at problemstillingen får en tydelig forankring innenfor 

skoleverkets rammer. I NOU 1995: Identitet og dialog beskrives det hvordan 

informasjonssamfunnet har gjort verden stadig mindre. Vi får overflateglimt fra fremmede 

religioner, og etnisitet og religion får likhetstegn i mange konfliktområder (NOU 1995: 9, 

1995, s. 97). Slike overflateglimt av islam får elvene gjennom norske aviser, og oftest er det 

de mer ekstreme tilfellene som vies mest spalteplass. Mediesamfunnet omtales dessuten som 

en verdileverandør eller normsender som konkurrerer med verdier- og livssynstradisjoner 

skolen vektlegger. Fordi skolen er et sted alle elevene møtes, blir opplæringen også stadig 

viktigere som motvekt og motkultur (NOU 1995: 9, 1995, s. 39-40). I læreplanens generelle 

del slås det fast at opplæringen skal gi nok fakta til å forstå og følge den løpende 

samfunnsdebatten, samtidig som den skal formidle verdier som kan rettlede elevene i de valg 

ny kunnskap åpner for (Kunnskapsdepartementet, 2006a).  

 

Om elevene skal ha forutsetninger til å forstå og følge den løpende samfunnsdebatten, og 

skolen konkurrerer med normer og verdier formidlet gjennom media, er det av betydning at 

elevenes innsyn i mediedekningen av islam vies oppmerksomhet i religionsdidaktisk 

forskning og refleksjon. Religion og etikk skal ifølge fagets læreplan være et kunnskaps- og 



	4	

holdningsdannende fag som vektlegger respekt og toleranse (Kunnskapsdepartementet, 

2006b, s. 2). Skal det være det, reiser det viktige spørsmål om de ikke alltid representative 

bildene av islam i pressen ikke bare bør møte en motvekt i faget, men også eksplisitt jobbes 

med for å oppfylle fagets formål. «Skolens islam» og «pressens islam» konkurrerer ofte som 

kontraster, og det er viktig at elevene ikke blir overlatt til seg selv for å gjøre mening av havet 

av informasjon og meninger de møter om islam i medieoffentligheten. Det er gjerne de mer 

problematiske sidene ved religionen som får stor oppmerksomhet i nyhetsbildet, og det er 

viktig at også disse sidene ved islam tas opp i klasserommet, slik at det ikke blir motstridende 

bilder elevene sitter igjen med. Dersom elevene skal rustes for å møte utfordringene i dagens 

samfunn, bør debattene om islam i medieoffentligheten vurderes som en del av dette arbeidet 

i religion og etikk-faget.  

 

1.4 Teoretisk rammeverk 
Det teoretiske rammeverket for oppgaven trekker på perspektiver fra ulike fagfelt for å belyse 

problemstillingen best mulig. På det mediefaglige feltet utgjøres rammeverket i all hovedsak 

av Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft (2013), Knut Lundby og Ann Kristin Gresaker 

(2015), Knut Lundby (2011) og Jostein Gripsrud (2015). Primært handler dette om medias 

forhold til religion. På det religionsfaglige feltet, og islam sett i forbindelse med samfunnet, 

anvender jeg hovedsakelig Anne Sofie Roald (2005, 2012) og Tim Jensen (2003), samt 

Oddbjørn Leirvik (2006) og Nazneen Khan-Østrem (2008). På det religionsdidaktiske feltet 

er de sentrale teoretikerne Liz Jackson (2010), Bengt-Ove Andreassen (2008, 2012), Allan 

Poulsen (2008) og Jon Magne Vestøl (2012). Tidvis suppleres det med andre teoretikere. 

 

1.5 Disposisjon 
Oppgaven består av fem kapitler, inkludert innledningskapittelet. I kapittel 2 presenteres det 

teoretiske rammeverket for oppgaven, der både tidligere forskning og relevante 

teoriperspektiver blir behandlet. Kapittel 3 redegjør for metoden lagt til grunn i prosjektet, 

samt begrunnelser for metodiske valg. I kapittel 4 vil jeg presentere resultatene av analysen, 

før kapittel 5 følger med en drøfting av de empiriske funnene i lys av perspektivene 

presentert i kapittel 2. Dette siste kapittelet vil også avslutningsvis gi en oppsummering av 

studiens hovedfunn, og formulere noen videre utfordringer for praksis- og forskningsfeltet.  
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2 Tidligere forskning og teoriperspektiver 
 

Det er tidligere gjort lite forskning som direkte angår min problemstilling. Dette kapittelet vil 

derfor trekke inn litteratur fra ulike fagfelt for å kunne belyse problemstillingen tilstrekkelig. 

Jeg vil starte med en gjennomgang av tidligere empirisk forskning som berører tematikken i 

studien. Så følger relevante perspektiver fra mediefaget, med vekt på perspektiver om media 

og islam, før jeg beveger meg inn på det religionsfaglige domenet, der islam i relasjon til 

samfunnet er viktig. Deretter presenteres perspektiver med religionsdidaktisk forankring. 

Avslutningsvis gis en oppsummering av rammeverket oppgaven bygger videre på.  

 

2.1 Tidligere empirisk forskning 
På feltet «islam i media» er det gjort en god del forskning, både fra medievitenskapelig- og 

religionsfaglig hold (se bl.a. Aksnes, 2011; Gryt, 2012; Nilsen, 2010; Storvoll, 2007; Viggen, 

2015). Fordi ingen av disse fokuserer på min problemstilling, har jeg valgt å bruke medie- og 

religionsforskerne Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft (2013) og Knut Lundby og Ann 

Kristin Gresaker (2015) sine synteser, som både bygger på tidligere forskning, og deres eget 

arbeid. Mitt mål er ikke å analysere medias fremstillinger av islam i seg selv, men elevers 

refleksjoner i møte med fremstillinger av islam, altså elevenes resepsjon av mediematerialet. 

Disse syntesene vil danne utgangspunkt for teorikapittelets del om mediefremstillinger av 

islam. I det videre vil jeg derfor fokusere på studier som har relevans for min problemstilling. 

 

Lynn Revell (2010) intervjuet 4. klassinger for å undersøke hvordan britiske barneskoleelever 

oppfattet islam. Deretter diskuterer hun sine funn i lys av måtene islam fremstilles i media. 

Revell (2010) har et lignende utgangspunkt som denne studien, nemlig en tanke om at 

elevenes læring om religion ikke kun skjer i skolen. Det er en åpenbar forskjell mellom 4. 

klassinger og Vg3-elever, men noen av hennes funn er likevel interessante for min studie. De 

fleste elevene var klar over islams rolle i ulike verdensspørsmål. Mange elever speilet de 

hegemoniske diskursene knyttet til islam i media, og forbandt ofte islam med terrorisme og 

militarisme. Elevenes mest negative kommentarer om islam kom i forbindelse med kjønn, der 

elevene uttrykte at kvinner ble urettferdig behandlet. Studien viste også at mange av elevene 

så muslimer som fundamentalt annerledes enn dem selv, meninger som er avhengige av en 

kontrast mellom den islamske og ikke-islamske verden. Elevene skilte ikke mellom ulike 
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muslimske grupper, men snakket gjerne om muslimer som én gruppe, og gjorde sjeldent 

distinksjoner mellom britiske muslimer, og muslimer fra andre deler av verden. En minoritet 

av elevene uttrykte rasistiske eller fordomsfulle syn på islam, mens majoriteten av elevene ga 

uttrykk for å se islam som noe fremmed (Revell, 2010, s. 207, 209-211). 

 

Marie von der Lippes doktoravhandling Youth, religion and diversity. A qualitative study of 

young people’s talk about religion in a secular and plural society (2010) legger til grunn fire 

artikler skrevet av von der Lippe i perioden 2007-2010. Disse fokuserer på unge mellom 13 

og 15 år sine oppfatninger av og erfaringer med religion, og hvordan de uttrykker seg om 

religion i en sekulær, multikulturell kontekst. Et av hennes funn er at majoriteten av elevene 

er likegyldige til religion, og en viktig grunn til dette er at religion har liten eller ingen 

betydning i deres hverdagsliv. Religion er ikke en naturlig del av dagliglivet, men snarere noe 

elevene relaterer til andre mennesker. På den ene siden mener elevene religion er en 

privatsak, mens de på den andre siden fremhever toleranse som en viktig verdi i et 

pluralistisk samfunn som Norge (von der Lippe, 2010, s. 117-118). Også Marie von der 

Lippe og Geir Skeie (2009) viser at elevene primært anser seg selv som ikke-religiøse, eller 

at religion har liten betydning for dem (Skeie & von der Lippe, 2009, s. 275).  

 

Samtidig er religion viktig for et mindretall av elevene, og von der Lippe (2010) hevder 

etnisk norske, karismatisk kristne elever, ser ut til å ha mer til felles med unge muslimske 

elever, enn med de etnisk norske sekulære elevene. Hovedforskjellen mellom elevene ligger i 

så måte i hvor viktig de anser religion for å være i sitt eget liv (von der Lippe, 2010, s. 118). 

Elevene forbinder dessuten spørsmål om religion og konflikt med islam og muslimer. 

Gjennom videoklipp fra klasserommet og påfølgende intervjuer, finner von der Lippe (2010) 

at elevene trekker på ulike diskurser i ulike situasjoner. Disse diskursene var sterkt farget av 

representasjonene i media. Elevene gir selv uttrykk for å være påvirket av media, og ønsker at 

skolen skal bidra med andre representasjoner av islam (von der Lippe, 2010, s. 121). Von der 

Lippe hevder også at disse diskursene ofte er motstridende, og både preges av hegemoniske 

diskurser i den multikulturelle debatten, og egne, ofte positive, erfaringer med religiøst og 

kulturelt mangfold. Det ser dog ut til at elevene har vanskeligheter med å bruke diskursene 

relatert til egne erfaringer (von der Lippe, 2010, s. 122). 

 

Sissel Østberg (2003) studerte norsk-pakistaneres tanker om identitet, islam og etnisk 

tilhørighet, og hvordan de konstruerte sin identitet i det multikulturelle Norge. Dette er 
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relevant for min oppgave med tanke på de muslimske elevene i mitt datamateriale. Hennes 

funn tyder på at religiøs identitet og forståelse av religion er foranderlig, og bruker begrepet 

«integrert plural identitet». Dette fremhever en dobbelthet der identiteten på en side er 

flytende, og på den annen side stabil og integrert. Dette innebærer en bevaring av pluralitet, 

forskjellighet, ustabilitet, flyktighet og kontekstualitet, uten at individet mister følelsen av å 

være et selv (Østberg, 2003, s. 46). Informantene skilte seg heller ikke nevneverdig fra sine 

ikke-muslimske venner. Østbergs informanter utviklet mer bevisste og kritiske posisjoner i 

den videregående skolen, gjennom forhandlinger med mange ulike mennesker, og utviklet 

slik også egne tolkninger av islam (Østberg, 2003, s. 163-164). 

 

Når det gjelder religionsdidaktisk forskning på min problemstilling i tidligere 

masteroppgaver, er det primært medias påvirkning på fag og elever som står sentralt. Dette 

angår med andre ord ikke direkte elevers refleksjoner om mediemateriale, men inngår som 

ledd i å kaste lys over problemstillingene det arbeides med. Karoline Garfjell (2015) 

undersøkte RLE-læreres håndtering av spontan religionskritikk i klasserommet. Lærerne hun 

intervjuet anså media som en kontekstuell faktor som påvirker RLE-faget, gjennom at media 

påvirker elevenes holdninger til religion og gir dem feilaktige oppfatninger. Informantene 

mener også at en av lærerens oppgaver er å nyansere dette bildet (Garfjell, 2015, s. 63). Ida 

Bjørnevaag Merckoll og Linn Katrin Øygard (2014) undersøker i sin studie hvordan elever i 

religion og etikk-faget oppfatter begrepet fundamentalisme. Et av deres funn er at islam er 

religionen flest elever knytter til begrepet, og terrorisme viser seg å være én begrunnelse for 

hvorfor elevene forbinder islam med fundamentalisme. Videre begrunner flere elever disse 

assosiasjonene med medias fremstilling av islam. Studien fant altså at media har en 

påvirkningskraft på elevenes oppfatninger (Merckoll & Øygard, 2014, s. 68, 79, 104).  

 

Jannicke Strand (2015) undersøkte hvilke refleksjoner lærere gjør seg om utfordringer 

religiøs radikalisering og ekstremisme tilfører religion og etikk-faget. Et av 

forskningsspørsmålene angår hvilke måter medias fremstillinger påvirker elever og lærere i 

møte med tematikken. Erfaringene informantene deler fra sin hverdag gir uttrykk for at de 

ikke tror media påvirker elevenes meninger i noen stor grad, men at media har en 

dagsordenfunksjon i klasserommet. Lærerne er usikre på i hvor stor grad media påvirker 

holdningene til elevene, men er åpne om at det er sannsynlig at både lærernes og elevenes syn 

kan bli farget av media. Også lærerne i denne studien mener de har en viktig oppgave i å 

nyansere bildet elevene får presentert, særlig fordi islam er den religionen som får størst 
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oppmerksomhet i forbindelse med radikalisering og ekstremisme. Likevel gir lærerne uttrykk 

for at de mener elevene er nyanserte i forhold til synspunktene som kommer fram i media 

(Strand, 2015, s. 3, 60-61).  

 

Gjennom intervjuer med lærere undersøker Sjur Iversen Skjeggestad (2012) hvordan de 

legitimerer RLE-faget i møte med debatter omkring religionens rolle i samfunnet. Flere av 

informantene i studien anser skolen som et av de få stedene elevene kan møte religioner og 

livssyn på en rettferdig måte. Slik skal skolen fungere som motvekt til tabloide og 

kommersielle fremstillinger, samt presentere nyanserte fremstillinger som motvirker 

stigmatisering av grupper. Lærerne uttrykker et ønske om at faget skal være i kontakt med det 

levde liv, også i relasjon til sekulære samfunnsordninger. Flere av lærerne tror elevene 

oppfatter medienes polariserte representasjoner av religion som negativt, samtidig som de 

mener dette kan aktualisere faget og motivere elevene til arbeid med religionenes ulike 

uttrykk. Lærerne tror dette kan trigge elever til å nyansere og stille seg kritiske til 

forenklinger og overdrivelser (Skjeggestad, 2012, s. 44, 56, 67, 75).  

 

2.1.1 Oppsummering 
De tidligere studiene skiller seg primært mellom studier som ser fra et elevperspektiv og 

studier som ser fra et lærerperspektiv, samt at de også skiller seg med hensyn til 

aldersgruppene som undersøkes. Felles for studiene som plasserer seg innenfor en 

skolekontekst er at det gjerne tas utgangspunkt i kontekstuelle faktorer rundt skolefaget, slik 

også min studie gjør. Revells (2010) studie viste at elevene var klar over islams 

tilstedeværelse i nyhetsbildet og at diskursene de knyttet seg til gjerne var de samme som er 

fremtredende i media. Elevene var dessuten mest negative til kvinners posisjon i islam, og de 

anså gjerne muslimer som noe fundamentalt annerledes enn dem selv. Von der Lippes (2010) 

funn viser at elevenes diskurser rundt islam var kontekstuelle, men sterkt farget av 

representasjonene i media, samt at elevene forbandt spørsmål om religion og konflikt med 

islam og muslimer. I tråd med dette fant Merckoll og Øygard (2014) at elevenes oppfatninger 

i noen grad ble påvirket av media, der elevene oppga at særlig deres assosiasjoner til islam 

var farget av mediefremstillinger av religionen. Lærerne i Garfjell (2015) sin studie mente 

media påvirket elevenes holdninger og meninger, mens lærerne i Strand (2015) og 

Skjeggestads (2012) studier ikke trodde media påvirket elevers meninger og holdninger i 

noen stor grad, men at elevene snarere hadde et nyansert forhold til synspunkter i media. Av 
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studier som mer indirekte belyser min problemstilling viser Von der Lippe (2010) og von der 

Lippe og Skeie (2009) at elevene ikke mente religion hadde noen betydning i deres 

hverdagsliv, og at majoriteten anser seg selv som ikke-troende. I forbindelse med muslimers 

selvforståelse fant Østberg (2003) at hennes muslimske informanter hadde en identitet som 

både var flytende og stabil, og at deres religiøse identitet og forståelse av religion var 

foranderlig. 

 

2.2 Islam i pressen 
 
2.2.1 Pressens forhold til religion 
Journalistikkens forhold til religion er omdiskutert. Det finnes en spenning mellom sekulært 

orientert journalistikk på en side, og den religiøse virkeligheten den dekker på andre. Gjerne 

er det også mangel på religionskunnskaper hos journalistene. Pressen opererer under 

sekulære rammebetingelser, og Døving og Kraft (2013, s. 10-11) mener norske nyhetsmedier 

tuftes på en hegemonisk forståelse av offentligheten som sekulær grunn. Ifølge Lundby og 

Gresaker (2015, s. 88) dekker pressen religionsfeltet på egne premisser, uten lojalitet overfor 

religiøse institusjoner. Medieforsker Stig Hjarvard (2012, s. 40) kaster lys over dette idet han 

hevder «journalistikk om religion» har blitt en autoritet som gransker religiøse organisasjoner 

og aktører når holdninger eller oppførsel bryter med generelle sekulære verdier.  

 

Ifølge Døving og Kraft (2013) opererer pressen gjerne med en essensialistisk forståelse av 

religion, der religion forstås som «noe i seg selv». Videre defineres religion gjerne 

funksjonalistisk, gjennom et ønske om å kommentere samfunnsutviklingen. Men det 

forekommer også substansiell definering der media fastsetter religions substans og egentlige 

natur. Religionsvitenskapelige perspektiver skiller seg fra slike essensialistiske forståelser av 

religion primært gjennom at man anstrenger seg for å forholde seg til religion, gjerne på en 

systematisk måte (Døving & Kraft, 2013, s. 20-21). Døving og Kraft (2013) antar at det i 

media er hegemoniske eller dominerende varianter av religion som kommer til uttrykk, slik at 

noen former for religion fremstår som mer ekte, legitime og dannet enn andre. Pressen blir 

slik aktivt med på å definere god og dårlig religion og religiøsitet. Pressen blir dermed en 

arena for religionsproduksjon, og hva religion er og bør være, formuleres blant annet i 

medieoffentligheten (Døving & Kraft, 2013, s. 19). 
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Det Knut Lundby (2011) kaller representasjon dreier seg om representasjoner mediene gjør 

av religion, som jeg hittil har kalt mediefremstilling. Dette er en symbolforming, der 

representasjoner forstås som det innholdet som blir valgt ut i media. Slik konstrueres bilder 

av religion og religiøs aktivitet. Det foretas fortegninger og forenklinger – alle nyanser kan 

ikke komme med (Lundby, 2011, s. 10). Fortellingene formes etter medienes formater og 

språk, og de redaksjonelle og journalistiske valgene er viktige i denne prosessen. 

Representasjoner av religion i mediene vil dermed aldri være fullstendige, men en 

sammenstilling av noen utvalgte elementer (Lundby, 2011, s. 11). Hva som kommer på trykk 

henger sammen med hva som skjer i samfunnet, men journalister har også en posisjon der de 

vinkler saker, velger hva og hvordan noe problematiseres, hva som blåses opp eller 

marginaliseres, og hva som kommer på trykk og ikke.  

 

Nyhetskriterier legges også til grunn i pressens dekning av islam. Det er ikke gitt at en sak får 

status som en nyhet, men nyheter kan si noe om normaltilstanden det avviker fra. Særlig 

gjelder dette sensasjoner, der man får innblikk en hegemonisk forståelse av hvordan noe er 

eller bør være (Døving & Kraft, 2013, s. 18). Når man vektlegger det sensasjonelle innebærer 

dette med andre ord et avvik fra normalen. Det bekrefter hva som er normalt, uten at det 

normale påpekes. Et «normalitetsbegrep» må derfor innehas av leseren, ifølge Magne 

Lindholm (2001, s. 95). Når en sak i pressen handler om et sensasjonelt eller avvikende 

fenomen i forhold til islam kreves det dermed en kompetanse hos leseren, som må evne å se 

saken som motsats til «normal islam». Det kreves derfor kunnskap om islam, eller kjennskap 

til muslimer, for at det sensasjonelle skal ses som avvikende fra vanligere muslimsk praksis 

(Døving & Kraft, 2013, s. 125). Fordi islam knyttes til en minoritet i Norge, kan dette ha 

større konsekvenser enn i andre saker. Ifølge Døving og Kraft (2013, s. 124) er pressen 

hovedkilde til informasjon om muslimer og islam for nordmenn flest, og kan dermed være 

med på å sette skiller mellom «oss» og «dem» gjennom betoningen av det som er fremmed 

for majoriteten. 

 

2.2.2 Økt interesse for islam 
Lundby og Gresaker (2015) hevder islam har fått økt oppmerksomhet fra 1988 til 1998 til 

2008. Også andre religioner fikk mer medieoppmerksomhet i 2008, men det var langt unna 

den dekningen islam fikk. Samtidig som omtalen av den lutherske majoritetskirken minket, 

økte oppmerksomheten rundt islam, hovedsakelig som følge av innvandring (Lundby & 
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Gresaker, 2015, s. 80-81). Dekningen er omfattende i forhold til antall muslimer i Norge, noe 

som blant annet skyldes at pressen oppfatter og konstruerer islam som omstridt og 

utfordrende. Ifølge Lundby og Gresaker (2015, s. 86) har islam særlig nyhetsverdi ved saker 

med konfliktelementer mellom normer og verdier hos de muslimske minoritetene, og i norsk 

majoritetskultur. Det religiøse mangfoldet i Norge i dag er historisk sett unikt, og blir dermed 

et naturlig felt for journalistikken å beskjeftige seg med. Det er rimelig at fokuset på 

forskjeller knyttet til religion øker når et samfunn endres med henblikk på trosfellesskap, 

fordi borgerne samtidig blir mer oppmerksomme på slike forskjeller (Henriksen & Schmidt, 

2010, s. 81). Islamske markører har en tydelig tilstedeværelse i det offentlige rom, og det blir 

således også naturlig at det får plass i pressen. Det Døving og Kraft (2013, s. 130) reagerer på 

er derimot omfanget av de emosjonelt ladde uttrykkene knyttet til slike endringer i 

offentligheten, og som vises tydelig i medieoffentlighetens debatter om islam. 

 

Til tross for den økte interessen for islam har journalister blitt flinkere til å nyansere 

begrepene islam og muslim, ifølge Døving og Kraft (2013, s. 127). Den enkelte muslim 

fremstår oftere som et individ, og ikke som representant for en gruppe. Dette kan forklares 

med økt antall muslimske bidragsytere, samt bedre islamkunnskaper hos journalister. Flere 

journalister har dessuten satt fokus på diskriminering og fordommer mot muslimer, noe som 

fører til en mer nyansert fremstilling. Samtidig bidrar dette til flere saker om islam, fordi 

interesserte journalister følger med på muslimske miljøer og rapporterer om disse. Likevel er 

nok faktumet at flere muslimer deltar i den offentlige debatten det viktigste aspektet ved at 

fremstillingene har blitt mer nyanserte (Døving & Kraft, 2013, s. 128).  

 

2.2.3 Representasjoner av islam i pressen 
Døving og Kraft (2013) hevder at islam som tema i offentlig debatt har fått en tydelig negativ 

ladning i hele Vest-Europa, og at det nesten alltid handler om integrering når islam er i 

media. Dette bekrefter Integrerings- og mangfoldsdirektoratets årsrapport om 2009. Det er 

først og fremst ved «mislykket integrering» islam og integrering snakkes om sammen, der 

islam defineres som en motpol til modernitet og som en total religion som styrer alle 

livsområder (Døving & Kraft, 2013, s. 144). De færreste sakene handler om tros- og 

frelseslæren i islam, men snarere om kulturelle eller politiske aspekter. Når islam opptrer i 

pressen opptrer det innenfor alt etablerte diskurser som likestilling, integrering, identitet og så 
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videre. De teologiske diskursene er heller fraværende, med få eksempler på eksplisitt religiøs 

argumentasjon og lite metafysikk (Døving & Kraft, 2013, s. 218). 

 

Når avisene skriver om forestillinger som kan knyttes til islam hevder Døving og Kraft 

(2013) det antas at dette gjenspeiles i individene. De mener verken prester eller kristne 

dogmer stilles synonymt med norsk folkesjel eller kristendommen, mens hijaben, imamen 

eller dogmatisk islamsk lære fort blir stående som representanter for muslimer. Fordi islam i 

mediene også er et globalt fenomen hevder Døving og Kraft (2013, s. 148) dette bidrar til at 

det partikulære gjerne får generell gyldighet. Sentralstyring, konformitet og underkastelse blir 

slik sentralt i islamdekning og islamdebatter, og islam presenteres gjerne som en utfordring 

for selvstendighet, demokrati og utvikling (Døving & Kraft, 2013, s. 220-221). I en viss grad 

fungerer også religion som grensemarkør mellom grupper, og kan sies å ha erstattet etnisitet. 

Religionshistoriker Anne Sofie Roald (2012, s. 18) hevder det er en utbredt tendens til å 

bruke benevnelser som utelukkende knytter muslimer til deres religion. Blant annet ble 

pakistaneren og marokkaneren «muslim» i norsk presse på nittitallet. Dette har ikke bare 

skjedd i medieoffentligheten, og også i flere muslimske organisasjoner brukes betegnelsen 

«norsk muslim» (Døving & Kraft, 2013, s. 123).  

 

Selv om bildet i media er blitt mer nyansert fungerer ofte islam i pressen som et negativt 

speilbilde for verdier definert som norske, og presenteres gjerne som noe annerledes og 

motsatt av dette (Døving & Kraft, 2013, s. 130). Verdisynet som fremmes av den norske 

staten er viktig, og Døving og Kraft (2013) forklarer hvorfor enkelte temaer ofte går igjen 

med et relasjonelt forhold mellom aspekter ved islam og aspekter ved majoritetssamfunnet. 

Blant annet er det norske hegemoniet opptatt av kjønnslikestilling som en viktig verdi, mens 

islam som religion innehar en klar kjønnsideologi. Dette er dog ikke nok til å forklare 

interessen for islam, gitt at kjønnsforskjeller i andre trossamfunn ikke belyses i samme grad. 

Det er flere elementer som inngår, blant annet migrasjons- og integreringsdiskurser, og 

nyhetsbildet i resten av Europa, som ofte knytter islam til noe som står i opposisjon til det 

europeiske, eller til fare og frykt (Døving & Kraft, 2013, s. 127).  

 

Betydningen av norskhet og Norge som et tematisk bakteppe i religionsrelaterte saker ble 

ifølge Døving og Kraft (2013) tydelig i saker knyttet til minoritetsreligioner som islam. Dette 

er også i tråd med Lundby og Gresakers (2015) påstander i delkapittel 2.2.2. Pressesaker om 

islam berører ofte religiøs praksis som utfordrer hegemoniets liberale verdier som likestilling, 
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familieorganisering og rom for religiøse uttrykk. Spørsmålet om hva som hører hjemme i 

Norge står sentralt, mens det for kristendommen tas for gitt og ikke tematiseres i lik grad. 

Kristendommens plass virker selvsagt i kraft av å være majoritetsreligion, samt dens 

historiske betydning i Norge. Muslim og islam gis derimot ofte underliggende betydning av å 

være et politisk problem som må løses, selv der det ikke er brudd med samfunnets politikk 

eller normer (Døving & Kraft, 2013, s. 146).  

 

Roald (2012) mener bildet vi får av islam og muslimer i media ofte er fremmed, og at 

muslimer slik fremstår som annerledes for oss. Samtidig finnes det et bilde som ikke får plass 

i nyhetsbildet, som ikke handler om krig, terror og elendighet, men som er basert i den norske 

virkeligheten og som er forenelig med norske verdier (Roald, 2012, s. 15). Også Oddbjørn 

Leirvik og Christine Jacobsen (2013, s. 498) hevder at dekningen av islam og muslimer i 

norske medier både er problemorientert og stereotypisk. Men pressen kan også fungere som 

en arena for forhandling, blant annet om verdisyn og prinsipper som bør ligge til grunn i et 

liberalt samfunn. I hijab-debattene ble norske avislesere kjent med ulike muslimske stemmer 

som bidro til å gi kunnskaper til majoritetsbefolkningen, noe som kan gi rom for et mer 

liberalt flerkulturelt samfunn. Når debattene rundt islam i media er gode, kan de altså fungere 

som forhandlinger og refleksjon om det religionspluralistiske Norge (Døving & Kraft, 2013, 

s. 146, 215; Stokke, 2012, s. 11).  

 

2.3 Medias påvirkning 
Slik medieviteren Jostein Gripsrud (2015, s. 15) skriver, setter mediebruken oss i forbindelse 

med verden. Media er med på definere virkeligheten rundt oss, og slik blir det også med på å 

definere oss. Mediene viser oss måter å forstå verden, måter å fremstille verden, og ideer om 

hva som for eksempel er viktig og uviktig eller bra og dårlig, i tråd med måten Døving og 

Kraft (2013) hevdet pressen var med på å definere god og dårlig religion. Gripsrud (2015, s. 

33) hevder mediene tilbyr stoff som vi forstår oss selv i lys av.  

 

Det Lundby (2011) kaller resepsjon angår oppmerksomheten og fortolkningen 

mediebrukerne gir medieinnholdet. Leserne sluker ikke mediefortellingene ukritisk, men er 

aktive i beslutninger om hva de gir tid og oppmerksomhet, og gjennom evnen til å bearbeide 

stoffet. Det media forteller om religion setter en dagsorden, og gir rammer for folks 

forståelse. Samtidig utgjør egne erfaringer en motkraft til fortegninger, og det er ifølge 
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Lundby (2011, s. 11) først når det mangler egne erfaringer og alternative kilder at skjeve 

inntrykk lett blir sittende. Lundby (2011) hevder at nordmenns ferskeste inntrykk av religiøs 

aktivitet stammer fra mediene, fremfor egen deltakelse i kirker eller moskeer. Disse 

omgivelsenene, som media er med på å skape, gir derfor rammer for resepsjonen og 

fortolkningen av fortellingene media formidler (Lundby, 2011, s. 13). 

 

Media kan delvis umerkelig prege hva vi er, gjør og tenker på, og det er vanlig å si at media 

påvirker oss både bevisst og ubevisst. Samtidig vil vi også påvirkes av andre faktorer, og 

Gripsrud (2015) mener derfor termen «påvirkning» er diskutabel. Virkningene på 

enkeltpersoner, grupper og samfunnet er betinget av sosiale og kulturelle omstendigheter som 

stort sett ligger utenfor mediene (Gripsrud, 2015, s. 43). Denne innsikten er ifølge Gripsrud 

(2015) blitt sentral i publikums- og påvirkningsforskningen innenfor samfunnsvitenskapen. 

Media er en viktig del av det sosiale og kulturelle miljøet som omgir oss, og er sentrale kilder 

for informasjon, kunnskap og opplevelser. Det er en arena for offentlig meningsutveksling og 

meningsdannelse, og fremstiller både virkelige og fiktive forhold som har innebygde 

verdimessige forestillinger, uten at vi nødvendigvis ser dem. Samtidig er dette svært 

komplekse prosesser, og å omtale dette som «påvirkning» kan lett gi et feil inntrykk av 

medienes betydning, fordi det ikke er snakk om mekaniske effekter (Gripsrud, 2015, s. 71). 

 

Gripsrud (2015) anlegger dessuten et hermeneutisk perspektiv. I et slikt perspektiv er vi ikke 

helt frie når vi forsøker å forstå, men bundet av det vi har forhåndsviten om. Vår forforståelse 

blir da en nødvendig forutsetning for oppfatningen av nye tekster og fenomener (Gripsrud, 

2015, s. 139). Tilegnelse av mening gjennom lesing av tekst er en aktivitet fremfor passiv 

mottakelse, noe som sammenfaller med Lundbys (2011) syn på mediebrukeren. Vi bruker vår 

kompetanse til å gi mening til de uttrykkene vi ser i avisene. Når vi leser er det en prosess der 

det skapes mening av en tekst i møtet mellom leserens hode og tekstens elementer. Vi har 

med oss erfaringer, kunnskaper, meninger, holdninger. Meningen vi sitter igjen med er 

dermed et produkt av det vi visste før lesningen, og de uttrykkselementene vi finner i teksten. 

Forutsetningene vi har når vi prøver å forstå en tekst er således det Gripsrud (2015, s. 141) 

kaller en forståelseshorisont.   
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2.4 Islam og samfunn 
 
2.4.1 Islam og mangfold 
Religionshistorikeren Tim Jensen (2003) søker i «Mange muslimer, mange islamer» å vise 

frem islams mangfoldighet, i motsetning til stereotype oppfatninger av islam som en ensartet 

og uforanderlig størrelse. Han hevder at opplysning ikke kan alene kan motvirke slike 

oppfatninger, men at det er mange faktorer som gjør det vanskelig å bekjempe stereotypier og 

fiendebilder. Det vil nemlig alltid også være noen som kan bekrefte dem. Vi vil alltid kunne 

finne en eller annen muslimsk mann som oppfører seg overfor konen slik man forventer av en 

«kvinneundertrykkende muslim» (Jensen, 2003, s. 24). Jensen (2003) hevder det finnes gode 

grunner til at mange fortsatt holder på forestillingen om islam som en monolitt, og han tar 

utgangspunkt i at det er normalt å frykte islam. Denne frykten anser han som reell etter 

århundrer med fiendebilder, og en mediedekning som primært fokuserer på det som bekrefter 

fiendebildene. Samtidig er det nødvendig å bruke fornuften slik at bildet av islam ikke 

monopoliseres av stereotype islambilder. Islam er like lite som noen annen religion, én ting, 

en avgrenset og uforanderlig størrelse. At islam ofte fremstilles som noe som skiller seg 

radikalt fra den kristne religion med henblikk på dette, er ifølge Jensen (2003, s. 25, 36) uten 

hold i virkeligheten.  

 

Også Anne Sofie Roald (2012) beskriver hvordan det store mangfoldet innenfor islam har 

medført at mange forskere snakker om flere «islamer». Islam består av hovedretningene 

sunni og sjia, men også innen disse retningene eksisterer det et mangfold. Muslimer fra ulike 

deler av verden kan definere islam forskjellig, noe som ifølge Roald (2012) illustrerer en 

fleksibilitet i islamsk tankegang. Dette har skapt et mangfold som vises gjennom forskjellige 

kulturspesifikke uttrykk innenfor en islamsk ramme (Roald, 2012, s. 18). På samme måte 

som kristne i Norge forholder seg ulikt til kristendommen, har også muslimer forskjellig 

forhold til islam. Dette gjør det problematisk å snakke om «den muslimske verden», mens 

man sjeldent bruker betegnelsen «den kristne verden», som Norge ville falt under. Dette er 

faktorer som illustrerer hvordan betegnelsen «muslim» fort blir problematisk hvis man ser en 

gruppe på rundt 1 milliard mennesker under ett. Vi ville for eksempel ikke brukt betegnelsen 

«kristen» om nordmenn eller europeere (Roald, 2012, s. 20). 
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I motsetning til bildet som tegnes ovenfor, er bildet av islam i de fleste europeiske land ofte 

statisk, og islam ses gjerne som uforanderlig (Roald, 2012, s. 10). Ifølge Roald (2012) 

aksepterer vi de store forandringene som har skjedd innenfor kristendom og jødedom i 

teologiske spørsmål og religiøs praksis, men ser ikke at det samme skjer i islam. 

Reformtenkning og nytolkning av islamske kilder forsvinner i dette perspektivet. Roald 

(2005) hevder det norske representeres ved moderne tankeganger, mens muslimer 

representeres ved patriarkalske strukturer og et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Muslimer 

tenker sjeldent på tildekking i et likestillingsperspektiv, mens det i storsamfunnets syn er 

nettopp der problemet ligger, ifølge Roald (2005, s. 27-29). Roald (2005, s. 28) hevder videre 

at det er problematisk hvis muslimske kvinner ikke føler de blir hørt når de hevder de bærer 

hijaben av fri vilje, for er en kvinne undertrykt dersom hun selv velger å leve på en måte 

storsamfunnet anser som undertrykkende?  

 

2.4.2 Islam – religion, kultur, verdier og identitet? 
Fordi vi i delkapittel 2.2.3 så at «det norske» er et viktig bakteppe i pressedekningen av 

islam, blir forholdet mellom religion og kultur sentralt. Som Roald (2012) skriver, er det 

vanskelig å skille mellom religion og kultur. På en side kan man essensialisere kultur, altså 

tillegge mennesker kulturelle verdier og moralske egenskaper etter hvilket geografisk område 

de stammer fra, eller religionen de tilhører. På en annen side kan man se kultur som en 

prosess hvor kulturelle og moralske verdier er i evig forandring. Sosialantropologen 

Marianne Gullestad (2002, s. 161, 165) anser kultur som fortolkningsrammer, som det man 

tenker, argumenterer og handler ut fra. Disse er i stadig forandring. I et slikt kulturbegrep vil 

religiøse forestillinger bare være en del av en større kulturell sammenheng, der både 

politiske, sosiale og økonomiske forhold er vel så viktige i utformingen av kulturelle uttrykk 

(Roald, 2012, s. 21). Motsatt er kulturens påvirkning på de religiøse forestillingene kanskje 

enda viktigere. Forskjeller mellom protestantisk kristendom i Norge og i afrikanske land viser 

at de lokale fortolkningsrammene spiller en rolle i utviklingen av religiøse forestillinger og 

uttrykk. Roald (2012) hevder at globaliseringsprosessen og muslimenes kulturmøte med den 

vestlige verden har gjort at den islamske debatten har viet stor plass til religiøse nytolkninger. 

I en slik moderne utvikling av nye islamske referanserammer, er det ifølge Roald (2012, s. 

22) dessuten en tendens til at muslimer avviser tidligere verdier eller praksiser på grunnlag av 

at de ikke lenger anses som «gode» eller «opphøyde» verdier i vår moderne kultur.  
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I dagens verdidebatter handler det ofte om hvor langt majoriteten skal gå i retning av aksept 

overfor muslimenes verdier. Dette har på nytt aktualisert konflikten mellom religiøse og 

sekulære verdier, hvor de religiøse ofte gis inntrykk av å ha et konservativt preg. Nazneen 

Khan-Østrem (2008) hevder det kan være misvisende å snakke om verdikollisjoner, eller at 

«muslimske verdier» står i kontrast til «norske verdier», som i seg selv er en sammensatt 

konstruksjon. Samfunnets verdier utvikles over lang tid, og deles ikke nødvendigvis av alle 

borgere, uavhengig av religion eller bakgrunn (Khan-Østrem, 2008, s. 69). Professor i 

interreligiøse studier Oddbjørn Leirvik (2006), hevder det er en identitetspolitikk som råder i 

dag, som setter mennesker opp mot hverandre i navnet til egen kultur eller religion. Denne 

kjennetegnes av tanken om å være født med en bestemt identitet, og at det dominerende 

elementet i identiteten din har med religion og kultur å gjøre. Denne tankegangen speiles ofte 

i den offentlige samtalen, slik at man først og fremst er muslim, og sekundært borger og 

menneske (Leirvik, 2006, s. 32). Dette så vi at også Roald (2012) hevdet var en utbredt 

tendens i delkapittel 2.2.3. 

 

2.5 Religionsdidaktiske perspektiver 
 
2.5.1 Arbeid med medierepresentasjoner 
I artikkelen «Images of Islam in US media and their educational implications» (2010) går 

skoleforsker Liz Jackson inn i utfordringer lærere møter i forbindelse med bildene av islam 

og muslimer i amerikanske medier etter 11. september 2001. Det amerikanske 

medielandskapet og deres behandling av islam er betraktelig annerledes enn det norske, og 

skolesystemet like så. Likevel kan noen av hennes poeng være nyttige i norsk skole, idet hun 

argumenterer for at representasjoner i media må tas i betraktning av lærere i flerkulturelle 

klasserom. Både fordi kontroversielle minoriteter blir utsatt for stereotypier, og fordi mediene 

antas å ha en indirekte innflytelse på unge mennesker, som delvis konstituerende for de 

erfaringer og bakgrunnskunnskaper elevene bringer med seg i skolen (Jackson, 2010, s. 3).  

 

Hun hevder stereotype representasjoner i media, som assosierer muslimer med terror, gir 

uttrykk for at produsentene finner disse assosiasjonene normale, fornuftige og akseptable 

(Jackson, 2010, s. 6). Selv om media ikke lærer elevene å assosiere islam og muslimer med 

terrorisme, konflikt, vold, irrasjonalitet og lignende, lærer de at det er normalt å gjøre det, og 

at det kanskje både er fornuftig og akseptabelt. Dette går på bekostning av skaden det påfører 
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andre muslimer, som møter en rekke fordommer og hat, fordi det primært er de avvikende 

fenomenene som skaper overskrifter, mens bredden i en gjennomsnittlig muslims hverdagsliv 

ikke anses som nyhetsverdig (Jackson, 2010, s. 22). Kritiske lærere bør ifølge Jackson (2010) 

være bevisste på det negative bildet av islam og muslimer i mediene, og lære elevene å 

utvikle mer passende og balanserte forståelser av religionen. Man bør derfor trekke inn 

mediene i læringen, slik at elevene kan respondere aktivt og kritisk på representasjoner i 

media (Jackson, 2010, s. 6). For effektivt å lære å forstå andre i samfunnet foreslår Jackson at 

lærere kan formidle til elevene at representasjonene i media kun utgjør én forståelsesramme, 

og at man må undersøke flere kilder for å utvikle et kritisk, distansert, velinformert og 

selvstendig ståsted (Jackson, 2010, s. 17). Jackson (2010) mener det er viktig at elevene får 

en forståelse av at ens eget, og andres syn, er avhengig av forståelsesrammene man innehar, 

og hva som er inkludert i linsen man ser gjennom. 

 

2.5.2 Konfliktperspektiver i religionsundervisningen 
Religionsdidaktikeren Bengt-Ove Andreassen stiller i artikkelen «Konfliktperspektiver i 

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

(2008) spørsmål ved et religionsfag som utelukkende fokuserer på religionens positive side, i 

en verden med økt fokus på hvordan religion skaper eller er en faktor i konflikter. Dette er 

svært relevant fordi vi har sett at media i liten grad fokuserer på nettopp islams positive sider. 

Dette er en del av virkeligheten elever må forholde seg til utenfor klasserommet. Andreassen 

fant i sin doktoravhandling, som nevnte artikkel bygger på, at den dominerende 

religionsforståelsen i et utvalg religionsdidaktiske innføringsbøker er empatisk og 

harmoniserende (Andreassen, 2008, s. 2). Han stiller seg i stor grad undrende til fraværet av 

konfliktperspektiver og kritiske perspektiver innen religionsdidaktikken.  

 

En utelukkende positiv religionsforståelse vil ifølge Andreassen (2008) bli utfordret på ulike 

måter av elevene, som utenfor skolen får andre perspektiver på religion fra venner, familie og 

media. De blir dermed bevisste på at religion ikke bare er en positiv verdi som skaper 

identitet og mening i tilværelsen. Å lære om religion handler derfor også om disse sidene ved 

religion, og ifølge Andreassen (2008) kan konfliktperspektiver bidra til å vise hvilket 

komplekst fenomen religion er. Tematisering av konflikter handler heller ikke kun om islam 

og kristendom, og for å sikre kvalitativ likebehandling av religionene er det viktig å 

understreke at alle religioner kan knyttes til konflikter og vold (Andreassen, 2008, s. 4-5). 
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Læreplanen i religion og etikk åpner for en slik tematisering når et av kompetansemålene 

under «Religionskunnskap og religionskritikk» beskriver at elevene skal kunne «drøfte 

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

samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring» (Kunnskapsdepartementet, 2006b, s. 6).  

 

Andreassen (2008) hevder elevene bør kunne forholde seg til religion som en kilde til 

konflikt, selv om det kan berøre deres eget livssynsmessige ståsted. Han argumenterer med 

utgangspunkt i at konflikter er noe elevene tidlig blir oppmerksomme på, og det kan derfor 

være en fordel at det tematiseres og behandles ryddig og saklig i religionsundervisningen. Å 

bruke konfliktperspektiver i undervisningen vil kreve at elevene bruker fagkunnskaper for å 

analysere ulike sider ved konflikter i og mellom religioner ved hjelp av argumentasjon, og vil 

således utfordre elevene kognitivt. Utfordringen blir derfor å anvende den elementære 

kunnskapen til faglige resonnementer og analyser (Andreassen, 2008, s. 14).  

 

Å analysere religion ut fra konfliktperspektiver medfører også et utenfraperspektiv hvor 

religion ses som et menneskeskapt fenomen. Andreassen (2008) hevder det har vært lite 

åpent for dette i norsk religionspedagogikk. Når man ser religion på denne måten, innebærer 

dette en sekulær forståelse av religion. Det handler om ulike måter å forholde seg til religion, 

noe det er viktig at elevene har kunnskap om. Han bygger på Bruce Lincolns (2003, s. 58-60) 

begrepspar «maksimalisme» og «minimalisme», som viser at religion kan bety mye eller lite i 

et samfunn, og for enkeltmennesker. Andreassen (2008) hevder religionsdidaktikken bærer 

preg av å anse religion som maksimalisme, mens majoriteten i norske klasserom forholder 

seg til religion som minimalisme. Når man åpner for tematisering av konfliktperspektiver gir 

dette mulighet til å inkludere flere fagperspektiver, religionsforståelser og veksling mellom 

innenfra- og utenfraperspektiver (Andreassen, 2008, s. 18).  

 

2.5.3 Religionskritikk 
I tråd med Andreassens (2008) syn på å trekke inn konflikter i undervisningen, argumenterer 

han også for å åpne for ulike typer kritikk. Denne fremstillingen bygger på hans 

innføringsbok i religionsdidaktikk. Selv om det ikke er en rent vitenskapelig fremstilling har 

jeg ansett den som hensiktsmessig å benytte, fordi Andreassen er en av færre 

religionsdidaktikere som behandler temaet religionskritikk. Andreassen (2012) følger 

religionsvitenskapens inndeling i ekstern- og intern religionskritikk, der den eksterne kommer 
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fra ikke-religiøse aktører, mens den interne kommer fra religiøst hold. For den eksterne 

religionskritikken antas det ofte at individet i større grad kan realisere seg og sitt potensiale 

uten religion, men et klassisk klagemål mot denne typen kritikk er at den ofte avvises av 

religiøse mennesker og grupper når den blir radikal. Den interne religionskritikken angår 

vanligvis avvisning, revurdering eller fordømmelse av andre tradisjoner, retninger, tanker og 

praksiser, eller personer innenfor en religion. Slik intern, religiøs religionskritikk trenger ikke 

skje fra ens egen tradisjon, men kan også komme fra andre religiøse grupperinger 

(Andreassen, 2012, s. 124).  

 

Ifølge Andreassen (2012) er det gjerne den eksterne religionskritikken som dominerer i norsk 

religionsundervisning, noe som kan være problematisk fordi arbeidet med intern 

religionskritikk kan bidra til at elever ser religion som dynamiske størrelser som stadig 

utvikler seg. Motsatt kan den eksterne religionskritikken by på utfordringer gjennom at 

elevene blir usaklige, og unyanserte utsagn og påstander kan få friere rammer i 

undervisningen. Saklighet blir derfor viktig for at en anti-religiøs del av undervisningen ikke 

gjør undervisningen anti-religiøs (Andreassen, 2012, s. 125). Religionskritikk kan sies å 

aktualiseres i stor grad gjennom mediedekningen av islam, fordi vi så at pressens dekning 

ofte er problemorientert og på mange måter bærer i seg kritikk av islam, muslimer og deres 

praksis og normative grunnlag, primært fra et utenfraperspektiv.  

 

Oddbjørn Leirvik (2005) skiller mellom kristen, humanetisk og muslimsk islamkritikk. Han 

hevder humanetisk kritikk av islam, som nok ligner mest den vi ofte møter i media, enkelte 

ganger blir like unyansert som tidligere kritikk av kristendommen. Tidvis skinner også en 

essensialistisk tanke gjennom, om at islam i seg selv er autoritær, kvinneundertrykkende eller 

voldsfremmende. Leirvik (2005) viser også at den muslimske islamkritikken har blitt større i 

omfang, der eksempelvis kvinnespørsmålet står svært sentralt hos blant annet muslimske 

kvinneaktivister (se for eksempel arbeidene til Amina Wadud, Riffat Hassan, Irshad Manji, 

Asma Barlas m.fl.). Felles for disse interne kritikerne er tanken om at andre enn de 

tradisjonelle tolkningene av blant annet Koranen, både er mulige og rimelige. Premissene for 

de forskjellige typene islamkritikk er helt ulike. Leirvik (2005) spør derfor om det er mulig å 

utvikle en mer allmenn og opplyst religionskritikk som retter seg mot alle autoritære former 

for religion og livssyn, uten at religionen som er mest i media blir sittende som den store 

stygge ulven (Leirvik, 2005, s. 18). Dette er svært relevant problematikk innenfor skolen, 

dersom skolens mål om kvalitativ likebehandling av religioner skal ivaretas.  
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2.5.4 Religionsforståelse, metode og etikk i islamdebatt 
Elevtekstene i datamaterialet kan ses som bidrag til islamdebatten, og det vil således være 

mulig å spore noen forståelser av hva islam er, samt hvordan elevene argumenterer. 

Religionsdidaktikeren Allan Poulsen diskuterer i sin bok Islamdebat. Om terrorisme, 

blasfemi og ytringsfrihet (2008) hvordan man kan si hva islam «er». Han setter 

essensialistiske og sosialkonstruktivistiske syn på religion opp mot hverandre. Førstnevnte 

hevder religion har en essens, mens sistnevnte anser religion som opphopning av tilfeldige 

betydningskonstruksjoner. Han mener ingen av de to holder i praksis, og foreslår en tredje 

variant som befinner seg et sted i midten, og som utnytter de fordeler begge perspektiver har:  

 

Religioner er foranderlige og dynamiske størrelser, som alligevel har en vis identitet 
og kontinuitet (Poulsen, 2008, s. 22). 

 

I dette ligger det at religion er et nettverk av tradisjoner, ideer, praksiser, aktører og 

institusjoner, som henger sammen. Slik kommer det tydelig frem at religion står i et 

spenningsforhold mellom tradisjon og fasthet på en side, og utvikling og åpenhet på en 

annen. På den måten kan man snakke om hva som karakteriserer islam, uten at det betyr at 

det er en fast og avgrenset størrelse med en egentlig essens (Poulsen, 2008, s. 23). En slik 

definisjon må sies å være i tråd med læreplanens formulering om elevene skal utvikle 

helhetlige og balanserte forståelser av religionene (Kunnskapsdepartementet, 2006b, s. 3). 

 

Når det gjelder hvordan man skal behandle kontroversielle temaer rundt islam i 

undervisningen, tegner Poulsen (2008) opp tre relevante metodiske og etiske regler. Den 

første av disse handler om at man kan generalisere, men ikke danne stereotyper. For å kunne 

diskutere et emne er det nødvendig å generalisere, fordi man sier noe om hva som er normalt 

ut fra enkelttilfellene man observerer. Man går fra enkelthendelser til generelle utsagn om 

hva som er typisk, og ved å generalisere på en saklig og fornuftig måte kan man forstå emner 

bedre. Problemet oppstår når generaliseringer brukes mot enkeltpersoner, og man fra et 

generelt utsagt om islam hevder dette er hvordan enkeltpersoner er. Dette kan resultere i 

stereotypier, altså forut fastsatte og forenklede oppfattelser av hvordan noe er (Poulsen, 2008, 

s. 28-29). 

 

Den andre handler om sammenligning. Hvis man skal skape en forståelse av islams forhold 

til voldsbruk, er det nærliggende å sammenligne med holdninger man kjenner fra det 
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moderne samfunnet. Men det er også her problemet kan oppstå. Man kan for eksempel ikke 

sammenligne en muslim som gir uttrykk for en krigersk fortolkning av begrepet «jihad» med 

Jesus’ ikke-voldelige utsagt i Bergprekenen. Dette vil gi tydelige forskjeller, men man har 

samtidig ikke sammenlignet to størrelser det gir mening å sammenligne. Heller bør man stille 

seg spørsmålet «Hva er det kristne motstykket til en nåtidig krigersk muslim?» (Poulsen, 

2008, s. 29). Det tredje punktet dreier seg om saklighet. Dette berører det Andreassen (2008) 

skriver om å anvende kunnskap i faglige resonnementer og analyser. Poulsen (2008) 

anvender taksonomiske nivåer, der man beveger seg fra det konkrete til det mer abstrakte. 

Først redegjørelser og beskrivelser, til det undersøkende og analyserende, til det 

diskuterende, vurderende og perspektiverende. I praksis vil man bevege seg mellom de ulike 

nivåene. Ifølge Poulsen (2008) er det viktig å være tilbakeholden med personlige holdninger 

eller vurderinger, fordi målet er å avdekke forskjellige aspekter ved emnet. Fokus ligger altså 

på bruk av argumentasjon, og ikke personlig overbevisning. Arbeidet med kontroversielle 

emner skal med andre ord også være basert på saklighet (Poulsen, 2008, s. 30-31). 

 

2.5.5 Elevposisjoner  
I et klasserom møter man elever med bakgrunn i ulike religioner og livssyn. Hvordan elevene 

posisjonerer seg er interessant i forhold til om dette kommer til uttrykk i elevtekstene. 

Religionsdidaktikeren Jon Magne Vestøl (2012) skiller mellom tre hovedformer, nemlig 

tradisjonelle-, modernistiske- og postmoderne religions- og livssynsformer, selv om 

oppdelingen er ofte ikke så tydelig i praksis. Det er også verdt å nevne at denne oppdelingen 

ikke er basert på empirisk forskning, men har et pedagogisk siktemål.  

 

Felles for elever med et tradisjonalistisk utgangspunkt er allmenne prinsipper med tydelige 

og konkrete regler for hva de skal mene og gjøre. De tradisjonelle elevene kan for eksempel 

være tilknyttet muslimsk, eller konservativ kristen tradisjon, som gir dem en kollektiv, 

helhetlig og enhetlig forståelse av tilværelsen. Grunnlaget er en troslære som forvaltes av 

religiøse ledere. En slik tradisjonalisme kan være mer eller mindre religiøst forankret, og hos 

noen elever kan man finne innslag av dette når de ikke nødvendigvis refererer til religion, 

men til hva som er «naturlig» (Vestøl, 2012, s. 318). Elever med utgangspunkt i 

modernistiske religions- og livssynsformer legger vekt på enkeltmenneskers frihet, deres 

ansvar for å ta selvstendige beslutninger, og har en gjennomgående enhetlig måte å forholde 

seg på tilværelsen på. De forankrer gjerne dette i tanker om menneskeverd eller ulike etiske 
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grunnprinsipper. Forskjellen på de tradisjonalistiske og modernistiske elevene er at de 

modernistiske elevene selv avgjør hvordan disse grunnprinsippene anvendes, og slik får færre 

konkrete regler for hva de skal gjøre og mene (Vestøl, 2012, s. 319).  

 

Den siste kategorien, elever med utgangspunkt i postmoderne religions- og livssynsformer, 

hevder Vestøl (2012) at ikke er like lette å identifisere, fordi disse formene ikke er etablert og 

organisert i samme grad som de andre to. De postmoderne elevene setter sammen egne 

varianter av religion og livssyn, og henter elementer fra ulike sammenhenger. De kan være 

utprøvende, og opptre med ulike meninger og handlinger i ulike situasjoner og 

sammenhenger (Vestøl, 2012, s. 319). I praksis vil gjerne elever vise kombinasjoner av trekk 

fra de tre hovedkategoriene, så det er ikke slik at elevene nødvendigvis befinner i bare en 

kategori. Kanskje veksler en og samme elev mellom ulike posisjoner i ulike kontekster, og 

har gjenkjennelige trekk fra de ulike kategoriene. 

 

Ifølge Vestøl (2012) har religionsfaget fått en mer tydelig forankring i modernisme, og han 

mener de modernistiske prinsippene om forståelse, refleksjon, kritikk og dialog ligger til 

grunn for arbeidet i religion- og etikkfaget. Dette kan være problematisk for tradisjonalistiske 

elever, fordi de må lære å distansere seg og argumentere for og mot grunnlaget for egen 

livsforståelse. Det kan også være vanskelig for de postmodernistiske elevene å ta stilling til 

de relativt entydige, gjennomgående og forpliktende verdiene skolen har som ideal. Samtidig 

er det ikke gitt at de modernistiske elevene vil oppleve religion og etikk-faget som mer nært 

enn de andre elevene, fordi den store mengden religionsstoff i faget kan være en utfordring. 

Det ligger en forventning om at elevene skal sette seg inn i, forstå og respektere 

livsoppfatninger som er grunnleggende forskjellig fra sine, og føre meningsfull dialog med 

medelever av andre oppfatninger. Et typisk eksempel kan være at modernistiske elever i 

forsøk på å forstå religiøs tradisjonalisme, konkluderer med at det er umulig for dem å forstå 

hvordan noen kan ha en religiøs livsforståelse (Vestøl, 2012, s. 319-320).   

 

2.6 Oppsummering av teoriperspektivene 
Avslutningsvis vil jeg kort oppsummere de teoriperspektivene som rammer inn oppgaven, og 

legger grunnlag for drøftingen i kapittel 5. Perspektivene som behandler islam i media viser 

en spenning mellom den sekulære journalistikken og den religiøse virkeligheten 

journalistikken dekker. Representasjoner av islam i pressen er gjerne preget av forenklinger, 
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og nyhetskriterier blir også lagt til grunn i dekningen av religionsrelaterte saker. Slik blir det 

sensasjonelle gjerne et premiss, og leserens normalitetsbegrep utfordres av avvikende og 

sensasjonelle fenomener. Når islam er tema i pressen viser det seg primært å være konflikt- 

og problemorientert, og handler gjerne om forhold som er knyttet til islam i relasjon til det 

norske samfunnet. Dette blir vektlagt i drøftingskapittelet. I nevnte kapittel vil dessuten 

begrepet representasjon brukes om det jeg har kalt mediefremstilling. Med henblikk på 

medias påvirkning var perspektivene opptatt av at resepsjon av mediemateriale er en aktiv 

prosess fra lesernes side. Media kan sette dagsorden og gi rammer for folks forståelse, men 

termen påvirkning blir ansett som problematisk fordi medias virkning også betinges av 

omstendigheter som ligger utenfor media. Begrepet forståelseshorisont blir viktig, da det i 

drøftingskapittelet møter analysekapittelets begrep «forståelsesrammer», og dreier seg om 

forutsetningene elevene møter avisutdragene om islam med.  

 

Islam anses av teoretikerne som en mangfoldig og dynamisk størrelse, mens det derimot 

gjerne oppfattes som noe statisk av utenforstående, samt at en mer essensialistisk forståelse 

av islam kommer til uttrykk i pressen. Kultur og verdier blir viktig videre i oppgaven, og ble i 

dette kapittelet ansett som noe foranderlig. Av den grunn kan det ifølge teoretikerne være 

misvisende å kontrastere muslimske- og norske verdier og kultur. Begrepet identitetspolitikk 

ble introdusert i denne sammenheng. Av de religionsdidaktiske perspektivene kom det på 

ulike måter frem at media burde tas i betraktning av lærere i flerkulturelle klasserom, og at en 

mer positiv religionsforståelse ofte utfordres av perspektiver i blant annet media. Dette 

aktualiserer konfliktperspektivets- og religionskritikkens plass i undervisningen, for å øke 

elevers forståelse av kompleksiteten ved religion. Poulsens (2008) religionsdefinisjon og 

metodiske arbeidsregler blir viktig videre, for å vurdere elevenes oppfatninger av islam og 

måten dette kommer til uttrykk. Også ulike posisjoner til religion- og livssyn blir viktig i 

drøftingskapittelet, for å tematisere elevenes forståelseshorisonter i møte med islam i pressen. 
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3 Metode 
 

Studiens problemstilling er «Hvordan reflekterer elever rundt mediefremstillinger av islam, 

med utgangspunkt i et utvalg avisutdrag fra norske aviser?». I dette kapittelet beskrives de 

metodiske valgene som er gjort for å belyse denne. Jeg ønsker å gi mest mulig innsyn i denne 

prosessen av to grunner. Den første har å gjøre med valget av en kvalitativ metodisk 

tilnærming, der kvalitativ forskning kan gjøres på mange ulike måter. Fordi forskjellige 

emner utforskes forskjellig, blir transparens viktig ved rapporteringen av kvalitative 

forskningsresultater, og forskeren bør beskrive fasene i forskningsprosessen (Johannessen, 

Tufte, & Christoffersen, 2010, s. 82). Den andre grunnen er at dette er en eksplorerende 

studie. Det eksisterer lite empirisk forskning som direkte berører mitt forskningstema. 

Studien sikter dermed mot å generere noe førstekunnskap på feltet ved å undersøke hvilke 

tendenser som finnes, og transparens blir også viktig i denne sammenheng.  

 

I det følgende vil jeg redegjøre for valget av kvalitativ metode, før forarbeidet til 

datainnsamlingen, med utvalg, datainnsamlingsverktøy og pilotundersøkelse beskrives. 

Deretter gis en beskrivelse av datainnsamlingen og dens kontekst, før det gis innblikk i 

analyseprosessen. Til slutt følger noen tanker om pålitelighet, troverdighet og generalisering, 

samt noen forskningsetiske betraktninger. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetode 
Problemstillingen legger føringer for den metodiske tilnærmingen, og det sentrale spørsmålet 

ble dermed hva som var hensiktsmessig for å gi et datamateriale som best mulig belyste 

denne. Problemstillingen spør etter elevenes refleksjoner, og det er vanskelig å se at 

kvantitative tilnærminger gir meg tilgang på slik informasjon. Et kvalitativt design åpner 

derimot for fleksibilitet og en mer åpen tilnærming. Slik Asbjørn Johannessen, Per Arne 

Tufte og Line Christoffersen (2010, s. 32) beskriver det, er kvalitative metoder 

hensiktsmessige ved undersøkelse av fenomener vi ikke kjenner godt, som det er gjort lite 

forskning på, og fenomener vi ønsker å forstå i større grad. Dette er hensiktsmessig i en 

eksplorerende studie som denne.    
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For å belyse problemstillingen innhentet jeg elevtekster i to tredjeklasser, på to forskjellige 

videregående skoler. Av disse tekstene ønsket jeg å få innblikk i hvordan elevene reflekterer 

rundt fremstillinger av islam, med utgangspunkt i fire utdrag fra saker om islam, hentet fra 

norske aviser. Dette ville gi meg mulighet til å vurdere hva som i større og mindre grad ble 

viktig for elevene, og hvordan disse tankene kom til uttrykk. Jeg vurderte også intervjuer, 

men fordi jeg ønsket et datamateriale med et større utvalg, ble intervjuer vanskelig å 

gjennomføre innenfor tidsrammen for et 30 poengs masterprosjekt. Fordi det er et felt det er 

gjort lite tidligere forskning på, ønsket jeg et større materiale som kunne gi meg muligheten 

til å se på mønstre og tendenser i materialet, for slik å gi et mer helhetlig inntrykk enn et 

mindre utvalg informanter ved intervjuer kunne generere. 

 

Fordi dette er et relativt uutforsket område innenfor religionsdidaktikken, vurderte jeg det 

også dithen at elevtekstene alene ikke ville gi svar på relevante spørsmål. For å få litt generell 

informasjon rundt temaet utformet jeg derfor et spørreskjema. Viktigst er spørreskjemaets 

funksjon som supplerende informasjonskilde, og som en hjelp til å tolke elevtekstene. Dette 

anså jeg som verdifullt i arbeidet med et tema det ikke er gjort mye forskning på tidligere. 

Tyngden i analysen ligger likevel på elevtekstene. Sammen ble slik en kvalitativ tilnærming 

med innhenting av elevtekster og et kort spørreskjema, ansett som hensiktsmessig for å 

belyse nevnte problemstilling. 

 

3.2 Utvalg  
Å velge hvem som skal være med i en undersøkelse er viktig og avgjørende for 

datamaterialet man ender opp med. Derfor er det viktig med prinsipper for utvelgelse av 

informanter, knyttet til utvalgsstørrelse, utvalgsstrategi og rekruttering (Johannessen et al., 

2010, s. 103). Utvalgsstørrelsen var sentralt i første fase, og valget falt på to klasser. Det ble 

tatt i betraktning at skoleklasser kan variere mellom 20 til 30 elever, samt at det ikke var gitt 

at alle elevene ønsket å delta i forskningsprosjektet. Slik kunne jeg få et relativt omfattende 

datamateriale, uten at det tidsmessig ble uoverkommelige mengder data å analysere. 

 

Hensikten med kvalitative undersøkelser er å få mest mulig kunnskap om temaet som skal 

belyses, og rekrutteringen av informanter har et klart mål. Med et strategisk utvalg beslutter 

forskeren først hvilken målgruppe som kreves for å samle nødvendige data, og velger deretter 

ut personer fra målgruppen til å delta i undersøkelsen (Johannessen et al., 2010, s. 106). Fordi 
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jeg ønsket å knytte min oppgave til religion og etikk-faget, var elever i videregående skole et 

naturlig kriterium for min målgruppe. Det var også ønskelig med en viss balanse mellom 

antall gutter og jenter, elever med varierende måloppnåelse i faget, og gjerne noen elever 

med muslimsk bakgrunn/tilhørighet. Om det lot seg gjøre ønsket jeg også én klasse som 

hadde arbeidet med islam i undervisningssammenheng, og én klasse som ikke hadde det. Slik 

kunne det åpnes for et mulig komparativt perspektiv. For å rekruttere informantene til 

undersøkelsen opprettet jeg kontakt med administrasjonen ved flere skoler i januar 2016. Slik 

ble jeg satt i kontakt med faglærere i religion og etikk som viste interesse for prosjektet. 

Disse forhørte seg deretter med sine klasser om de var positive til å delta i prosjektet, før 

avtaler om selve datainnsamlingen ble inngått.   

 

Det totale utvalget for studien består av 59 informanter. Disse er fordelt på to klasser, fra to 

ulike skoler. Disse refereres til som henholdsvis klasse A og klasse B. Klasse A har et 

totalantall på 30 elever, med 12 jenter og 18 gutter. Denne klassen hadde allerede arbeidet 

med kompetansemålene som omfatter islam. Klasse B består av 29 elever, med 12 jenter og 

17 gutter. Disse har i noen grad har vært inne på temaet islam, blant annet i forbindelse med 

Islamsk Stat og terrorangrepet i Paris november 2015. De har ikke arbeidet med 

kompetansemålene i læreplanen, eller hatt vurderingssituasjoner. 

 

3.3 Datainnsamlingsverktøy og pilotundersøkelse 
Da det ikke tidligere er gjort mye forskning på dette, og ikke med tilnærmingen jeg har til 

temaet, var det et poeng at datainnsamlingsverktøyene hadde mest mulig åpne formuleringer, 

slik at informantene fikk større muligheter til å reflektere og velge innganger til oppgaven 

selv. Jeg vil si litt om valgene som ble tatt i forbindelse med dette, samt pilotundersøkelsen 

som ble gjennomført i forkant av selve datainnsamlingen.  

 

3.3.1 Skriftlig oppgave og avisutdrag 
Instruksjonene til den skriftlige oppgaven ble utformet relativt åpent (vedlegg 1). Elevene 

skulle først lese utdrag fra artikler i norske aviser med islam som tema, og deretter skrive en 

tekst med utgangspunkt i utdragene. I teksten skulle de skrive frem egne tanker og meninger 

knyttet til disse utdragene. Så lenge avisutdragene dannet utgangspunkt for teksten de 

produserte, stod de fritt til å løse oppgaven slik de selv ønsket. Oppgaveinstruksen åpnet 

dermed for at tekstene kunne omhandle de utdelte avisutdragene, eller å la disse danne 
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utgangspunkt for mer generelle refleksjoner. En viktig begrunnelse for en åpen oppgave er 

muligheten dette gir til å få innblikk i hva som faktisk rører seg på feltet. Håpet var at en slik 

tilnærming ville gjenspeiles i datamaterialet, at elevens tanker og meninger skulle tre tydelig 

frem, samt en underliggende antakelse om at tekstene ville bli mer utfyllende dersom elevene 

ikke ble pålagt å nærme seg oppgaven på en bestemt måte. I dette tilfellet viste det seg å være 

vellykket, i form av et datamateriale rikt på informasjon, med ulike innfallsvinkler. 

 

Å velge utdrag fra artikler i norske aviser var en av hovedutfordringene i denne fasen. På 

forhånd leste jeg gjennom Cora Alexa Døving og Siv Ellen Kraft (2013) sitt kapittel «Islam i 

pressen. Verdipolarisering og forhandling» for å danne meg et inntrykk av sentrale temaer i 

norske aviser. Ved hjelp av ATEKSTs nettsider foretok jeg deretter søk på saker om islam. 

Omfanget av tekstene som kom fram i søkene var enormt, og valget falt til slutt på utdrag fra 

fire artikler (vedlegg 2). For å bruke problemstillingens ord er utdragene ulike 

mediefremstillinger av islam. Terror og radikalisering (PST-sjef Benedicte Bjørnland), hijab 

og identitet (Iqra Ejaz Ahmed), kjønnsroller (Hege Storhaug) og muslimsk innvandring og 

muslimsk maktovertakelse i Norge (Lars Akerhaug), er temaer som ofte står på dagsordenen i 

forbindelse med islam i media. Jeg tenkte også på avsender i noen grad. Et innlegg med en 

saklig autoritet (Bjørnland), et islamkritisk innlegg (Storhaug), et forsvarsinnlegg fra en 

muslim (Ahmed), og et forsvar fra en norsk ekspert på islamsk radikalisme (Akerhaug). 

Ulikheten i tema, vinkling og avsender kunne trigge ulike tekster fra elevene, og det var også 

viktig å vurdere om utdragene i noen grad ville engasjere elevene.    

 

3.3.2 Spørreskjema 
Spørreskjemaet ble utformet med 10 spørsmål (vedlegg 3). Oppgavens eksplorerende 

karakter gjorde at jeg på forhånd ikke visste helt hva som ville bli relevant, og at spørsmålene 

ikke nødvendigvis ville bli brukt i en analyse. Intensjonen var at spørreskjemaet ville gi 

bakgrunns- og supplerende informasjon i forbindelse med elevtekstene. I utformingen la jeg 

vekt på at respondentene skulle forstå ord og uttrykk i spørsmålene på samme måte. Ordet 

«aviser» brukes nesten gjennomgående, og det ble spesifisert for elevene at dette henviste til 

norske aviser, både i papirutgaver og nettutgaver. Svaralternativene søkte jeg å gjøre 

forståelige, med gjensidig utelukkende svaralternativer som var mest mulig uttømmende 

(Johannessen et al., 2010, s. 262, 265-266).  
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3.3.3 Pilotundersøkelse 
Før datainnsamlingen ønsket jeg å gjennomføre en pilotundersøkelse. Oppgaveformulering, 

avisutdrag og spørreskjema ble først gjenstand for diskusjon med medstudenter. Jeg lyktes 

ikke å rekruttere 3. klassinger fra videregående, men tre 19-åringer stilte opp. I stedet for at 

disse skrev egne tekster med utgangspunkt i avisutdragene, snakket vi om hvordan de 

oppfattet oppgaveinstruksjonene og hvilke måter de så for seg å besvare oppgaven på. De 

besvarte også spørreskjemaet, og kom med kommentarer i etterkant. Dette bidro til å 

forenkle, tydeliggjøre og korrigere aspekter ved datainnsamlingsverktøyene.  

 

3.4 Datainnsamlingen  
I starten av februar 2016 gjennomførte jeg datainnsamlingen i klasse A og B, i en skoletime. 

Jeg hadde 90 minutter til rådighet i hver klasse, og fulgte samme tidsskjema i begge klasser. 

Deltakelse i studien var frivillig, og jeg måtte ha elevenes samtykke. Det var derfor utformet 

et informasjons- og samtykkeskriv (vedlegg 4). Faglæreren i klasse B tilbød seg å gå 

gjennom dette med elevene på forhånd, slik at disse alt var signert og samlet inn da jeg kom. 

I klasse A gjorde jeg dette samtidig med datainnsamlingen. I begge klasser ønsket alle 

elevene som var tilstede å delta i undersøkelsen.  

 

På forhånd hadde jeg utformet et instruksjonsskriv til elevene, slik at det skulle bli mest 

mulig tydelig hva de skulle gjøre (vedlegg 1). Dette inneholdt oppgaveformuleringen til den 

skriftlige oppgaven, informasjon om spørreskjemaet, og praktisk informasjon om rekkefølge 

på oppgavene, og levering. Dette ble gjennomgått med elevene. Deretter begynte elevene på 

del 1, bestående av den skriftlige oppgaven med utgangspunkt i avisutdragene (vedlegg 2). 

Alle elevene skrev sine tekster på PC. Deretter besvarte de spørreskjemaet (vedlegg 3) for 

hånd. Elevene hadde 45 minutter til rådighet til først å skrive teksten, og deretter besvare 

spørreskjemaet. Etter avtale med faglærerne besluttet vi at det ikke ville være anledning for 

elevene å levere før disse 45 minuttene var gått. Levering av de skrevne tekstene skjedde via 

minnepenn, mens spørreskjemaene ble samlet inn separat. Det var et bevisst valg at elevene 

skulle gjennomføre spørreundersøkelsen etter de var ferdige å skrive, for at spørsmålene i 

spørreskjemaet ikke skulle styre retningen tekstene tok.  

 

Begge besvarelsene er anonyme, og jeg vet ikke mer enn den informasjon elevene har gitt 

meg tilgang på gjennom sine besvarelser. Hver elev fikk derimot et kandidatnummer som 
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måtte påføres besvarelsen av den skriftlige oppgaven. Dette tilsvarte elevens 

kandidatnummer på spørreskjemaet. Slik ville jeg kunne koble de to besvarelsene sammen i 

etterkant, samtidig som anonymiteten ble ivaretatt. Anonyme besvarelser ble ansett som 

hensiktsmessig fordi elevene da ville stå fritt til å besvare oppgaven slik de ønsket, uten at 

dette kunne spores tilbake til dem. Jeg ønsket å gi dem mulighet til å svare så fritt som mulig 

innenfor oppgavens rammer, også tanker de ikke nødvendigvis ønsket å uttrykke under navn. 

Dette kan ha en negativ side dersom elevene bruker sin anonymitet til å uttrykke ting de ikke 

står for selv. Det positive ved anonymisering vant likevel frem, og ved gjennomlesing av det 

innsamlede materialet var det lite som tydet på at elevene hadde utnyttet sin anonymitet på 

slike måter. Snarere viste datamaterialet seg å være rikt på informasjon, og de aller fleste 

elevene skrev minimum en halv side. Dette ga mye relevant informasjon, som var godt egnet 

til å belyse problemstillingen.  

 

3.4.1 Kontekst 
Datamaterialet har ikke blitt til i et vakuum, men i en bestemt kontekst. I denne studien har 

datamaterialet blitt til i en religion og etikk-time i skolens undervisningstid, der elevene 

gjerne forholder seg til konvensjoner de opplever som gjeldende i skolen og faget. Jeg som 

forsker har vært til stede, og elevene var klar over at dette var en forskningssituasjon. 

Elevenes besvarelser er også rammet inn av visse instruksjoner gitt i forbindelse med 

oppgavene de skulle gjøre, samt informasjon om forskningsprosjektet. Det er vanskelig å 

eliminere variabler som kan påvirke en gitt kontekst, men det finnes heller ingen kontekstløs 

eller forutsetningsfri tilblivelse av data. Det betyr at dersom forutsetningene hadde vært 

annerledes, kunne også datamaterialet blitt annerledes. Det er viktig å reflektere over disse 

forutsetningene datainnsamlingen har vært innrammet av, for å erkjenne at konteksten har en 

betydning for resultatene som presenteres i denne oppgaven.  

 

3.5 Analyse 
Datamaterialet består av 59 elevtekster, og 59 spørreskjemaer. Hovedfokuset i 

analyseprosessen har ligget på tekstmaterialet, og jeg har gjennomført en tekstanalyse. 

Tekstanalyse er et tolkningsarbeid, og en forutsetning for å kunne gripe meningen som ligger 

i nedfelt språklig kommunikasjon. Det fortolkende aspektet blir dermed både en mulighet og 

en begrensning, fordi dette gjør det vanskelig å etterprøve forskerens funn. Derfor bør også 
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analysen følge tydelige metodiske retningslinjer, slik at slutninger kan etterprøves av leseren 

(Bratberg, 2014, s. 12). Det er primært dette jeg ønsker å gi innsikt i her.   

 

I starten av analysearbeidet reflekterte jeg rundt hvorvidt teorier kunne gi god retning for 

forståelse av elevtekstene, men samtidig hvordan disse kunne gjøre meg blind for andre 

mulige forståelser og tolkninger. Analysen avhenger av metodene brukt, og studien må 

designes slik at man får et materiale som er relevant for de analysestrategiene man ønsker å 

bruke (Maxwell, 2013, s. 104). For å ivareta den åpne og utforskende tilnærmingen var det 

naturlig at jeg fra starten av jobbet induktivt, slik at tekstene fikk tale for seg selv og analysen 

søke å komme tett opp mot elevenes refleksjoner. Siden islam er i fokus i oppgaven vil jeg 

også påpeke at jeg i forkant av analysen ikke opererte med kategorier der noe spesifikt 

tilhørte islam, mens andre ting ble utelatt. Jeg har latt islam stå som en åpen kategori der 

elevenes tekster er med på å innholdsbestemme kategorien. På denne måten mener jeg at 

empirien får tale mest mulig på egenhånd. Fokus for oppgaven er heller ikke å gi en bestemt 

definisjon av islam, men å forstå fenomenet «islam i media» sett gjennom elevenes øyne. Jeg 

jobbet derfor ut fra at islam i utgangspunktet refereres til som en religion som kan romme 

mye, og ikke ut fra en rent normativ forståelse. Tilnærming tar altså utgangspunkt i 

mangfoldet av stemmer og tolkninger innad i religionen og som gis mening til av muslimer, 

men også som et begrep og en religion som tillegges mening av ikke-muslimer.		

 

For å danne meg et inntrykk av tekstmaterialet ble første gjennomlesing av elevtekstene gjort 

uten notater, en fase Mary Brekke (2006) kaller den betraktende. Ved neste gjennomlesing 

gikk jeg grundigere inn i tekstene for å analysere innhold. Her lå fokus på den enkelte 

elevtekst, og hva som ble fokusert på i disse. Ved hjelp av notater og stikkord til hver enkelt 

tekst ved flere gjennomlesinger åpnet muligheten seg for å se mønstre og strukturer på tvers 

av tekstene, i den analytiske fasen (Brekke, 2006, s. 25). Til slutt, og basert på det foregående 

arbeidet, arbeidet jeg med kategorier som jeg plasserte temaer og sitater fra elevtekstene 

under. Det er primært materialet som har generert kategoriene, og som jeg i etterkant har gitt 

samlebetegnelser etter hvilken tematikk det berører. Dette er den beskrivende fasen, der det 

skjer en transformasjon av objektene via forskeren (Brekke, 2006, s. 25). Funnene er heller 

ikke uavhengig av spørreskjemaet. I det første arbeidet med spørreskjemaene, dannet jeg meg 

et helhetsinntrykk gjennom en samlet oversikt over svarene på spørsmålene. Deretter brukte 

jeg spørreskjemaene i sammenheng med tekstene, gjennom å koble kandidatnummer på 

elevtekst og spørreskjema sammen. Når spørsmål fra spørreskjemaet vektlegges i analysen er 
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ikke dette en selvstendig informasjonskilde, men brukes til å belyse tendenser i elevtekstene, 

og gi supplerende informasjon som en hjelp i tolkningsarbeidet. Funnene fra denne siste 

beskrivende fasen, danner utgangspunktet for presentasjonen av analysen i kapittel 4.  

 

3.5.1 Kommentar til analyse av spørreskjema 
Spørsmål 2 og 3 i spørreskjemaet ga lite egnet informasjon for å belyse problemstillingen, og 

er derfor utelatt i analysen. Spørreskjemaets øvrige spørsmål benyttes derimot. 

 

3.6 Pålitelighet, troverdighet og generalisering 
Data er ikke selve virkeligheten, men snarere representasjoner av den. Spørsmålet blir i den 

sammenheng hvor godt eller relevant dataene representerer fenomenet som studeres 

(Johannessen et al., 2010, s. 69). For å vurdere kvaliteten og gyldigheten av dataene vil jeg 

reflektere litt rundt pålitelighet, troverdighet og generalisering.  

 

3.6.1 Pålitelighet og troverdighet 
I kvalitativ forskning er det forskeren som er det viktigste instrumentet, og ved å gi innsikt i 

forskningsprosessen gjennom en åpen og detaljert fremstilling av fremgangsmåte og 

kontekst, kan påliteligheten i studien styrkes (Johannessen et al., 2010, s. 230). Slik jeg 

beskrev innledningsvis i metodekapittelet, ønsket jeg transparens rundt forskningsprosessen 

for å gi innsyn i det som ligger bak resultatene. Slik ønsker jeg å gi studien pålitelighet. Ved å 

skrive frem det sentrale i forskningsprosessen gis leseren mulighet til å ta stilling til 

konklusjonene som blir fremsatt i prosjektet, på bakgrunn av all relevant informasjon som er 

gjort tilgjengelig.  

 

Slik Johannessen et al. (2010, s. 230) beskriver det, dreier troverdigheten i kvalitative 

undersøkelser seg om i hvilken grad forskerens fremgangsmåter og funn reflekterer formålet 

med studien, og om den representerer virkeligheten. Fremgangsmåten er alt grundig redegjort 

for, med begrunnelser som jeg mener viser en sammenheng mellom fremgangsmåtene og 

formålet med studien. Troverdigheten i studien er også forsøkt styrket ved at det i forkant ble 

gjort en pilotundersøkelse, fordi jeg slik fikk raffinert datainnsamlingsverktøyene. Jeg var 

også til stede under datainnsamlingen, slik at jeg kunne oppklare eventuelle uklarheter og 

spørsmål fra elevene. For å styrke troverdigheten vil jeg i analysekapittelet også bruke sitater 

fra elevenes tekster for å underbygge min forståelse av datamaterialet.  
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Metodetriangulering nevnes også som en mulig måte å styrke resultatenes troverdighet 

(Johannessen et al., 2010, s. 230). I oppgaven har jeg hatt tilgang til elevenes tekster og 

spørreskjemaer. Fordi disse ble merket på en måte som tillot meg å se de to i sammenheng, 

har jeg fått supplerende informasjon som fungerte som en hjelp i analysearbeidet. Noen 

fullverdig metodetriangulering er det ikke, men det har likevel vært til hjelp for å danne et 

mer helhetlig inntrykk. Fordi begge besvarelsene var anonyme, har jeg basert meg på den 

informasjonen elevene har gitt meg i denne konteksten. Jeg har med andre ord ikke hatt 

mulighet til å dobbeltsjekke og verifisere tolkninger eller uklarheter med informantene. Jeg 

har derimot drøftet mine tolkninger med andre som arbeider med kvalitativ forskning, for å 

undersøke om det er samsvar mellom min egen og andres tolkning av materialet.  

 

3.6.2 Generalisering 
Generalisering dreier seg om å overføre resultater og konklusjoner fra visse individer i en 

viss kontekst, til andre individer i en annen kontekst. Dette er mulig ved representative 

kvantitative undersøkelser, men på grunn av den kvalitative forskningens kjennetegn, gjør 

man sjeldent slike krav på generaliseringer. Joseph Maxwell (2013) gjør et skille mellom 

indre og ytre generalisering. Den indre er viktig for studien i seg selv, fordi dette innebærer at 

konklusjonene kan generaliseres innenfor studien, og berører i så måte tematikken i 

delkapittel 3.6.1. Ytre generalisering dreier seg til motsetning om generaliseringer utenfor 

den spesifikke studien, men det er ikke slik at resultater fra kvalitative studier aldri kan 

generaliseres utover konteksten og informantene som er studert (Maxwell, 2013, s. 136-138). 

Det ligger selvsagt noen klare begrensninger i forbindelse med et 30 poengs masterprosjekt, i 

forhold til utvalgsstørrelse og data det er mulig å samle inn og analysere. Utvalget mitt er 

ikke representativt utover denne konteksten i vitenskapelig forstand. Mitt ønske ligger 

dermed nærmere det Johannessen et al. (2010) kaller overførbarhet. Målet med studien er 

ikke å generalisere mine funn utover denne konteksten, men å få innsikt disse elevenes 

virkelighet, og generere kunnskap og fortolkninger som kanskje også kan brukes til å forstå 

fenomenet i andre kontekster. Studien kan slik generere spørsmål og peke på utfordringer av 

betydning for religionsdidaktisk forskning og praksis.  

 

3.7 Forskningsetiske betraktninger 
I all forskning som berører andre mennesker ligger det også noen etiske betraktninger til 

grunn. Disse omfatter både informantene, og min rolle som forsker. For å sikre at 
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datainnsamlingen kunne skje i starten av 2016 søkte jeg Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS om godkjenning av prosjektet i oktober 2015, da jeg visste at informasjon om 

elevers religiøse og livssynsmessige oppfatninger regnes som sensitive personopplysninger. 

Godkjenningen kom november 2015. Samtykke til deltakelse i studien måtte dessuten være 

frivillig, uttrykkelig og informert (Johannessen et al., 2010, s. 96). Informasjons- og 

samtykkeskrivet (vedlegg 4) ble gjennomgått med elevene, og samtykkeerklæringen signert 

skriftlig. Elevene ble også informert om at de ville være anonyme. Ingen besvarelser ble 

levert med navn, og i selve oppgaven er det ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. I 

analysen refereres elevene til ved tilfeldige numre jeg har gitt dem i skriveprosessen, altså 

ikke samme nummer de leverte sine besvarelser med. De ble samtidig informert at de kanskje 

ville gjenkjenne seg selv i oppgaven, da bruk av sitater fra tekstene ville forekomme. 

Informasjonen elevene gjorde tilgjengelig for meg brukes også kun av meg, i forbindelse med 

studien, og slettes i etterkant. Det ble også informert om at det ikke ville være noen 

konsekvenser for elevene ved deltakelse i prosjektet, verken fra meg, lærere eller andre.  

 

Jeg anser det også som en viktig etisk oppgave å yte informantene rettferdighet i 

behandlingen av dataene. Jeg har forsøkt å være selvkritisk og åpen i møte med tema og data. 

Det har vært viktig å la dataene tale for seg selv, både med tanke på indre generalisering og 

gyldighet i studien, og det jeg anser som min forpliktelse til å gjengi elevenes refleksjoner på 

en måte som ikke tilskriver de meninger og holdninger de ikke har. Samtidig er det en viktig 

erkjennelse at det er umulig å være nøytral. Vi møter alle verden med en forforståelse, 

kunnskaper og oppfatninger av virkeligheten, som ofte ubevisst brukes til å tolke og forstå 

denne (Johannessen et al., 2010, s. 38). Refleksjoner rundt dette underveis, åpenhet i møte 

med materialet, tilstrekkelig grunnlag for påstander, og konklusjoner basert på faglighet og 

faktiske forhold i datamaterialet, har derfor vært en viktig del av arbeidet med 

masteroppgaven. 
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4 Analyse 
 

I dette kapittelet presenteres funnene i datamaterialet. Først vil jeg gi et innblikk i 

sammensetningen av informanter, og datamaterialet som ligger til grunn for analysen. 

Deretter presenteres tendenser og mønstre i materialet, som gjøres på tvers av klassene i store 

deler av analysen. Her er det sentrale hvordan elevene oppfatter mediefremstillinger av islam, 

elevers refleksjoner rundt pressen som aktør, påvirkning fra media og elevenes 

forståelsesrammer i møte med mediematerialet. Målet er å gi en fremstilling av det helhetlige 

inntrykket datamaterialet gir. I kapittelets siste del foretar jeg en komparativ analyse av 

klasse A og B. Her er spørsmålet om det er noen forskjeller mellom responsene til klasse A, 

som har arbeidet med kompetansemålene knyttet til islam, og klasse B, som ikke har det. 

Avslutningsvis vil de sentrale funnene fra analysen oppsummeres. 

 

4.1 Informantene og datamaterialet 
Studien har 59 informanter fordelt på to Vg3-klasser. Jeg ønsker her å gi et inntrykk av 

elevsammensetningen i de to klassene, og ulike posisjoner som finnes i materialet. 

Spørreskjemaet ga tilgang på noe bakgrunnsinformasjon om elevene, presentert under. 

 

Tabell 4.1. Elevsammensetning 
 
 Klasse A Klasse B Totalt 

Antall elever 30 29 59 

Gutter 18 17 35 

Jenter 12 12 24 

Kristen 8 6 14 

Muslim 1 3 4 

Hindu 0 1 1 

Agnostiker 8 2 10 

Ikke-troende 11 12 23 

Annet 3 4 7 

    

Disse elevene har produsert 59 elevtekster og 59 utfylte spørreskjemaer. Det er noe overvekt 

av antall gutter som har deltatt i studien, kontra jenter. Denne skjevheten merkes ikke 
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nevneverdig i materialet, og det er ingen tydelig forskjell mellom besvarelsene til guttene og 

jentene. Når jeg underveis i analysen beskriver elevene som jente eller gutt, er dette med 

andre ord ikke for å poengtere forskjeller eller likheter i tekstene med utgangspunkt i kjønn, 

men et språklig grep for flyt i den løpende teksten. Det er også en tydelig overvekt av elever 

som oppgir at de ikke har tilhørighet til noen religiøs tradisjon, og i kategorien «annet» finnes 

blant annet svar som «aktiv ateist» og «tror på vitenskap». Totalt er godt over halvparten av 

elevene ikke å regne som troende. 14 elever oppgir å være kristne, noe som for så vidt er et 

relativt høyt antall, men dette gir ikke utslag i tekstene i form av responser som skiller seg 

innholdsmessig fra ikke-religiøse, eller den ene hinduistiske elevens tekst. Det er kun 4 elever 

som oppgir å være muslimer i materialet, men det er til gjengjeld disse elevenes responser 

som skiller seg ut fra de andre. Dette vil behandles senere i kapittelet. 

 

Min analyse har hovedsakelig fokusert på tendenser som går igjen på tvers av tekster og 

klassetilhørighet, for å skape et helhetlig inntrykk av materialet. Fordi materialet preges av 

mangfold i hvilken innfallsvinkel elevene hadde til oppgaven, har jeg valgt å ikke analysere 

ut fra hvilket avisutdrag (vedlegg 2) de responderer på, men tydeliggjør hvilket utdrag de 

kommenterer på der det er nødvendig for å gi kontekst til sitater fra elevtekstene. Det finnes 

generelt få motstemmer til tendensene som presenteres, og de motstemmene som finnes 

fokuserer gjerne på aspekter som faller utenfor problemstillingen. Disse fokuserer på aspekter 

ved innvandring mer generelt, og er derfor utelatt. Et par av tekstene er også rene 

sammendrag og gjengivelser av avisutdragene i oppgaven, og har ikke blitt vektlagt i 

analysen. De tydelige motstemmene kommer til ved de muslimske elevene, som primært 

skiller seg ut med andre forståelsesrammer enn ikke-muslimene. Dette kommer frem mot 

slutten av kapittelet. Der det finnes andre motstemmer vil dette poengteres fortløpende. 

 

4.2 Elevenes inntrykk av mediefremstillinger av islam 
Fordi problemstillingen spør etter hvilke refleksjoner elevene gjør seg rundt 

mediefremstillinger av islam, er det naturlig å starte analysen på det rent konkrete nivået om 

hvordan de oppfatter at islam blir fremstilt i media. Elevenes refleksjoner viser at de har en 

slags oppfatning av at det er bestemte syn eller forestillinger som kommer til uttrykk i 

utdragene, og at disse er med på å tegne bilder av islam. Elev 14 skriver følgende: 
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Det disse artiklene gjør er at de alle er med på å skape ulike bilder av hvordan islam 
er som religion. 

 

En slik tanke trer frem i svært mange av tekstene. Elevenes refleksjoner i tekstene beveger 

seg slik også på et mer overordnet nivå. Det betyr ikke at elevene ikke ser utdragene som 

tanker og meninger om islam, for de går inn i de ulike tekstene og kommenterer på det de 

ulike skribentene vektlegger, og lar seg engasjere av momenter de er enige og uenige i. Men 

de beholder samtidig et større perspektiv der de evner å se en betydning utover 

meningsinnholdet i den spesifikke teksten, og heller som deler av en helhet. Ved å gjøre dette 

sier samtidig elevene noe om hva media gjør med islam i offentligheten, nettopp å fortegne et 

bilde av hva islam er.  

 

Bildet trenger riktig nok ikke å være entydig. En tendens i materialet er at elevene mener Iqra 

Ejaz Ahmed og Lars Akerhaug tegner et mer positivt bilde av islam enn det Hege Storhaug 

og Benedicte Bjørnland (vedlegg 2) gjør. Når elevene fokuserer på utdragene de har fått 

presentert av meg, er det disse motsetningene de fleste elevene dreier rundt. Samtidig gir 

elevene innblikk i mer generelle refleksjoner rundt det bildet de opplever at media gir av 

islam, utover de fire avisutdragene presentert for dem. Elevenes inntrykk av islam i media er 

stort sett entydig. Det er en tydelig tendens at elevene mener dekningen av islam i all 

hovedsak er negativ, eller at det bildet som tegnes er mer negativt enn positivt. I tabellen 

under følger noen sitater fra elevenes tekster som illustrerer dette. 

 

Tabell 4.2. Hvilket bilde tegner mediene av islam? 
 
 

Elev 20 

 
I tillegg til dette er det verdt å merke seg at når det står om islam er det 
nesten alltid et problem som blir snakket om og aldri noe positivt. 

 

Elev 13 

 
Media gjennom årene har i hovedsak fokusert på de negative sidene ved 
religionen, nemlig konsekvenser som terrorisme og skille i samfunnet. 

 

Elev 39 

 
Media skriver mye sant, men det er sjelden de åpner for de positive sidene 
av islam. Det synes jeg er litt trist. 
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På spørsmålet «Hvordan opplever du at islam blir fremstilt i norske aviser?» i 

spørreskjemaet, oppgir 28 elever at de opplever det negativt, og 28 elever at de opplever det 

både positivt og negativt. Når man ser elevenes tekster opp mot hva de har svart på dette 

spørsmålet, gir det et samlet inntrykk av at elevene oppfatter dekningen som hovedsakelig 

negativ. Selv om de i spørreskjemaet oppgir at de opplever dekningen som både positiv og 

negativ, beskriver mange elever i tekstene sine at de mener positive saker om islam sjeldent 

dukker opp i mediene. Elevene poengterer slik at de positive sidene ved islam sjeldent 

kommer frem og at det negative blir dominerende. At flere av elevene påpeker dette kan 

tolkes som at de mener det er et ufullstendig og unyansert bilde som kommer til uttrykk. Den 

primært negative vinklingen av islam bidrar til å skape et unyansert og ubalansert bilde av 

religionen. Dette blir særlig tydelig når de opplever at et utdrag har mer positiv vinkling. Elev 

7 har satt Storhaugs tekst opp mot Ahmeds, og kommenterer til Ahmeds tekst:  

 

Her blir ikke tildekking presentert som noe påtvunget, men heller som et valg. Her 
mener jeg at vinklingen i avisen hjelper å skape en forståelse hos det norske folket 
ovenfor muslimer. 

 

Om utdraget fra Lars Akerhaugs artikkel skriver hun: 

 

Jeg føler at utdraget kanskje kan være med på å fjerne noen stereotypier som dreier 
seg om å koble religionen til terror. 

 

Felles for denne typen uttalelser i materialet er at det utgjør en motvekt til det negative 

fokuset på islam i mediene. Det å nyansere bildet med noe som avkrefter enkelte myter eller 

fordommer knyttet til islam, for eksempel i forbindelse med muslimsk flertall i Norge eller at 

all tildekking av kvinner er tvang, er noe elevene anser som positivt. Flere av elevene mener 

at de mer positivt vinklede artiklene kan bidra til å ha en opplysningsfunksjon, og slik bidra 

til mer balanserte forståelser og inntrykk av islam. Det virker som elevene ønsker en mer 

balansert dekning i forholdet mellom saker med negativt og positivt fokus, eller i det minste 

noe som ikke bare bidrar til å svartmale religionen. Sagt på en annen måte kan det være at 

elevene ønsker en dekning som er mer representativ for islam, noe elevene ser ut til å mene at 

ikke er tilfellet med det negative bildet de beskriver som fremtredende i norske aviser.  
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4.2.1 Representativitet og generalisering 
En tydelig tendens i materialet er fokuset på representativitet. Mange av elevene opplever at 

det inntrykket mediene gir på ingen måte er representativt, men heller generaliserer muslimer 

som gruppe. De gir uttrykk for at dette bildet gjerne ikke stemmer med virkeligheten. Elev 2 

skriver om Storhaugs tekst (vedlegg 2):  

 

Denne teksten er skrevet av en norsk kvinne, som etter min mening er svært uvitende 
om den reelle situasjonen til de fleste kvinnelige muslimer. 

 

Eleven gir inntrykk av at hun stiller seg uforstående til den virkeligheten Hege Storhaug 

beskriver i utdraget hun har lest. Flere elever påpeker dette. De er kritiske til at Storhaug, på 

bakgrunn av sin erfaring fra Pakistan, skriver som om dette er noe som gjelder for alle 

muslimer. Elevene gir uttrykk for at dette spesifikke bildet av kjønnsdimensjonen i islam ikke 

er en norm for hvordan alle muslimer ser på kjønn og kjønnsroller. For å beskrive det elevene 

opplever strider med virkeligheten, er representativitet et godt ord. Representativitet i 

fremstillingen av i islam i norske aviser er noe mange elever reagerer på, og da snarere 

mangelen på dette. Elev 20 skriver følgende om Storhaug: 

 

I teksten kobler hun Sharia og islam sammen som ett, noe som er helt rart å gjøre. 
Sharia er ikke noe som kommer fra islam, men noe folk har funnet opp. Igjen blir de 
mest grensebrytende lovene noen folk har i noen land sammenlignet med alle 
muslimer. 

 

Som dette utdraget gir et innblikk i, er det gjerne de mer ekstreme tilfellene elevene reagerer 

på at blir stående som representative for islam. Det kan være terrorisme, Islamsk Stat, Sharia, 

måten kvinner behandles på i Pakistan eller Saudi-Arabia, og generelt aspekter som knytter 

an til måten islam praktiseres og anvendes globalt. Elevene uttrykker at det er uheldig at det 

ofte er det som representerer minoriteten som blir stående som representativt for majoriteten, 

slik et utdrag fra elev 11 sin tekst illustrerer:  

 

Flertallet ser på de små gruppene og tenker at de representerer islam. Du har for 
eksempel IS eller al-Qaida som er en så liten del av islam. Blir helt idiotisk å tro at 
disse to representerer islam [....] Så hvordan kan 0,3 % representere 99,7 %. Joda, 
enkelt media. De bra tingene blir dekket over av de dårlige handlingene av de 0,3 
prosentene. 

 



	40	

Slike tanker deles i mange tekster og viser at elevene mener dekningen av islam er lite 

representativ for muslimer, samt at dette bidrar til at mange i dag ikke klarer å skille den 

«vanlige» muslimen fra terroristen og ekstremisten. Fokuseringen på dette kan også ha 

sammenheng med at elevene savner en mer representativ dekning av islam generelt, da en 

balanse mellom positive og negative saker kan motvirke generalisering av muslimer som én 

gruppe. Generalisering er noe de aller fleste elevene er opptatt av, og de er svært tydelige på 

at man ikke kan generalisere med utgangspunkt i noen muslimers handlinger. Elev 5 

kommenterer på utdraget fra «PST-sjefen advarer mot følgene av innvandring fra muslimske 

land» (vedlegg 2), og stiller seg uforstående til at det er særlig den muslimske innvandringen 

Bjørnland advarer mot. Han avslutter sin tekst på følgende måte: 

 

Til slutt kan man jo spørre seg selv hvor mange muslimer PST-sjef Benedicte 
Bjørnland faktisk har snakket med i sin livstid, men det er vel ikke så interessant, 
eller? 

  

Strategien eleven ovenfor har brukt går igjen i flere av elevtekstene. Enten slik denne eleven 

skriver det, eller ved sammenligning med muslimer de kjenner selv og som de opplever at 

ikke passer inn i det negative bildet av islam. Flertallet av elevene inkluderer slike momenter 

i sine tekster. Grunnen til at jeg kaller det en strategi er fordi min tolkning av dette er at 

elevene prøver å få frem et viktig poeng i forbindelse med representativitet, nemlig at en 

muslim også er et enkeltmenneske. Dette perspektivet opplever elevene gjerne at forsvinner i 

mediebildet. En muslim kan være så mangt, nettopp fordi muslimer også er enkeltmennesker, 

som alle handler ulikt. De kan ikke omtales som én gruppe, som oppfører seg, tenker og 

handler likt. Svært mange elever er opptatt av å formidle at islam ikke er én størrelse. Med 

dette menes det at islam ikke bare er én ting, men at det finnes ulike synspunkter og måter å 

være muslim. Det synes å være viktig for elevene å få frem at det finnes forskjeller innad i 

islam, fordi de opplever at dette aspektet blir borte i avisutdragene, i mediene generelt, og 

gjerne også i den offentlige debatten. Elev 18 skriver følgende: 

 

Islam er, som med det meste, mer enn bare én ting. Det er mange ulike synspunkter  
på religionen, de religiøse, hvordan den skal praktiseres og hvordan den skal 
imøtekommes. Det er derfor litt merkelig at den blir debattert i media som om det er 
en fast organisme, med gitte egenskaper. 

 

Eleven er klar på at islam er mer enn bare én ting, og reagerer på at det i media gis uttrykk for 

at islam er noe som kan diskuteres som en fast organisme med bestemte egenskaper. Mange 
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elever poengterer noe lignende i de to klassene, og dette forsterker inntrykket av at elevene 

har en oppfatning av at islam rommer mange mennesker, med mange ulike måter å praktisere 

islam, og være muslim. De er opptatt av at disse nyansene forsvinner, og at slike nyanser er 

viktige for å få et balansert syn på islam. I denne sammenheng kommer også et lignende 

aspekt til, fra elev 3:   

 

At det eksisterer ulike tolkninger og retninger, med ulik praksis og tankegrunnlag, er 
et viktig poeng som jeg mener ikke kommer til uttrykk i media. 

 

Denne eleven har notert seg de ulike synspunktene som kommer til uttrykk i avisutdragene, 

og konkluderer med at mange av disse forskjellene har å gjøre med ulike tolkninger. 

Tolkninger av Koranen og hvordan dette påvirker måtene islam praktiseres, skrives frem i 

mange tekster. Særlig opptatt er elevene av at religionen er forskjellig for de troende, selv om 

det er samme religion de tilhører. Forskjellene innad i en religion kan således være like store 

som forskjellene mellom ulike religioner, som noen av elevene eksplisitt påpeker. Flere av 

elevene uttrykker tydelig at islamister har ekstreme tolkninger av islam og de hellige 

tekstene. Det at islam baserer seg på tolkning, og variasjonene dette resulterer i, er med andre 

ord noe elevene skriver frem som en viktig forutsetning for å forstå at religionen også preges 

av mangfold.  

 

Oppsummert er generalisering og mangel på representativitet i dekningen av islam i media 

noe elevene er svært opptatt av å formidle i sine tekster. Dette kan tolkes som at de opplever 

at media på ingen måte gir et representativt bilde av virkeligheten. Det primært negative 

bildet elevene mener media tegner av islam, som vi så i delkapittel 4.2, preges med andre ord 

også av generalisering og mangel på representativitet. 

 

4.2.2 Islam i særstilling? 
I tekstene blir det tydelig at elevene nyanserer det som står i avisutdragene, eller norske 

aviser på et mer overordnet nivå. Fordi vi alt har sett at elevene reagerer på at det er et 

negativt og lite representativt bilde av islam som er dominerende i norske aviser, er det 

nærliggende å tro at dette kan være med på å forklare hvorfor mange elever nyanserer slike 

bilder i tekstene sine. Mange elever trekker inn andre religioner når de reflekterer rundt 

mediefremstillinger av islam. Det er ingen av elevene som eksplisitt sier noe om hvorfor de 

sammenligner med andre religioner, men det kan tolkes som et uttrykk for at de ønsker å 
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nyansere. Min tolkning av dette er at elevene på mange måter illustrerer at islam ikke er noe 

særtilfelle, eller noe som er helt annerledes fra andre religioner. Etter å ha skrevet om at 

terrorister ikke representerer islam, og at disse praktiserer islam på en ekstrem måte, skriver 

to av elevene følgende: 

 

Elev 13:	På samme måte er de aller fleste kristne ganske fredelige, men det er alltid 
noen som skiller seg ut.	

 

Elev 1: Det er helt klart at det står mye ekstremt i Koranen, men det gjør det i Bibelen 
også. 

  

Her gir elev 13 uttrykk for at islam ikke er den eneste religionen som har former for 

ekstremisme knyttet til seg. De fleste, være seg muslimer eller kristne, er likevel generelt ikke 

religiøse grupper som kjennetegnes av ekstremisme. Det er samtidig en erkjennelse av at det 

vil være noe(n) som skiller seg negativt ut innenfor en religion, og at man ikke kan 

generalisere på bakgrunn av dette. Elev 1 er mer opptatt av at det er selve praksisen som gjør 

at noen er ekstremister, før hun trekker en parallell mellom Koranen og Bibelen. Denne typen 

sammenligninger viser at elevene ikke oppfatter islam som noe helt annerledes enn andre 

religioner, og at de ekstreme elementene ikke er typisk for islam som religion. Noen elever er 

derimot mer kritiske, og synes det er merkelig at islam får så mye mer oppmerksomhet enn 

andre religioner. I disse tekstene kan man si at det ligger en implisitt kritikk av at det ofte er 

muslimer som står i søkelyset. To elever poengterer:  

 

Elev 6: Jeg har aldri sett noe statistikk på hvorvidt flere kristne, hinduistiske, jødiske, 
buddhistiske eller ateistiske (for å nevne noen) flyktninger er i jobb, snakker norsk, 
eller er en aktiv del av lokalsamfunnet kontra muslimske. 

 

Elev 22: Terrorangrep påført av en med buddhistisk bakgrunn, får ikke like mye 
oppmerksom rettet mot at det var en buddhist. 

  

Elevene som har skrevet tekstene disse sitatene er hentet fra skriver dette i ulik kontekst, men 

felles for de begge er at de på hver sin måte skriver frem at islam som religion får stor 

oppmerksomhet. Hos elev 22 vitner dette kanskje om en kritikk av at media i større grad ser 

mennesker med tilknytning til andre religioner og livssyn som enkeltpersoner, mens det i 

forbindelse med islam ses på som muslimer. Det samme gjelder for elev 6, som gir uttrykk 

for at muslimer måles ut fra å være muslimer, mens kristne, hinduister og så videre, måles 

som enkeltindivider. Elev 4 gir oss et videre innblikk i dette:  
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Jeg mener religion ikke kan brukes til å beskrive folk, og at norske medier bruker 
islam nettopp til dette. 

 

Slik jeg tolker tekstene dreier det seg om at det «alltid» er sakene som er knyttet til muslimer 

som havner i medias søkelys, enten det er forbindelse med eksempelvis terror eller 

integrering, uavhengig om det handler om et enkeltindivid som også er muslim. Ved å trekke 

inn andre religioner og livssyn prøver elevene å vise at aspekter som kan være negative ved 

andre religioner ikke får den samme oppmerksomheten. Slik uttrykker mange elever 

underliggende at islam ikke står i noen særposisjon. Islam har ikke monopol på ting som 

ekstremisme og terrorisme, og man kan heller ikke beskrive mennesker ut ifra at de er 

muslimer. Som elev 6 skriver, gjøres ikke dette i forbindelse med andre religioner. Ved å 

foreta disse sammenligningene utfordrer elevene den særposisjonen de opplever at islam har i 

norske aviser, og dette er en tendens tilnærmet alle elevene i datamaterialet gir uttrykk for.  

 

4.3 Elevenes forståelse av pressen som aktør 
Et interessant aspekt angår elevenes forståelse av hvordan pressen opererer, altså hvordan de 

oppfatter pressen som aktør. Dette er noe som kommer frem i svært mange elevtekster, og 

som i bare et mindretall av tekstene ikke nevnes. Samtidig som vi har sett at elevene opplever 

mediefremstillingene av islam som primært negative, uttrykker de også en form for forståelse 

for at det er slik. Elevene synes å være klar over at pressen er en egen institusjon, som 

opererer etter visse normer og regler. Elevene viser også at de vet mediene har en unik 

posisjon i den forstand at de har makt til å foreta noen valg på bekostning av andre, og at 

disse valgene har konsekvenser for hvordan mediebildet ser ut. Det sensasjonelle ved 

nyhetene er elevene klar over, og mener at det er de store overskriftene som trekker flere 

lesere. En av elevene skriver: 

 

Vold, frykt, terror, blod; det er det som selger. Grunnen til at det er så mye om dette i 
ulike media er ikke vanskeligere enn det. Det selger. 

 

Det dramatiske og provoserende er rett og slett det som selger til massene, gir både denne og 

andre elever uttrykk for. Selv om det sensasjonelle oppleves som et særtrekk ved pressen for 

majoriteten av elevene, er det ikke slik at de stiller seg uforstående til at islam får mye 

oppmerksomhet. Elev 17 gir et innblikk i dette:   
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Terroren i Paris i høst er bare et eksempel på flere terrorhandlinger utført av 
muslimske ekstremister de siste årene. Disse sakene blir, naturlig nok, slått stort opp i 
media, og gjør at mange får et svært negativt syn på islam. 

 

Denne eleven gir uttrykk for at det er naturlig at saker som eksempelvis omhandler terror 

preger mediebildet. Det er riktig nok ikke slik at det kun handler om at det er sensasjonelt, for 

som elev 17 skriver, er det faktisk flere terrorhandlinger som er blitt utført av muslimske 

ekstremister. Det er med andre ord basert på virkelige forhold. Det ligger i medias virke at 

disse sakene får oppmerksomhet, rett og slett fordi det er nyheter. Samtidig ligger det en 

kritikk i dette idet eleven poengterer at det blir «slått opp stort i media». At flere av elevene 

uttrykker en slik undring over omfanget av mediedekningen av islam, kan forstås som en 

implisitt kritisk holdning til dette. 

  

Tendensen i materialet er at elevene har en evne til å forholde seg til kritisk til pressen som 

institusjon, og at de er klar over at det nyhetsverdige ofte er konfliktfylt. Det er interessant at 

dette kommer frem i elevtekstene, fordi det viser at elevene har en forståelse av avisene, og at 

de i møte med media har en forståelse av at dette er medietekster, som må vurderes med dette 

utgangspunktet. Samtidig er de kritiske til at mediene velger å blåse opp enkelte saker og i 

det hele tatt står i en posisjon der de velger hvilke saker som får spalteplass i avisene, samt 

omfanget av dekningen av islam slik vi også så en tendens til i delkapittel 4.2.2.  

 

4.4 Påvirker media elevene? 
Spørsmålet om påvirkning er ikke noe som er fokus for denne oppgaven i den forstand at jeg 

søker å si noe om i hvilken grad elevene ser ut til å bli påvirket av media eller ikke. Det er det 

svært vanskelig å måle med en slik undersøkelse. Jeg mener også at analysen hittil har gitt 

uttrykk for at påvirkning fra media ikke er et rent årsak-virkning-forhold, fordi elevene viser 

seg å ha et reflektert og kritisk forhold til islam i media, og pressen som institusjon. Men 

påvirkning er samtidig noe som kommer opp i elevtekstene. Dette er interessant i lys av et av 

spørsmålene på spørreskjemaet med ordlyden «Hvordan påvirker saker fra avisene ditt syn på 

islam?»:  

 

 

 

 



	 45	

Tabell 4.3. Hvordan påvirkes du av saker i avisene? 
 
Jeg blir skeptisk til islam 13 

Jeg blir positivt innstilt til islam 0 

Jeg blir skeptisk til avisenes fremstilling av islam 32 

Det påvirker meg ikke 14 

 

Det interessante med disse funnene er at elevene gir uttrykk for at media har en eller annen 

påvirkningskraft på dem. Samtidig er det ingenting i tekstene som tyder på at elever som 

oppgir at de blir skeptiske til islam viser mer skepsis mot religionen i tekstene sine, 

sammenlignet med elevene som oppgir at de blir skeptiske til fremstillinger av islam eller at 

det ikke påvirker dem. Det er heller ingen motsetning mellom at elevene i spørreskjemaet 

oppgir å bli skeptiske til avisenes fremstilling av islam eller at det ikke påvirker dem, og at de 

i elevtekstene samtidig skriver noe om at media har en betydning for dem. Spørsmålet er da 

hvordan man skal tolke disse funnene, når de ikke er entydige. To av elevene som har oppgitt 

at de blir skeptiske til avisenes fremstilling av islam skriver for eksempel følgende: 

 

Elev 3: Jeg kjenner mange hyggelige som ikke passer et sekund til noen av de 
negative artiklene her, men likevel blir jeg usikker. Ikke usikker som enkelte andre er 
ved å ikke ville oppholde seg enkelte steder rundt i byen, men på den måten at jeg fort 
tenker «hun har det sikkert strengt hjemme». 

 

Elev 26: Det at det generelt skrives så mye om islam i media får meg til å tenke på det 
hele som et problem, på en annen side så er jeg kritisk fordi jeg vet at media skriver 
om det som selger. 

 

Det er ikke slik at de ukritisk utviser en form for skepsis mot islam, for som vi ser av sitatene 

gir de også gir uttrykk for at de er skeptiske til media. Men det ser heller ikke ut til å være 

noen motsetning mellom å mene at avisene gjør en skeptisk til islam, og å være skeptisk til 

avisenes fremstilling av islam. Selv om det er langt fra like mange som oppgir at de blir 

skeptiske til islam, gir heller ikke her spørreskjemaet en fullstendig riktig pekepinn. Elev 16, 

som har krysset av på at han blir skeptisk til islam, skriver følgende:  
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Jeg selv føler at media har veldig mye å si for min oppfatning av verden. Det som er 
så trist er det at islam kommer nesten hver dag dårligst ut, med store overskrifter som 
«Den islamske stat tar over verden og er en stor fare». Det er ikke rart dette skinner et 
negativt syn over islam for befolkningen i verden. 

 

Den samme skepsisen overfor media utviser også denne eleven. Det er ingenting som tyder 

på at eleven er mer skeptisk til islam enn elev 3 og 26. Tekstene gir inntrykk av at det ikke 

nødvendigvis dreier seg om i hvilken grad elevene blir påvirket av det som står i avisene, for 

elevene som oppgir at de blir skeptiske til islam viser i tekstene sine at de har et reflektert 

forhold til medietekstene. Å tolke dette som en påvirkning med et årsak-virkning-forhold som 

gjør elevene negative til islam som religion virker derfor ikke riktig, fordi elevene har et 

såpass reflektert forhold til dette i tekstene sine.  

 

Snarere virker det som om en mulig nøkkel til å forstå dette ligger i det elev 16 skriver om at 

media har en betydning for hvordan han oppfatter verden. Sett i lys av at elevene mener 

media er med på å tegne bilder av islam, gir dette inntrykk av at disse bildene har betydning 

fordi det tilbyr elevene en måte å forstå virkeligheten. Det negative bildet som tegnes av 

islam blir en del av en virkelighet de blir tilført gjennom media. Media har derimot ikke en 

direkte påvirkning på deres helhetlige syn på islam. Jeg tolker dette som at media har en 

betydning for hvordan elevene ser verden, og oppfatter virkeligheten. Media fungerer som en 

premissleverandør for dette, og har en betydning for hvordan elevene orienterer seg i, og ser 

verden. 

 

4.5 Assosiasjoner til islam 
Et funn som er interessant sammenlignet med de mediekritiske holdningene vi har fått et 

innblikk i hittil, angår hvilke assosiasjoner elevene gjør seg når de tenker på islam. Dette er et 

aspekt mange elever kommer inn på i tekstene sine, og det blir tydelig at elevene mener det er 

enkelte ting som er blitt vanlig å assosiere med islam og muslimer. Dette kan illustreres av de 

følgende sitatene, hentet fra forskjellige elevtekster: 
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Tabell 4.4. Assosiasjoner til islam i elevtekstene 
 
 
 
Elev 10 

 
Når en leser aviser og andre tidsskrifter, leser vi ofte om negative holdninger 
til muslimene, nettopp fordi vi forbinder mye vold og terror med ordet 
muslim. Dette av all propagandaen mot terrorgruppene som er muslimer. 

 

 

Elev 29 

 
Media har prestert å gjøre ordet muslim, eller ordet islam, til et ord en 
forbinder med forferdelige ting. 9/11, Je Suis Paris, IS, Al Qaida, 
barnesoldater, nikab, steining, voldtekt, bombing, tortur. Jeg skal være ærlig 
å si at disse ulike temaene farer gjennom hodet mitt hvis noen stiller meg det 
enkle spørsmålet: hva tenker du på når du hører ordet muslim? 

 

Elev 15 

 
Selv om jeg ikke ser på muslimer som like alle sammen, så er det første jeg 
tenker på når jeg hører islam, terrorangrep og IS. Det er veldig synd at det 
har blitt sånn. Sosiale medier og nyheter har påvirket til at det er slik. 

 

En viktig forskjell mellom disse sitatene er dog at elev 10 knytter det negative til media, 

mens elev 29 og 15 poengterer hvordan dette formidles i media, og at det slik blir en del av 

deres egen assosiasjonsverden. Et av spørsmålene på spørreskjemaet angikk også dette, der 

elevene skulle skrive tre ord de forbinder med islam. I tabellen under har jeg delt inn disse 

assosiasjonene etter positive og negative. For at noe skal havne i kategorien negativ må det 

ha negativ ladning eller ha negative konnotasjoner ved seg. Motsatt må de positive være 

positivt ladd, eller ha positive konnotasjoner ved seg. Her har jeg med andre ord utelatt 

assosiasjoner som kan anses som nøytrale, som «Midtøsten», «Syria», «mat» eller lignende.  

 

Tabell 4.5. Positive og negative assosiasjoner til islam i spørreskjemaet  
 
 Positive assosiasjoner Negative assosiasjoner 

 
Fred (5), kjærlighet (2), samhold 
(2), positivt menneskesyn, etisk, 
barmhjertighet, rettferdighet, gode 
venner 

 
Terror (9), IS (6), terrorisme (3), 
kvinnediskriminerende (2), 
undertrykkende (2), vold (2), terrorister, 
selvmordsbomber, kontrollerende, at en 
brøkdel faktisk er terrorister, konflikt, 
ekstremisme, aggressiv, virkelighetsfjern, 
gammeldags, frykt, tvang, dømmende, 
kvinneundertrykkelse, ødelagt av f.eks. IS, 
tullinger 

Totalt 14 39 
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Det er langt fler negative assosiasjoner til islam, enn det er positive. Det er viktig å poengtere 

at de nøytrale assosiasjonene er størst i tallet, med 61 assosiasjoner. De nøytrale 

assosiasjonene er ikke så lett å tolke, for eksempel når elever assosierer islam med «regler» 

eller «beskyttende». Det kan være vanskelig å avgjøre om dette er noe positivt eller negativt. 

Det er også interessant at de fire elevene som oppgir å være muslimer i spørreskjemaet, står 

for hele 8 av de 14 positive assosiasjonene. Hos de resterende 55 elevene er det altså bare 6 

positive assosiasjoner spredt utover materialet. Slik jeg tolker det samlet, synes det å være 

mer normalt å forbinde islam og muslimer med noe som er negativt, fremfor noe positivt. 

Spørreskjemaet alene kan selvfølgelig bare fortelle oss hvilke ord elevene forbinder med 

islam, og det er derfor viktig å presisere at det har blitt sett i lys av tekstene. Funnene i 

elevtekstene belyser på den måten det som kommer frem i spørreskjemaet, fordi tekstene i 

mange tilfeller sier noe om hvorfor det er akkurat slike assosiasjoner som kommer frem.  

 

Man kan diskutere hvorvidt dette er oppsiktsvekkende, når for eksempel terror, IS og 

ekstremisme får mye oppmerksomhet i mediebildet og offentligheten generelt. Det er rimelig 

å forstå det som at den store oppmerksomheten media gir slike negative aspekter knyttet til 

islam, bidrar til at ikke-muslimske elever i større grad forbinder for eksempel terrorisme og 

undertrykkelse med religionen. Av sitatene i tabell 4.4 ser vi også at elevene mener media 

spiller en rolle for at det er disse assosiasjonene de gjør seg. Elevtekstene gir generelt et langt 

mer nyansert bilde enn det tabell 4.5 gir inntrykk av, og som vi har sett kritiserer elevene 

både mangel på representativitet og generaliseringstendenser i norske aviser. Dette viser at 

elevene metareflekterer rundt hvorfor det er slik, samtidig som de negative assosiasjonene 

sammenfaller med den medievirkeligheten elevene beskriver i sine tekster. Denne tendensen i 

materialet er interessant fordi slike assosiasjoner til islam synes å være, eller å ha blitt vanlig, 

og fordi de står i kontrast til de positive assosiasjonene de muslimske elevene oppgir. 

 

4.6 Elevenes forståelsesrammer 
I materialet er det tydelig at elevene tidvis uttrykker personlige meninger i større grad, 

fremfor å foreta vurdereringer av tekstene som måter å fremstille islam på. Dette dukker opp i 

tekstene uavhengig av om elevene generelt stiller seg kritiske til mediefremstillinger av 

islam, er opptatt av å ikke generalisere muslimer, vise at det er et mangfold innad i islam etc. 

Avisutdragene ser ut til å trigge elevene til å skrive noe om sine forståelser av islam i tekstene 

sine, enten direkte eller indirekte. Disse refleksjonene skiller seg fra de tidligere beskrevet 
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fordi de i større grad ser ut til å være refleksjonene som er basert på egne inntrykk og 

oppfatninger, mer uavhengig av innholdet i avisutdragene brukt i skriveoppgaven. De er ikke 

like åpne for å nyansere disse forståelsene og oppfatningene, og en rimelig tolkning av dette 

synes å være at det angår de forståelsesrammene elevene møter islam i pressen med.   

 

4.6.1 Islam som statisk og perspektiver på kjønn 
En tendens i materialet er karakteriseringen av islam som gammeldags, umoderne og lite 

åpen for endringer. Det virker som at når det kommer til «hva islam er», har elevene allerede 

en oppfatning av dette. Noen elever validerer også sin forståelse med de utdelte utdragene. I 

elevtekstene er det underliggende at det er noe som mangler i islam. Når det gjelder hva det 

er som mangler er tendensen at elevene mener de moderne tankene uteblir, og at de er under 

oppfatning av at det ikke har vært noen interne endringer i religionen. Omtrentlig kommer 

rundt halvparten av elevene inn på disse aspektene, mens det i det resterende datamaterialet 

ikke vektlegges. Slike tendenser finnes ikke i tekstene til de muslimske elevene, som vi skal 

se litt senere i kapittelet. 

 

Flere elever skriver i tekstene at islam har «gamle skikker og livsstiler», «vil holde fast ved 

gamle lover og regler», «ikke tar moderne tanker godt i mot» og «henger litt etter». Noen av 

elevene sammenligner med kristendommen, og mener at kristendommen i større grad har 

klart å tilpasse seg det moderne samfunnet. De kommenterer at det har skjedd en utvikling i 

kristendommen i Norge i forbindelse med syn på blant annet kvinner. Dette vitner om at de i 

større grad har kjennskap til hvilke utviklingstendenser som finnes der, i forhold til i islam. 

Flere av elevene skriver for eksempel «den moderne kristendommen», mens det ikke er noen 

liknende betegnelser av islam. Selv om elevene skriver at islam er en religion som er preget 

av mangfold og personlig tolkning har mange fortsatt en oppfatning av at islam er litt 

gammeldags, og selv om tolkning er essensielt, mangler det en nytolkning. Elev 30 skriver:  

 

Hvis jeg husker rett så er ikke Koranen den eneste hellige bok som har et strengt 
seksuelt syn, spesielt rettet mot kvinner. Og allikevel lever vi i Norge, med 
kristendommen som hovedreligion, uten noe, etter min mening, religionsfiksert 
forhold til kvinners seksualitet. Vi har tolket Bibelen på vår måte, og det er vel dette 
islam mangler. 

 

Det er interessant at eleven bruker betegnelsen «vi», som impliserer en form for 

fellesskapsfølelse med det kristne, selv om eleven oppgir å være ikke-troende. Dette 
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illustrerer at kristendommen har en eller annen plass i dagens Norge, mens islam fremstår 

som noe umoderne og gammeldags. Flere elever etterlyser nytolkninger som gjør at 

religionen tilpasser seg det moderne samfunnet. Det virker som elevene reagerer på det de 

oppfatter som tradisjonelle elementer ved islam, og at de i mindre grad har forståelse for 

hvorfor det ikke skjer endringer som gjør islam mer moderne. Det er særlig i forbindelse med 

kjønn at elevene reagerer på dette. To av avisutdragene berører kjønnsdimensjonen ved 

islam, representert ved Storhaug og Ahmed (vedlegg 2). Det er en tendens til at elevene 

uttrykker en skepsis til posisjonen de opplever at kvinner har, og det er på dette området de er 

mest kritiske til islam. Når Storhaug skriver at kvinner måtte underlegges seksuell kontroll 

for ikke å friste mannen, dekke seg til, og ha hovedansvaret for at seksualforbudet i islam 

ikke brytes, gir mange av elevene uttrykk for at det er urettferdig at det er kvinnen som 

pålegges restriksjoner. Elev 8 reagerer på at kvinner må dekke seg til for menns skyld, og 

hvorfor dette er tilfelle. Eleven skriver deretter følgende:  

 

Jeg mener at det blir feil hvis kvinnene må dekke seg til for mennenes skyld men ikke 
omvendt. Har ikke menn også en oppgave ovenfor kvinnene? 

 

Det er verdt å merke seg den noe forbeholdende tonen i denne formuleringen. Først bruker 

eleven ordet hvis, og fortsetter deretter med å stille et spørsmål som eleven ikke selv 

besvarer. Det kan være at eleven ikke helt vet om dette er grunnen til at kvinner dekker seg til 

i islam, og derfor ikke er mer bastant i ordleggingen. Fordi eleven ikke selv besvarer 

spørsmålet, må det også vurderes om det stilles spørsmål ved sannhetsinnhold i det Storhaug 

skriver, eller om det stilles spørsmål ved islam. Flere av elevene stiller nemlig spørsmål ved 

for eksempel hvorfor restriksjonene kun pålegges det ene kjønnet, eller hvorfor kvinnens 

seksuelle kraft ikke gjør henne til det sterkere kjønn i islam. Bortsett fra at elevene ikke 

påstår at Storhaugs fremstilling nødvendigvis er slik islam faktisk begrunner 

kjønnssegregering, er det lite som tyder på at de betviler deler av budskapet i utdraget. Det er 

mer praksisen de stiller seg skeptiske til. Andre elever er derimot mer direkte når de 

kommenterer på dette, slik elev 19 gjør: 

 

Jeg tenker det er mye sant i dette utdraget. Jeg har lest flere bøker om temaet, men 
kun fra kvinner sitt perspektiv. Det er urettferdig og burde absolutt ikke være sånn. 

 

Eleven utdyper ikke noe mer om hva som er sant og ikke, men det illustrerer tanken om at en 

urettferdighet rammer kvinner i islam. Flere av elevene nevner også at heller ikke mannen 
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kommer heldig ut av dette, fordi han fremstår som et vesen uten evne til kontroll. Likevel er 

det kvinnens posisjon som ser ut til å engasjere elevene mest. Dette blir også tydelig i lys av 

utdraget skrevet av Ahmed (vedlegg 2), hvor hun skriver om sitt personlige forhold til bruk 

av hijab. Flere av elevene uttrykker at de mener det skal være et fritt valg for kvinner å bære 

hijab, at det ikke er noe som plager noen andre, eller noe andre ikke har noe med. Men på 

tross av disse nyanseringene har også mange elever en oppfatning av hva hijaben uttrykker 

utad. Den symboliserer også noe mer enn bare det å være et stykke tøy kvinner velger å 

dekke seg til med. Elev 25 sier det på denne måten:   

 

Og for meg er hijaben symbolet for at menn bestemmer over kvinner i islam.   
 

Lignende formuleringer finnes i flere av tekstene, og uavhengig av andre problemstillinger 

knyttet til hijaben, blir den et slags symbol på noe som undertrykker kvinner. Det synes altså 

å være en tendens i materialet at elevene provoseres av kjønnsdimensjonen i islam, eller at 

det knytter seg en viss usikkerhet til dette. Grunnen til at dette engasjerer ser ut til å være en 

undring ved kjønnsrollene i religionen, og en skepsis til det de oppfatter som en form for 

urettferdighet og diskriminering. Det virker som om det er islams forhold til kvinner som 

primært gjør at elevene ser på islam som noe som fremstår gammeldags, sammen med 

mangelen på endring, nytolkning og tilpasning til dagens samfunn.  

 

4.6.2 Kultur og verdier 
Når elevene skriver om sine forståelser av islam ser det også ut til at de fleste har en 

målestokk de måler ut fra. Det underliggende er på mange måter dagens Norge, og det er 

sannsynlig å tolke det som at det er denne standarden elever som karakteriserer islam som 

umoderne, vurderer ut fra. Mange av elevene nevner «den norske kulturen» i tekstene sine. 

Det er nærliggende å tolke det som at det dreier seg om hvilke verdier som vektlegges i det 

norske samfunnet i dag. Dette kan blant annet bidra til at man forstår hvorfor 

kjønnsdimensjonen ved islam vekker et slikt engasjement hos elevene, fordi likestilling er en 

verdi som settes høyt i det norske samfunnet. Hva disse norske verdiene mer eksplisitt er, er 

det færre som kommenterer på, men det er tydelig at når elevene opplever at islam bryter med 

disse verdiene, blir de også mer personlig engasjerte og kritiske i tekstene sine. En av elevene 

reflekterer litt rundt dette, og skriver: 
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Alle dømmer religioner og kulturer etter sin egen. Man sammenligner med sine egne 
verdier og holdninger i livet, og dermed er det lett å tenke at andres kultur er mer feil 
enn sin egen. Det er ikke noe rart, for det er det man lever med og er vant til. 

 

Eleven illustrerer de overnevnte poengene om at elevene har en eller annen standard de måler 

islam ut fra. Det er nok også et poeng at dette ikke er så rart, nettopp fordi det er noe man er 

vant til. Det man kjenner best blir stående som normen for hvordan man bedømmer det som 

skiller seg fra det. Det er et fåtall av elevene som reflekterer slik eleven ovenfor har gjort, 

men de skriver likevel som om det er noen underliggende verdier de tar utgangspunkt i. Blant 

annet uttrykker mange elever at det er forskjell på hvordan muslimer ser på eksempelvis 

kjønnsroller, og hvordan nordmenn ser på det. Slik gis det inntrykk av at det er visse verdier 

som er del av det norske, og visse verdier islam bærer i seg. Samtidig er det viktig å 

understreke at elevene ikke mener dette utgjør noen trussel mot det norske slik vi kjenner det 

fra innvandringsdebatten. Unntaket er én elev som lurer på om nordmenn en gang «må flytte 

ut på bygda for å ivareta sine norske verdier». Det er heller ikke alle elevene som 

kommenterer på verdier og kultur som har karakteristikker av islam som i delkapittel 4.6.1, 

men bare gir uttrykk for at det er forskjellige verdier og kulturer, slik elev 17 skriver: 

 

Hijab er en del av den muslimske kulturen og mange kvinner ønsker å bruke det. 
 

Hun skriver ikke noe mer om dette, men konstaterer bare at hijaben er en del av den 

muslimske kulturen. Uten at hun av den grunn feller noen dom over dette, gir det inntrykk av 

at det finnes en muslimsk kultur. Det er med andre ord ikke slik at elevene kun gir uttrykk for 

at islam bryter med, eller utfordrer norske verdier og kultur. En annen elev inntar for 

eksempel en kritisk posisjon mot fokuset på forskjellige kulturer og verdier. Etter at han har 

skrevet om kritikken islam får i samfunnet hevder eleven at det ikke er grunnlag for å 

bedømme andre kulturer enn sin egen som mindreverdige, fordi vi ikke kan påstå at en kultur 

er bedre eller dårligere enn noen annen. Det er ulike synspunkter på dette hos elevene, men så 

godt som alle elevene kommer i varierende grad inn på kulturer og verdier i tekstene sine. 

Hovedtendensen i datamaterialet er at det gis uttrykk for at elevene har en forståelse av at det 

finnes en egen muslimsk kultur med tilhørende muslimske verdier, samt at de fleste elevene 

ser ut til å gjøre disse vurderingene med utgangspunkt i det norske samfunnet.   
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4.6.3 Utenfraperspektivet og det sekulære 
I og med at elevene på mange måter stiller norske verdier og kultur opp mot muslimske 

verdier og kultur, sier det også noe mer om hvilke forståelsesrammer de møter tekstene med. 

Det er for eksempel ingen av elevene i de to klassene som kommenterer på den religiøse 

betydningen av hijaben, selv om enkelte kommenterer at det er en del av en muslimsk 

identitet, eller del av den muslimske kulturen. I elevtekstene er det generelt lite fokus på det 

religiøse, uavhengig av temaet i avisutdragene. Dette kan forstås som at elevene leser 

tekstene med «sekulære briller», og at de kanskje møter tekstene med en tanke om at det 

norske også i stor grad er knyttet til det sekulære. Det er nok ikke urimelig å tenke at det 

sekulære Norge er et orienteringspunkt for majoriteten av elevene, fordi de setter opp 

muslimske/islamske verdier mot det norske. Dette legger også et grunnlag for hvordan de 

fortolker islam. Bildet kan kanskje bli litt mer fullstendig når vi igjen trekker frem hvilken 

religion eller hvilket livssyn elevene selv oppgir å ha. 

 

Tabell 4.6. Elevenes religions- og livssynstilhørighet 
 
Kristen 14 

Jøde 0 

Muslim 4 

Hindu 1 

Buddhist 0 

Sikh 0 

Agnostiker 10 

Ikke-troende 23 

Annet (Rastafari, tror på vitenskap, jeg tror 
bare på meg selv, aktiv ateist, kristen men 
ikke så mye i praksis, human-etiker, 
kristen/ikke-troende) 

 

7 

 

Tabellen viser at den største andelen av elevene oppgir at de ikke anser seg selv som 

religiøse. Dette styrker oppfatningen om «de sekulære brillene». Kanskje regner elevene seg 

som relativt sekulære selv og måten de uttrykker seg i tekstene derfor også er normalt for 

hvordan de generelt uttaler seg om religion. Selv om man kan anta at majoriteten av elevene 

ser religion gjennom en sekulær linse, er det liten forskjell på tekstene med hensyn til om de 

bruker sekulær eller religiøs argumentasjon, uansett om de regner seg som kristen, hindu, 
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muslim, agnostiker, ikke-troende eller annet. Flere av elevene oppgir dessuten at de ser islam 

fra et utenfraperspektiv, og at de bare kan uttale seg fra dette perspektivet. 

Utenfraperspektivet de anlegger ser også i all hovedsak ut til å være sekulært, og uten fokus 

på lære- og trosdimensjonen i religionen.  

 

4.6.4 Muslimenes innenfraperspektiv 
Fordi islam står i fokus er det interessant å se om det er noen forskjell mellom tekstene til 

elevene som oppgir å være muslimer, i forhold til de andre elevene. Kun fire elever regner 

seg selv som muslimer, men dette er fortsatt fire tekster som gir et inntrykk av om disse fire 

har andre forståelsesrammer i møte med islam i media. Tekstene deres gir innblikk i hvordan 

forståelsesrammene ser ut fra et innenfraperspektiv, og det er aspekter i tekstene som skiller 

seg fra ikke-muslimenes tekster. Først og fremst har ingen av muslimene negative 

karakteristikker av islam, i form av å antyde at religionen er gammeldags, umoderne eller 

kvinneundertrykkende. Derimot gis det eksplisitt positive beskrivelser, som dette:  

  

Jeg prøver å gjenta det så ofte jeg klarer i denne teksten: Islam baserer seg på fred, 
kunnskap og ikke minst kjærlighet. Ikke bare kjærlighet til sin egne, men 
nestekjærlighet. Kjærlighet til alle uansett hvem de måtte være. 

 

Med unntak av tekstene til muslimene i materialet, er denne typen positive beskrivelser av 

islam fraværende. Dette henger trolig sammen med deres innenfraperspektiv på religionen, 

altså deres egen forståelse av islam, som troende. Det er heller ingen av disse tekstene som 

fokuserer på norske verdier, eller setter muslimske verdier opp mot norske. Gjennomgående i 

disse tekstene er et fokus på skillet mellom religion og kultur, og at det er problematisk at de 

to størrelsene blir fremsatt som en og samme ting, som om det er noen faste kjennetegn på en 

muslimsk kultur. Elev 11 skriver om hvordan han mener Storhaug skriver om et problem i 

Pakistan, mens Ahmed (vedlegg 2) som er muslim i Norge gir et annet inntrykk:   

 

Så store deler av problemet ligger i at folk slår sammen kulturen og islam, og dette 
blir da helt feil i denne sammenhengen. 

 

Muslimene i materialet gir uttrykk for at man ikke kan se kultur og religion som uatskillelige. 

Hvordan islam praktiseres et sted, kan være helt ulikt fra et annet. Måten islam praktiseres i 

Pakistan, Saudi-Arabia eller ulike miljøer i Norge, er ikke den samme. En rimelig tolkning av 

denne tendensen i materialet kan være at islam for disse elevene bare er deres religion, og at 
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dette bare er et aspekt ved hvem de er. Dette er interessant fordi det impliserer at det ikke er 

noen motsetning mellom det å være muslim og det å være norsk, eller at det nødvendigvis er 

noen verdi- eller kulturkonflikter forbundet med dette. At det finnes en egen muslimsk kultur 

og spesifikke muslimske verdier som skiller seg fra norsk kultur og verdier, er noe vi ikke 

finner i tekstene til muslimene, slik tendensen var hos de ikke-muslimske elevene i 

delkapittel 4.6.2.  

 

Det virker også som de muslimske elevene mener folk har feil oppfatning av hva religionen 

går ut på, eller «hva islam er». Følelsen av slike misoppfatninger er trolig mer personlig for 

disse elevene, som er muslimer selv, enn hva det er for ikke-muslimene i materialet. Det gis 

inntrykk av at de føler at de må forsvare islam, fordi det bildet mediene presenterer dem for 

av deres egen religion, ikke stemmer med det bildet de selv har. Elev 27 skriver om utdraget 

skrevet av Akerhaug (vedlegg 2):  

 

Jeg synes det er veldig godt å lese at det ikke bare er muslimer og de med utenlandsk 
bakgrunn som må forsvare sin religion, men de får også støtte fra nordmenn. 

 

Opplevelsen av at det er et slags forsvar for islam de møter i teksten til Akerhaug går igjen. 

Det sier også noe utover dette, i lys av tekstene deres i sin helhet. Det er tydelig at de ønsker 

et motsvar til negative fremstillinger av islam, på en annen måte enn ikke-muslimene. 

Muslimene i materialet er opptatt av å gi et mer positivt inntrykk av islam, ikke bare gjennom 

å fokusere på at mediedekningen er lite representativ, men gjennom eksplisitt å uttrykke noe 

positivt ved religionen. For eksempel ser vi av spørreskjemaet at de muslimske elevene har 

langt mer positive assosiasjoner. De muslimske elevenes assosiasjonene til islam er: fred (3), 

samhold, etisk, barmhjertighet, rettferdighet, kjærlighet. Dette er aspekter som svært sjeldent 

kommer frem i mediefremstillinger av islam, og heller ikke noe mange ikke-muslimske 

elever forbandt med religionen. Følelsen av å måtte forsvare sin tro er ikke så underlig hvis 

du ofte blir møtt med skepsis, samtidig som du opplever at dette strider mot egen forståelse. 

Muslimenes forståelsesrammer skiller seg med andre ord fra ikke-muslimenes med henblikk 

på forståelse av islam, og i forholdet mellom kultur, verdier og religion. 

 

4.6.5 Hva er med på å prege forståelsesrammene? 
Det er selvfølgelig interessant å undersøke hvordan disse forståelsesrammene har oppstått hos 

elevene. Det gir ikke undersøkelsen mye informasjon om, men det kan belyses med spørsmål 
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8 fra spørreskjemaet, «Annet enn religionsundervisningen, hva mener du er din viktigste 

kilde til kunnskap om islam?». Her kunne elevene oppgi inntil 3 alternativer.  

 

Tabell 4.7. Viktigste kilder til kunnskap om islam utenom religionsundervisningen  
 
Egne søk på Wikipedia, Google og lignende 30 

Foreldre og venner 30 

Aviser 35 

TV 22 

Sosiale medier 16 

Andre skolefag 10 

Annet (Jeg har reist mye og spesielt i Midtøsten, YouTube, 
muslimske venner (2), bøker (2), lest gjennom Koranen, er 
muslim selv, mennesker med islamsk bakgrunn, imamen ved 
moskeen jeg sogner til) 

10 

 

Det er en jevn fordeling mellom de tre første alternativene, og det er ikke noe 

oppsiktsvekkende større antall elever som oppgir «aviser» enn alternativene «egne søk» og 

«foreldre og venner». Likevel er det altså aviser som oppgis med størst frekvens. Det som 

nok er mest interessant er at ingen av de muslimske elevene krysser av på alternativet 

«aviser». Deres forståelsesrammer av islam preges snarere av venner og familie, egne søk og 

selvlagde alternativer som «er muslim selv». Dette er med på å forsterke inntrykket av at 

muslimene har et innenfraperspektiv som ikke stemmer overens med fremstillinger av islam i 

media. Samtidig viser det kanskje at islam i pressen er noe ikke-muslimene leser om, og 

responderer mer eller mindre kritisk på med sitt utenfraperspektiv.  

 

Det er kanskje ikke så overraskende at kunnskapen om islam som genereres i media i større 

grad inngår som en kilde til kunnskap om islam for elever som ikke selv er muslimer. 

Muslimene finner derimot kunnskap innenfra islam selv, men merker samtidig 

konsekvensene av negative mediefremstillinger. Dette kan være med på å forklare hvorfor 

tekstene deres gir uttrykk for at de er i en slags forsvarsposisjon mot anklagene som ofte 

dukker opp i media. Ikke-muslimenes forståelsesrammer dannes trolig i større grad av andre 

faktorer, som blant annet aviser. Dette kan nok også ha en sammenheng med det som ble 

beskrevet i delkapittel 4.4, der vi så at mediene tilbyr en måte å forstå verden. Samtidig er 

dette sannsynligvis sammensatt av flere faktorer, der blant annet også utenfraperspektivet er 



	 57	

avgjørende for hvorfor de ikke-muslimske elevene med høyere frekvens oppgir at eksterne 

aktører som pressen inngår som del av deres forståelsesrammer for islam.  

 

4.7 Komparativ analyse 
Da undersøkelsen ble gjort, hadde klasse A alt arbeidet med kompetansemålene knyttet til 

islam i religion og etikk-undervisningen, og hatt vurderingssituasjoner om islam. Klasse B 

ikke hadde det. Det vil ikke si at islam ikke har vært et tema i klasse B. Ifølge læreren jobbet 

de litt med islam i starten av skoleåret, samtidig som de har tatt opp aktuelle saker i 

undervisningen, for eksempel i forbindelse med terroren i Paris høsten 2015. Det ville 

kanskje være en rimelig antakelse at det var noen tydelige forskjeller mellom de to klassene i 

datamaterialet. Dette var i utgangspunktet også var min hypotese. Jeg starter den komparative 

analysen med å vise hvordan elevene responderer på spørsmål om de har et annet inntrykk av 

islam i undervisningen, kontra det inntrykket de får i avisene. Spørsmål 6 i spørreskjemaet gir 

svar på dette. 

 

Tabell 4.8. Får du et annet inntrykk av islam i aviser, enn i religionsundervisningen? 
 
 Klasse A Klasse B Totalt 

Ja 28 26 54 

Nei 2 2 4 

Vet ikke  1 1 

 

Generelt er det liten forskjell på klassene, men det er tydelig at det store flertallet mener det 

gis forskjell inntrykk på de to ulike arenaene. Spørsmålet ble så om det var noen forskjell 

mellom klasse A og B i tekstmaterialet. I tekstene sett under ett er det tilnærmet ingen 

forskjell mellom klasse A og B. Elevene kommer generelt inn på de samme momentene, som 

vi har sett gjennom analysen, der jeg har brukt sitater fra tekstene på tvers av 

klassetilhørighet. Det er for eksempel ingen forskjell i hvilket refleksjonsnivå elevene legger 

seg på, eller i måten de uttrykker seg om islam. Det er kun en ting som skiller de to 

tekstmaterialene, og det er to elever i klasse A, som eksplisitt trekker inn undervisningen i 

tekstene sine. Etter å ha lest utdraget fra Storhaugs artikkel (vedlegg 2) skriver elev 9: 
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Dette står i sterk kontrast til det jeg har lært i religionsundervisningen. Jeg har lært at 
mekka og den arabiske halvøya generelt var basert på et familie-sentrisk paradigme. 
Familien og klanen var den viktigste bestanddelen i samfunnet. Det at Muhammeds 
følgere valgte å forlate sine familier for å ta del i det nye islamske fellesskapet har i 
undervisningen blitt trukket fram som et viktig vendepunkt i islams historie. 

 

Denne eleven gjør nytte av det han har lært om islam i undervisningen, og bruker dette som 

en motvekt til det Storhaug fremsetter i sin tekst. Dette er et unikt tilfelle som ikke finnes i 

andre tekster. Den andre eleven som kommenterer samme aspekt, utdyper ikke hva det er 

som strider med det han lærer i undervisningen, men konkluderer på følgende måte: 

 

Mye av det jeg leser i avisene strider mot «islamen» vi lærer om her i dette faget. 
 

Eleven bruker heller ikke eksplisitt kunnskapen fra religion og etikk-undervisningen på noen 

måte i teksten sin, og tekstene til elevene i klasse A skiller seg ellers ikke fra tekstene til 

elevene som har ikke har arbeidet med kompetansemålene om islam. Samtidig som elevene i 

klasse A ikke ser ut til å gjøre bruk av sin kunnskapen om islam fra undervisningen, er det 

heller ingenting som tilsier at elevene i klasse B har mindre eller andre kunnskaper om islam. 

Alle elevene gir inntrykk av at de har visse kunnskaper om islam som gjør dem i stand til å 

være kritiske i møte med fremstillinger i pressen. Samtidig er mangelen på forskjeller mellom 

klassene påfallende. Det er vanskelig å tolke hva dette konkret betyr, men jeg forsøker med 

utgangspunkt i spørsmål 7 fra spørreskjemaet. 

 

Tabell 4.9. Opplever du at saker om islam fra avisene blir tatt opp i undervisningen? 
 
 Klasse A Klasse B Totalt 

I stor grad 4 7 11 

I noen grad 17 17 34 

En sjelden gang 8 5 13 

Aldri 1 0 1 

 

Jeg er i mindre grad opptatt av å analysere hva disse tallene har å si for 

religionsundervisningen med den hensikt om å vurdere om dette er «nok» eller ikke. Jeg har 

heller ikke grunnlag for å si noe om dette, fordi jeg ikke kjenner undervisningen i de to 

klassene fra uke til uke. Rent konkret gir det derimot uttrykk for at de aller fleste elevene 

opplever at saker knyttet til islam i avisene blir brukt i religion og etikk-timene. Det er ikke 
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noen spesielt skjev fordeling mellom de to klassene, og det er rimelig å se bort i fra den ene 

eleven som oppgi «aldri» når man skal danne seg et inntrykk av i hvilken grad 

mediemateriale bringes inn i klasserommet i klasse A og B. Uavhengig av om de har jobbet 

med islam har de altså kjennskap til islam i media, også gjennom undervisningen. 

 

Et annet spørsmål fra spørreskjemaet blir også relevant i et komparativt perspektiv, og 

illustrerer den andre forskjellen mellom klassene. Når vi velger en annen vinkling på 

spørsmål 9 fra spørreskjemaet, «Hvis du skal skrive 3 ord du forbinder med islam, hva vil det 

være?», ser vi en form for forskjell. Her har jeg undersøkt om det er noen forskjeller i hvilke 

assosiasjoner de gjør seg, på bakgrunn av klassenes ulike kjennskap til islam gjennom 

undervisningen. Jeg søkte derfor å skille ut de religionsspesifikke assosiasjonene i materialet, 

mer spesifikt religionsfaglige assosiasjoner som berører islam. 

 

Tabell 4.10. Religionsfaglige assosiasjoner til islam 
 
 Klasse A Klasse B 

 
Muhammed (7), hijab (5), religion (5), 
Koranen (3), de fem søyler (2), bønn, 
Allah, tro, moské, monoteisme, 
tildekkelse, Gud, gudelære, Sharia 

 
Hijab (5), Koranen (2), bønn (2), Allah, 
tro, religion, moskeer, burka, ulike 
retninger, høytider som Eid, religiøs 

Totalt 31 17 

 

I klasse A, som har jobbet med kompetansemålene til islam, er det et større antall 

assosiasjoner til aspekter som angår islam som religion, eller er knyttet til tros- og 

frelseslære. Her kommer religionsfaglige termer som monoteisme, Allah og de fem søyler inn 

i bildet. Flere assosiasjoner går igjen i begge klassene, men den største forskjellen er kanskje 

at Muhammed ikke assosieres med islam av noen av elevene i klasse B. Fordi klasse A har 

jobbet med islam-området av læreplanen, er det naturlig å anta at de har kjennskap til 

Muhammeds sentrale rolle i islam. I materialet sett under ett er det hijab som nevnes 

hyppigst, 10 ganger totalt. Det kan selvfølgelig ha noe å gjøre med at to av avisutdragene 

elevene fikk utdelt omhandler hijab, men som vi har sett tidligere er hijab og forholdet til 

kjønn noe elevene også engasjerer seg i, i tekstene sine. Det er altså en relativt markant 

forskjell mellom klassene i antallet religionsfaglige assosiasjoner, mens det i elevtekstene er 

liten forskjell. Det er vanskelig å tolke hvorfor det ikke gjøres mer eksplisitt bruk av 
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fagkunnskaper i tekstene, men det er mulig at elevene enten opplever at mediematerialet ikke 

krever aktiv bruk av fagkunnskaper, eller at de ikke har kompetanse til det. 

 

4.8 Oppsummering av sentrale funn 
For å avslutte analysekapittelet, ønsker jeg å oppsummere de mest sentrale funnene. Disse vil 

jeg ta med meg videre som grunnlag for drøftingen i kapittel 5. Hovedtendensen i materialet 

kan oppsummeres med at elevene er mediekritiske og nyanserte i sine refleksjoner rundt 

mediefremstillinger av islam, men samtidig preges av assosiasjoner og forståelsesrammer de 

ikke har et like kritisk forhold til. 

 

Elevene opplever at pressen tegner et negativt bilde av islam, preget av generalisering og 

mangel på representativitet. Dette gjør at bildet av islam i media er unyansert, og elevene gir 

samtidig uttrykk for at islam innehar en slags særposisjon i norske aviser. Media ser også ut 

til å ha en betydning for hvordan elevene forstår verden. Snarere enn å påvirke elevenes syn 

på islam, tilbyr de en måte å orientere seg i virkeligheten. Det er også påfallende at elevene 

har langt fler negative enn positive assosiasjoner til islam, og at de oppgir at media har en 

slags betydning for at det er slik. Elevenes metarefleksjon rundt media trer frem, der de ikke 

bare reflekterer over hvordan noe er, men videre reflekterer over hvorfor det er sånn  

 

Elevene møter islam i pressen med ulike forståelsesrammer, og det er en tendens til at 

majoriteten av elevene oppfatter islam som statisk, gammeldags og kvinnediskriminerende. 

Det gis utrykk for at det finnes en muslimsk kultur med muslimske verdier, som skiller seg 

fra «det norske». Slike forståelsesrammer finnes ikke hos muslimene i materialet, og disse 

har langt mer positive beskrivelser av religionen. Med unntak av forskjellene i faglige 

referanser (tabell 4.10) fant jeg få forskjeller mellom tekstene i klasse A og B, selv om 

tekstene fra begge klassene gir inntrykk av at elevene har visse kunnskaper om islam.  
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5 Drøfting 
 

Problemstillingen som ønskes å besvares gjennom dette kapittelet er «Hvordan reflekterer 

elever rundt mediefremstillinger av islam, med utgangspunkt i et utvalg avisutdrag fra norske 

aviser?». Som det fremgår av oppsummeringen i forrige kapittel (4.8) var hovedtendensen i 

materialet at elevene viste seg å være mediekritiske og nyanserte i sine refleksjoner rundt 

pressens fremstillinger (representasjoner) av islam, samtidig som de har assosiasjoner og 

forståelsesrammer (forståelseshorisonter) de ikke har et like kritisk forhold til. Det viste seg 

også å være noen forskjeller mellom muslimene og ikke-muslimenes forståelseshorisonter, og 

små forskjeller mellom klasse A og B i et komparativt perspektiv.  

 

For å belyse problemstillingen vil dette kapittelet drøfte analysens funn i lys av den tidligere 

empiriske forskningen og teoriperspektivene presentert i kapittel 2. Innledningsvis drøftes 

studiens funn i lys av tidligere forskning. Deretter drøftes elevenes refleksjoner rundt 

representasjoner av islam i pressen, og deres kritikk av disse. Så følger deler om påvirkning 

og elevassosiasjoner, før forståelseshorisontene elevene møter mediematerialet med drøftes. 

Avslutningsvis oppsummeres funnene i studien, og jeg vil si noe om hvilke utfordringer 

funnene kan by på for praksisfeltet, samt aktuelle problemstillinger for videre forskning. 

 

5.1 Funnene i forhold til tidligere empirisk forskning 
Elevene i Revell (2010) sin studie er betydelig mye yngre enn elevene i min studie, men det 

finnes likevel likhetstrekk i funnene. Elevene i begge studier er klar over rollen islam spiller i 

ulike verdensspørsmål i dag, slik elevene i min studie ga uttrykk for at de forstod hvorfor 

islam får medieomtale i nyhetsbildet. Revell (2010) fant i sine intervjuer at elevene gjerne 

speilet diskursene om islam i media, og også min studie viser at elevene til en viss grad 

knytter seg til hegemoniske diskurser i media. Hos barneskoleelevene var det gjerne i 

forbindelse med kvinner elevene hadde mest negative kommentarer, noe jeg også finner i min 

studie. I min studie er dog elevene på et høyere refleksjonsnivå og de argumenterer også for 

at blant annet bruk av hijab er muslimske kvinners eget valg. I motsetning til elevene i 

Revells (2010) studie gir ikke mine elever uttrykk for at de ser muslimer som noe 

fundamentalt annerledes enn dem selv, selv om man til en viss grad kan si at de gjør visse 

skiller mellom den islamske- og ikke-islamske verden idet de gir uttrykk for at det finnes en 
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muslimsk kultur med tilhørende muslimske verdier. En form for distinksjon mellom «det 

norske» og «det islamske» forekommer altså implisitt i mitt datamateriale. Hva angår synene 

på islam som fremkommer i de to studiene, gis det ikke uttrykk for rasistiske syn på islam i 

min studie, men det forekommer visse forutinntatte standpunkt i forbindelse med kjønnsroller 

og nåtidig utvikling av islamsk lære og praksis. Mens majoriteten i Revells (2010) studie ga 

uttrykk for å se islam som noe fremmed, er dette mer sammensatt hos elevene i min studie. 

Til en viss grad kan man si at eksempelvis forbeholdenhet til kjønnsroller i islam kanskje kan 

skyldes at dette fremstår som fremmed for elevene i min studie, men de gir ikke noe tydelig 

uttrykk for at islam fremstår som spesielt fremmed for dem. De viser dessuten at de har visse 

kunnskaper om islam som gjør de i stand til å nyansere pressens representasjoner.  

 

Min studie har også noen funn som ligner Von der Lippes (2010). Selv om jeg ikke kan si 

noe om hvorvidt mine informanter er likegyldige til religion, kan jeg si at majoriteten av 

informantene ikke anser seg selv som religiøse. Det er derfor sannsynlig at religion spiller en 

liten rolle i deres dagligliv. Dette sammenfaller også med von der Lippe og Skeies (2009) 

funn om ikke-religiøse elever. Det antydes også at informantene i min studie ser religion som 

en privatsak, fordi mange blant annet hevdet bruk av hijab var noe som var opp til hver 

enkelt, og at det ikke var noe noen hadde noe med. I motsetning til von der Lippes (2010) 

studie finner jeg at de muslimske elevene ikke ser ut til å skille seg nevneverdig fra den 

sekulære majoriteten. Hovedforskjellen ligger nok dog også her i hvor viktig de anser 

religion i sitt eget liv, fordi muslimene i større grad forsvarer islam i sine tekster, mens de 

ikke-religiøse elevene ser islam fra et utenfraperspektiv og argumenterer deretter.  

 

Von der Lippe (2010) fant at spørsmål om religion og konflikt i størst grad forbindes med 

islam og muslimer. Jeg har ikke brukt andre religioner i min studie, men tekster og 

assosiasjoner gir likevel inntrykk av at elevene nok i større grad forbinder dette med islam. 

Hun hevder også elevenes diskurser var farget av representasjoner i media. Dette kan også 

sies om informantene min studie, samtidig som jeg tar høyde for at dette er diskurser som er 

vanlige i offentligheten mer generelt. Samtidig mener jeg det er en parallell mellom von der 

Lippes (2010) funn om at elevene preges av motstridende diskurser. I elevenes 

forståelseshorisonter kommer det frem diskurser som har tydelige forankringer i den 

multikulturelle debatten, blant annet om verdier og kulturer, samtidig som elevene trekker inn 

egne erfaringer i møte med medias representasjoner. Hos informantene i denne studien 
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blekner diskursene relatert til egne positive erfaringer, og blir på et vis underordnet de 

forståelseshorisontene elevene har som gjerne mer kritiske eller negative til islam.  

 

Studien deler også visse likheter med Østbergs (2003) funn. De muslimske elevene i 

materialet skiller seg ikke nevneverdig fra ikke-muslimene eksempelvis ved et større fokus 

på islams tros- og frelseslære, men de har likevel andre forståelseshorisonter enn ikke-

muslimene. Dette kan ha sammenheng med Østbergs (2003) begrep om integrert plural 

identitet, fordi muslimene i mitt materiale blant annet ikke vektla noen skiller mellom norske 

verdier og kultur, og muslimske verdier og kultur. Det illustrerer at det er fullt mulig for de 

muslimske elevene å oppfatte seg selv som norsk og muslim, og trekke på impulser fra blant 

annet forskjellige verdier og kulturer, uten at det gir elevene følelse av å ikke være et selv. 

 

Mine funn bekrefter i noen grad Garfjells (2015) funn. Lærerne anså media som en 

kontekstuell faktor som kan påvirke RLE-faget, samt at elevers holdninger og oppfatninger 

påvirkes av media. Elevene i min studie viser seg å være kjent med debatter om islam i  

medieoffentligheten, og de gir uttrykk for at pressedekningen av islam gir dem et 

orienteringspunkt. Samtidig er bildet mer komplekst enn som så, fordi elevene viser 

mediekritiske holdninger som avviser deler av medias representasjoner. Det er som nevnt 

også vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt diskursene elevene knytter seg til i sine 

forståelseshorisonter, som ofte sammenfaller med temaer fra medieoffentligheten, er et 

resultat av media eller en kombinasjon av flere faktorer. Slik sammenfaller funnene mine i 

større grad med Skjeggestads (2012), der lærerne mente elevene anså polariserte 

representasjoner av religion som negativt, noe som bekreftes av elevene i min studie. Arbeid 

med mediemateriale ble også av informantene i Skjeggestads studie ansett som en trigger til 

at elevene skulle nyansere og stille seg kritiske til forenklinger og overdrivelser. Dette ga 

mine informanter, fra et elevperspektiv, uttrykk for å gjøre.  

 

De to studiene som tar for seg religion og etikk-faget, Merckoll og Øygard (2014) og Strand 

(2015) sine studier, har også noen likhetstrekk med mine funn. Merckoll og Øygard (2014) 

fant at elevene stort sett begrunner sine assosiasjoner mellom islam og fundamentalisme og 

terror, med medias representasjoner av tematikken. Dette vises tydelig gjennom 

assosiasjonene mine informanter gjorde seg til islam, der blant annet terror ble nevnt hyppig. 

Elevene beskrev dessuten at de mente media hadde en betydning for å forklare dette. 

Svakheten med å sammenligne mine funn med Merckoll og Øygards (2014) er det samme 
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poengtert i forbindelse med von der Lippes (2010) studie. Jeg har ikke behandlet andre 

religioner i oppgaven, og vet ikke sikkert hvordan dette hadde sett ut dersom elevene også 

skulle skrive hva de forbandt med andre religioner og livssyn. Lærerne intervjuet i Strands 

(2015) studie er usikre på i hvilken grad media påvirker elevers holdninger, og de mener 

elevene er nyanserte i forhold til synspunkter i media. Jeg er også usikker på om holdningene 

til elevene i min studie påvirkes av media, men samtidig knytter elevene seg som sagt til 

diskurser som ofte brukes i medieoffentligheten. Derimot bekrefter min studie at elevene har 

et nyansert forhold til medias representasjoner, samtidig som et viktig tillegg til dette er at 

elevenes assosiasjoner og forståelseshorisonter er mindre nyanserte.  

 

Selv om det i noen grad er grunnlag for å sammenligne mine funn med funn fra tidligere 

studier, er det også en del som skiller min studie fra den tidligere empiriske forskningen. 

Først og fremst er ikke problemstillingen i noen av de refererte studiene den samme som min. 

Ellers er det ikke gjort lignende studier knyttet til aldersgruppen elevene i religion og etikk-

faget tilhører, og ingen av de nevnte studiene som undersøker elevperspektivet har latt 

elevene respondere på et utdelt mediemateriale. Jeg har heller ikke hatt som fokus å si noe 

om hvorvidt informantenes holdninger eller meninger ser ut til å være påvirket av media eller 

ikke, slik flere tidligere masteroppgavene har vektlagt. Selv om noen av funnene fra min 

elevstudie bekrefter funn i studiene som undersøker lærerperspektivet, tilbyr det ny innsikt å 

se dette fra et elevperspektiv.  

 

Det som kanskje tydeligst skiller min studie fra de tidligere, er refleksjonene elevene gjør seg 

i møte med tematikken i mediematerialet, og som gir innblikk i elevenes forståelse av 

forholdet mellom islam og det norske samfunnet. Dette gir også innblikk i hvilke 

forståelseshorisonter elevene legger til grunn når de prøver å forstå. I denne studien legger 

elevene blant annet vekt på kultur og verdier når de reflekterer rundt pressens 

representasjoner av islam, noe som ikke har vært et betydelig fokus i de tidligere studiene. 

Funnene i min studie gir også innblikk i forskjeller mellom muslimenes og ikke-muslimenes 

forståelseshorisonter i møte med islam i pressen. Min studie skiller seg tydelig fra de tidligere 

ved at jeg har brukt et datamateriale som åpner for å undersøke elevenes resepsjon av 

medierepresentasjoner og hvilke forståelseshorisonter elevene møter representasjonene med, 

samt at jeg har anlagt et komparativt perspektiv mellom to klasser. På denne måten kan 

studien bidra til å reise noen nye spørsmål som innspill til religionsdidaktisk refleksjon og 

videre forskning. 
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5.2 Elevenes refleksjoner om representasjoner av islam 
Elevene oppfattet i all hovedsak representasjonene av islam i norsk presse som negative og 

konfliktorienterte. Dette samsvarer med de generelle beskrivelsene som gis av 

representasjoner av islam i kapittel 2. Døving og Kraft (2013) hevder islam har fått negativ 

ladning i den offentlige debatten, mens Leirvik og Jacobsen (2013) mener dekningen av 

islam er problemorientert og stereotypisk. At elevene derfor oppfatter dekningen som negativ 

er ikke oppsiktsvekkende. Lundby og Gresaker (2015) mener pressen konstruerer islam som 

omstridt og utfordrende, og at sakene spesielt har nyhetsverdi der det inngår 

konfliktelementer mellom normer og verdier hos den muslimske minoriteten, og norsk 

majoritetskultur. Elevenes refleksjoner rundt dette er med andre ord ikke kun basert på 

subjektiv erfaring og oppfatning, men også basert på rent faktiske forhold i mediebildet.  

 

Videre er det også logisk at elevene mener denne typen dekning av islam skaper et unyansert 

og ubalansert bilde av religionen. Pressen konstruerer bilder av religion, og det må foretas 

fortegninger og forenklinger som gjør at ikke alle nyanser kommer med. Representasjonene 

elevene møter av islam i media vil med andre ord bestå av noen utvalgte elementer, slik 

Lundby (2011) hevdet. Det er i så måte kanskje ikke dette i seg selv elevene reagerer på, 

fordi de viser en forståelse for hvorfor det er slik. Informantene er klar over at media foretar 

visse valg, og at konfliktelementer inngår som del av det nyhetsverdige. I kapittel 2 så vi at 

pressen gjerne dekker religion på egne premisser og at nyhetskriterier også legges til grunn i 

dekningen av islam. Dette er noe elevene uttrykker forståelse for, fordi de vet at saker som 

dekkes i pressen er basert i virkelige forhold. Blant annet skrev elev 17 om nettopp dette, der 

han ga uttrykk for at det er naturlig at saker om blant annet terror utført av muslimer vies 

oppmerksomhet i mediebildet. Dette er en del av virkeligheten, og således et naturlig felt for 

journalistikken å beskjeftige seg med.  

 

Det ser ut til at elevene primært reagerer på det Døving og Kraft (2013) beskrev som 

omfanget av oppmerksomheten. Samtidig henger dette antakeligvis sammen med det 

overnevnte, at pressen også konstruerer islam som noe omstridt og utfordrende. Islam og 

muslimer gis ofte betydningen av å være et politisk problem som må løses, selv når det ikke 

foreligger brudd med samfunnets politikk og normer, hevdet Døving og Kraft (2013). 

Elevenes forståelse av pressen som en egen institusjon og aktør bærer i seg en implisitt 

kritikk av disse aspektene ved journalistikken. For det første oppleves omfanget av dekningen 
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av islam disproporsjonal i forhold til negative vinklinger og antall saker, og for det andre 

oppleves dekningen som lite representativ. IMDis årsrapport om 2009 illustrerte det 

førstnevnte tydelig. Forholdet mellom antallet saker om islam og muslimer og antallet 

muslimer i Norge på landsbasis, viste at oppmerksomheten rundt islam i medieoffentligheten 

var svært omfattende (jf. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2010).  

 

5.3 Elevenes kritikk av representasjoner i pressen 
Man kan dele inn elevenes kritikk i to kategorier 1) et misforhold mellom antall positive og 

negative saker, samt at de negative sakene er ikke representative for muslimer generelt, og 2) 

islam innehar en særstilling i pressen, særlig i forhold til andre religioner.  

 

5.3.1 Representativitet 
Elevene mente media skapte unyanserte bilder av islam og flere mente at de positive sidene 

ved religionen sjeldent fikk spalteplass. Dette kan være en reaksjon på at det også finnes et 

bilde av islam som ikke får samme oppmerksomhet i avisene. Dette bildet handler ifølge 

Roald (2012) ikke om krig, terror eller elendighet, men er basert i den norske virkeligheten, 

og er forenelig med norske verdier. Elevene var tydelige på at Ahmed og Akerhaugs utdrag 

(vedlegg 2) utgjorde en motvekt til det negative fokuset, og bidro til å nyansere bildet av 

islam. Dette illustrerer Døving og Krafts (2013) påstand om at muslimers deltakelse i 

offentlig debatt er med på å nyansere representasjonene. Elevene hevdet også at slike 

vinklinger kunne ha en opplysningsfunksjon og bidra til mer balanserte forståelser av islam. 

Generelt var elevene positive til at slike sider ved islam kom frem i pressen. Når det er mer 

positive eller nøytrale saker om islam gir altså elevene inntrykk av at dette kan være med på å 

spre kunnskap, lede til refleksjon og gode debatter, og slik bryte ned visse stereotype 

forestillinger om religionen. Dette bekrefter til en viss grad Døving og Kraft (2013) og 

Stokkes (2012) poeng om at pressen kan fungere som en forhandlingsarena, gitt at de rette 

premissene ligger til grunn.  

 

Elevene mente dessuten at media ikke gir et korrekt bilde av virkeligheten med hensyn til 

generalisering av muslimer som én gruppe, der mangfoldet ved islam ikke kommer frem. Det 

som representerer minoriteten blir stående som representativt for majoriteten, slik elevene ga 

uttrykk for i delkapittel 4.2.1. Dette dreier seg ikke bare om at det er andre sider ved islam 

som ikke kommer frem eller at stereotype islambilder gjerne bekreftes i media, slik Jensen 
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(2003) hevdet var vanlig. Jensen (2003) og Roald (2012) la vekt på at islam ikke er én 

størrelse. Dette føler nok ikke elevene nødvendigvis at kommer tydelig frem i media. I tillegg 

hevdet Døving og Kraft (2013) at forestillinger knyttet til islam antas å gjenspeiles i 

individene. Dogmatisk lære får slik gjerne en representativ status for alle muslimer, mens 

elevene derimot ga uttrykk for at blant annet ulike tolkninger gjorde at islam har ulike 

uttrykk. Fordi islam i media også er et globalt fenomen, hevdet Døving og Kraft (2013) at det 

partikulære gjerne får generell gyldighet. Dette illustrerer elevene tydelig idet de spesielt 

reagerer på at de ekstreme tilfellene blir representative, som kvinners status i Saudi-Arabia og 

ekstremisters terrorhandlinger. Slik viser de også kritisk refleksjon rundt pressens 

representasjoner, fordi de ikke lar det partikulære få generell gyldighet. 

 

Påpekningen av dette fra elevene er dessuten interessant i lys av pressens vektlegging av det 

sensasjonelle, som gjerne saker fra Saudi-Arabia eller terrorhandlinger er. Døving og Kraft 

(2013) påpekte at nyheter gjerne sier noe om avvik, der det sensasjonelle gjerne gir innblikk i 

hegemoniske forståelser av hvordan noe er eller bør være. Dette blir et avvik fra normalen, og 

elevene ser ut til å inneha det Lindholm (2001) omtalte som et «normalitetsbegrep». Dette har 

verdi når man leser om islam i pressen, nettopp fordi betoningen av det som er fremmed for 

majoriteten kan være med på å sette skiller mellom «oss» og «dem». Elevene viser derimot at 

de har en kompetanse som gjør at de evner å se sensasjonelle eller avvikende fenomener som 

motsatser til «normal islam», eller vanligere muslimsk praksis. «Normalitetsbegrepet» ser 

altså ut til å ha en viktig funksjon.  

 

5.3.2 Særbehandling 
Elevene nyanserte også den posisjonen de mente islam hadde i norsk presse, gjennom blant 

annet sammenligninger med andre religioner. Sammenligningene elevene gjør her er av den 

typen Poulsen (2008) nok vil si er av størrelser det gir mening å sammenligne. Islam er ikke 

en religion på noen annen måte enn for eksempel kristendom og buddhisme er religioner. På 

denne måten viser elevene at islam ikke står i noen særstilling. Elevene viser at de vet det 

ikke bare er islam som kan knyttes til vold og konflikt, noe som i et skoleperspektiv er viktig 

med tanke på kvalitativ likebehandling av religioner (jf. Andreassen, 2008). Samtidig er det 

en reaksjon på at det «alltid» er muslimene som er i søkelyset, men elevene ser ikke ut til å 

finne en forklaring på dette. Dette kan nemlig bare delvis forklares gjennom økt fokus på, og 

interesse for islam (jf. Døving & Kraft, 2013; Lundby & Gresaker, 2015). Elevene mener 
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lignende aspekter ved andre trossamfunn ikke belyses i lik grad, men ser ikke dette som et 

produkt av flere diskurser. Døving og Kraft (2013) hevdet at aspekter som migrasjon- og 

integrering, samt nyhetsbildet i resten av Europa som gjør islam til en motsats til det 

europeiske, eller knytter an til fare og frykt, er med på å forklare hvorfor dette skjer. Det er 

dog rimelig å anta at slike komplekse forklaringer ikke er noe elevene har kunnskaper om.  

 

Et annet aspekt trådte også frem i elevenes kritikk av særbehandlingen de mente islam får i 

media. Elevene var svært kritiske til at muslimer i mindre grad enn individer med annen tro 

eller andre livssyn ble fremstilt som enkeltindivider. Koblingen mellom elevenes synspunkter 

og tendensen til å bruke benevnelser som utelukkende knytter muslimer til sin religion, slik 

Roald (2012) hevdet var blitt vanlig, er her tydelig. Selv om pressen ifølge Døving og Kraft 

(2013) har blitt flinkere til å nyansere begreper som «islam» og «muslim», mener altså 

elevene at det stadig brukes som en beskrivelse av mennesker som er muslimer. Dette var del 

av en identitetspolitikk Leirvik (2006) mente å se tydelige tendenser til, der man først og 

fremst er muslim, og sekundært borger og menneske. Elevene ser ikke ut til å gjøre nytte av 

en slik forståelsesramme i forholdet mellom enkeltindividet og islam, og det gis uttrykk for at 

religion i seg selv ikke kan brukes til å definere og beskrive mennesker.  

 

5.4 Medias påvirkning 
På samme måte som Gripsrud (2015) hevder bruk av begrepet «påvirkning» kan være 

problematisk, mener jeg bruken av dette i forhold til elevene i denne studien er problematisk. 

Når man studerer elevenes resepsjon av mediematerialet, viser elevene seg å være aktive 

lesere, som ikke sluker medieinnholdet ukritisk, i tråd med Lundbys (2011) syn. Media er 

dog med på å definere virkeligheten rundt oss, som igjen blir med på å definere oss. Dette 

kommer frem gjennom elevenes tanker om at media i det minste har en betydning for 

hvordan de ser og oppfatter virkeligheten, selv om det ikke direkte ser ut til å påvirke deres 

syn på islam som religion. Det er nærliggende å se dette i sammenheng med Lundbys (2011) 

påstand om at pressens nyheter om religion setter en dagsorden og gir rammer for folks 

forståelse. Lundby (2011) mente også egne erfaringer fungerer som motkraft til at skjeve 

inntrykk av religion blir sittende. Selv om elevene i mindre grad eksplisitt trekker på egne 

erfaringer med religionen, forekom det visse sammenligninger med muslimske bekjente. De 

viste også at de har et normalitetsbegrep i forhold til islam, og dette har nok også en funksjon 

som motvekt til at stereotype representasjoner får universell gyldighet.  
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Majoriteten av elevene oppga å være ikke-religiøse, som nok betyr at elevenes ferskeste 

inntrykk av religion ikke stammer fra egen deltakelse i religiøs praksis, men at pressen i 

større grad former dette. Dette fikk vi innblikk i gjennom delkapittel 4.6.5, som angikk hva 

som var med på å forme elevenes forståelsesrammer. Ikke-muslimene i materialet oppga med 

høyere frekvens aviser som viktigste kilde til kunnskaper om islam utenom 

religionsundervisningen, samtidig som noen trakk inn egne erfaringer som å ha reist i 

Midtøsten, eller muslimske venner og bekjente. Muslimene oppga derimot andre aspekter, 

som «er muslim selv», «imamen i moskeen», «egne søk», og «foreldre og venner». For ikke-

muslimer som ikke har erfaringer med islam fra et innenfraperspektiv, kan derfor media i 

større grad fungere som fortolkningsrammer for islam som religion. Dette illustrerer 

Gripsruds (2015) påstand om at virkninger media har på enkeltpersoner er betinget av sosiale 

og kulturelle omstendigheter som ligger utenfor media. Slik er det mer nærliggende å si at 

elevenes virkelighet i noen grad defineres gjennom at media setter dagsorden og gir rammer 

for deres forståelse, men ikke automatisk ser ut til å gi noe utslag på elevenes totaloppfatning 

av islam. Jackson (2010) hevdet media var delvis konstituerende for de erfaringene og 

bakgrunnskunnskapene elevene bringer med seg i klasserommet, som nok også kan være med 

på å forklare hvorfor elevene mener media har en form for betydning for dem. 

 

5.5 Elevassosiasjoner 
Elevenes assosiasjoner til islam var primært av negativ karakter. De fire muslimske elevene 

hadde langt mer positive assosiasjoner, mens det hos de 55 ikke-muslimske elevene kun var 6 

positive assosiasjoner til islam. De negative var 39 i tallet, de positive 14, mens de nøytrale 

og mer ubestemmelige assosiasjonene hadde høyest frekvens, med 61. Jackson (2010) 

berører denne tematikken, og det aktualiseres spesielt på grunn av misforholdet mellom 

assosiasjonene hos muslimene og ikke-muslimene. Hun hevder lærere må ta høyde for 

medierepresentasjoner i multikulturelle klasserom. I media kan det gis et inntrykk av at 

assosiasjoner mellom eksempelvis muslimer og terrorisme er normalt, og selv om media ikke 

lærer elevene disse assosiasjonene, innebærer det likevel en normalisering av slike tendenser. 

Hos elevene i min studie ser vi tydelig at de opplever dekningen av islam som negativ, og 

elevene viser metarefleksjoner som beskriver at media er med på å gjøre at negative 

assosiasjoner kommer opp. Slik metarefleksjon forsterker inntrykket av at elevene ikke 

mekanisk påvirkes av media, eller at de mener slike assosiasjoner er fornuftige, fordi de er 

langt mer nyanserte og reflekterte i elevtekstene enn hva assosiasjonene sett isolert tilsier.  
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Samtidig reflekteres det mindre rundt konsekvensene dette kan ha. Når elevene assosierer 

disse negative begrepene med islam har dette konsekvenser for muslimer, som gjerne møtes 

med fordommer og hat på grunnlag av fenomener de ikke føler representerer dem, slik 

Jackson (2010) mente det var viktig at lærere tok høyde for. Denne siden av bildet ble tydelig 

gjennom muslimenes tekster, som ga inntrykk av å forsvare islam mot diverse anklager. Dette 

betyr ikke at de ikke-muslimske elevene er uvitende om at ulike syn preges av forståelses- og 

referanserammer hos hver enkelt. Flere elever hevdet jo nettopp at de var bevisste på sitt 

utenfraperspektiv. Men evnen til å veksle mellom innenfra- og utenfraperspektivet som 

Andreassen (2008) tok til orde for, ser ikke ut til å håndteres av elevene i den forstand at de 

setter seg inn konsekvensene for menneskene disse negative assosiasjonene hektes ved.  

 

5.6 Elevenes forståelseshorisonter 
Gripsruds (2015) begrep forståelseshorisont sammenfaller med analysens funn hvor elevenes 

personlige oppfatninger i større grad trer frem. Dette dreier seg om de forutsetningene 

elevene har når de prøver å forstå en tekst (se Gripsrud, 2015, s. 141). I et hermeneutisk 

perspektiv blir vi i en viss grad bundet av vår forhåndsviten. Når elevene leser avisutdragene 

blir meningen et produkt av møtet mellom elevenes forutsetninger, og tekstenes 

innholdselementer. Elevene gjør hele tiden bruk av disse forutsetningene, men samtidig viser 

forståelseshorisontene både direkte og indirekte hvilke meninger og holdninger til islam de 

bringer med seg i møte med mediematerialet. I denne delen av drøftingen er det naturlig å 

skille mellom muslimenes og ikke-muslimenes forståelseshorisonter, fordi det var disse 

forskjellene som trådte tydelig frem i analysekapittelet. Dette vil derfor vektlegges i de 

påfølgende delkapitlene. 

 

5.6.1 Refleksjoner om islam 
De ikke-muslimske elevene i materialet karakteriserte gjerne islam som gammeldags, 

umoderne og liten åpen for endringer, på tross av at de kritiserte media for å ikke vise islams 

mangfoldighet, og argumenterte for at muslimer er individer med ulike handlingsmønstre. 

Roald (2012) hevdet islam gjerne ses som statisk og uforanderlig i de fleste europeiske land. 

Det er på mange måter dette bildet som bekreftes hos mange av elevene. Samtidig står dette i 

motsetning til de tidligere nyanseringene, og det er vanskelig å tolke hvorfor. Noe av 

nøkkelen ligger antakeligvis i religionsforståelsen elevene legger til grunn. Elevenes 

forståelser av islam gir inntrykk av essensialistiske forståelser av religion, som noe i seg selv 
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og med en egentlig essens, en forståelse som gjerne også kommer til utrykk også i pressen. 

Særlig kommer dette til uttrykk gjennom elevenes tanker rundt kjønnsdimensjonen i islam. 

Elevene er skeptiske til det kjønnsrollemønsteret de gir uttrykk for at islam har, og beskriver 

på mange måter at kvinners posisjon i islam er underlegen og preget av urettferdig 

behandling. Her er elevene i mindre grad villige til å forhandle, og de ser ut til å reflektere 

rundt tildekking av kvinner fra et likestillingsperspektiv. De ikke viser noen forståelse for at 

muslimer ikke nødvendigvis gjør dette, noe Roald (2005) hevder er et vanlig problem. 

Elevene anser gjerne hijaben som et negativt symbol på kvinnens posisjon, men 

problematiserer ikke hvorvidt det faktisk er undertrykkende selv om elevene anser det som 

undertrykkende. Inntrykket man sitter igjen med er at elevene i en viss grad anser islam i seg 

selv som noe som nedvurderer kvinners posisjon og status, noe som må kunne karakteriseres 

som en essensialistisk tanke (jf. Leirvik, 2005).  

 

Poulsen (2008) fant enn middelvei mellom essensialistiske og sosialkonstruktivistiske syn på 

religion. Her blir religioner ansett som foranderlige og dynamiske størrelser som også har en 

identitet og kontinuitet, noe jeg også hevdet var i tråd med læreplanens forståelse (jf. 

Kunnskapsdepartementet, 2006b, s. 3). Spenningen mellom disse to aspektene forsvinner 

kanskje hos elevene. På den ene siden impliserer dette tradisjon og fasthet. Dette 

kommenterer elevene delvis på med sine forståelseshorisonter, men mest gjennom deres 

mediekritiske refleksjoner. For innenfor tradisjon og faste rammer finnes det helt klart et 

mangfold, noe elevene kommuniserer. På den andre siden impliserer dette åpenhet og 

utvikling. Denne siden av islam viser elevene mindre forståelse av. Dette blir tydelig 

gjennom elevenes sammenligninger med spesielt kristendommen. Betegnelsen «den moderne 

kristendommen» har ingen ekvivalens i «moderne islam» hos elevene. Her speiles Roalds 

(2012) beskrivelser av aksept av forandringer innen kristendommens teologiske spørsmål og 

praksis, mens det samme ikke anses å gjelde for islam.  

 

Dette reiser også spørsmål om hvilken størrelse elevene sammenligner islam med. Har de nok 

kunnskap om islamsk tradisjon til å gjøre disse sammenligningene på et opplyst grunnlag, 

eller er det primært basert på personlige meninger? Dette aktualiserer igjen Poulsens (2008) 

påstand om at sammenligninger må gjøres av like størrelser, og hans vektlegging av 

saklighet. Samtidig aktualiserer det Andreassens (2008), Jacksons (2010) og Vestøls (2012) 

tanker om at elever bør få innblikk i ulike måter å se religion, og at deres eget syn er preget 

av hva som er inkludert i linsen de ser gjennom. Det er nærliggende å tro at elevene ikke har 
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inngående kjennskap til reformtenkning og nytolkninger i islamsk tradisjon. Tolkning 

vektlegges i elevenes mediekritiske refleksjoner, men sett i lys av elevenes 

forståelseshorisonter kan det se ut til at dette forstås som noe som skjer innenfor en 

forhåndsbestemt og fast definert islamsk lære, eller islamske rammer. Dette uttrykker da også 

en viss stereotyp islamforståelse, fordi det gir inntrykk av en forut fastsatt og forenklet 

oppfattelse av hvordan og hva islam «er» (jf. Poulsen, 2008, s. 29).  

 

5.6.2 Forståelseshorisonter som religionskritikk? 
Man kan også se de ikke-muslimske elevenes forståelser av islam som ekstern 

religionskritikk. Pressens islamdekning er et argument for å trekke konfliktperspektiver inn i 

undervisningen, nettopp fordi en positiv religionsforståelse viser seg å utfordres gjennom 

medias representasjoner. Selv om ikke-muslimenes noe negative oppfatninger av islam 

kommer frem i elevtekstene, betyr ikke dette at det ikke er legitimt å kritisere (jf. Andreassen, 

2008, 2012). Elevenes kritikk av islam kan dog stilles spørsmål ved grunnet måten det skjer. 

Elevene finner ikke paralleller til andre religioner når det gjelder kritikken uttrykt gjennom 

deres forståelseshorisonter. Som sagt forekommer det sammenligninger med «den moderne 

kristendommen», og elevene gir slik uttrykk for det Jensen (2003) skriver om at islam gjerne 

fremstilles som ensartet og uforanderlig, og som noe som på dette punktet skiller seg radikalt 

fra kristendommen. Det rettes for eksempel ingen kritikk mot aspekter ved kristendommen i 

Norge i dag, med hensyn til problematikk rundt kjønn eller homofili. Dette kan tyde på at 

elevene i større grad tar kristendommens plass for gitt, mens det i forbindelse med islam 

problematiserer hva som hører hjemme og ikke i Norge, slik Døving og Kraft hevdet (2013) 

var vanlig. Det antyder også at elevene tenderer mot å skille god og dårlig religion eller 

religiøsitet, slik Døving og Kraft (2013) hevdet at det i pressen var noen former for religion 

som fremstår mer ekte, legitime og dannet enn andre. 

 

Det bør være legitimt å kritisere eksempelvis kvinneundertrykkende elementer ved islam, 

men elevene viser ikke nødvendigvis at de har kompetanse til å gjøre dette på et saklig 

grunnlag. Andreassen (2012) hevdet ekstern religionskritikk kunne være utfordrende fordi 

elevene kan være usaklige og unyanserte, noe som til en viss grad illustreres her. Poulsens 

(2008) tre metodiske og etiske regler i arbeidet med kontroversielle temaer er relevante i 

denne sammenheng. Den første handlet om forholdet mellom generalisering og stereotypier. 

Elevene har, som nevnt i avsnitt 5.6.1, delvis stereotype oppfatninger av islam. Når det 
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gjelder sammenligning ser vi at majoriteten av elevene ikke gjør bruk av to sammenlignbare 

størrelser. Autoritære sider ved andre religioner inkluderes ikke i lik grad i tekstene til 

majoriteten av elevene. Det siste punktet angår nettopp saklighet, og elevene viser ikke noen 

tydelig bruk av faglige kunnskaper i resonnementene sine. Elevene beveger seg ikke mellom 

det konkrete og abstrakte med henblikk på taksonomiske nivåer, men holder seg gjerne til det 

konkrete, med redegjørelser og beskrivelser av sine syn. Disse synene ser også ut til å være 

begrunnet ut fra personlig overbevisning. De bruker altså sin forståelseshorisont på 

bekostning av en saklig og nyansert argumentasjon som krever kunnskaper (Andreassen, 

2008; Poulsen, 2008). Man kan dog spørre om den tekstsjangeren undersøkelsen legger opp 

til gjør det naturlig å bruke slik argumentasjon. Dette vil behandles i delkapittel 5.6.4.  

 

Leirvik (2005) ønsket en allmenn og opplyst religionskritikk av alle autoritære former av 

religion, og vi kan også etterlyse det samme her. Elevene gir inntrykk av at de ikke har 

kunnskaper til å kritisere islam på et opplyst og velinformert grunnlag, uten kunnskaper om 

nytenkning i islam. Leirvik (2005) viste hvordan også den interne muslimske islamkritikken 

har økt i omfang, noe elevene ikke viser kjennskap til. Derfor kan også man argumentere for 

at også den interne religionskritikken i større grad bør inkluderes i religionsundervisningen, 

all den tid dette kan bidra til at elever ser religion som dynamiske størrelser i stadig utvikling 

(jf. Andreassen, 2012, s. 125). På den måten kan kanskje elevene i større grad få forståelse 

for den delen av Poulsens (2008) religionsdefinisjon som vektlegger åpenhet og utvikling, og 

som i denne sammenheng synes å være viktig for å få en mer helhetlig og balansert forståelse 

av islam som religion.  

 

5.6.3 Refleksjoner rundt kultur, verdier og det norske samfunnet 
I analysekapittelet kom det frem at majoriteten av elevene ser ut til å vurdere islam med 

utgangspunkt i norsk kultur, og verdier som fremmes i det norske samfunnet. Både implisitt 

og eksplisitt uttrykte elevene at det finnes en muslimsk kultur, med muslimske verdier. Kun 

et fåtall av ikke-muslimene kom ikke inn på tematikken kultur og verdier. Slik kan elevene 

sies å følge pressens vektlegging av «det norske» som tematisk bakteppe i forhold til islam. 

Elevene essensialiserer til en viss grad kultur når de tillegger muslimer kulturelle verdier etter 

den religionen de tilhører (jf. Roald, 2012). Elevenes syn på kultur er ikke likt det Gullestad 

(2002) anlegger, der kultur er noe foranderlig og religiøse forestillinger bare utgjør en del av 

en større kulturell sammenheng. Motsatt ser elevene heller ikke ut til å forstå virkninger 
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kultur har på religiøse forestillinger. De muslimske elevene hadde andre synspunkter på 

dette, og vektla ikke motsetninger mellom muslimsk og norsk kultur, og tilhørende verdier. 

Snarere fokuserte disse elevene på skillet mellom religion og kultur. Hos disse elevene blir 

kultur foranderlig, fordi det ikke antydes at alle muslimer deler en felles kultur. Vi så 

tidligere at elevene reagerte på identitetspolitikken som satte mennesker opp mot hverandre i 

religionens navn (jf. Leirvik, 2006), men når det kommer til kultur er ikke majoriteten like 

kritiske til å gjøre dette. Roald (2012) hevdet forholdet mellom religion og kultur er svært 

komplekst, noe de ikke-muslimske elever ikke viser særlige kunnskaper om.   

 

Elevenes refleksjoner gir også inntrykk av at det handler om hvor langt majoriteten skal gå i 

retning av å akseptere muslimenes verdier. Verdisynet fremmet av den norske staten kan her 

se ut til å være viktig, og elevene ser ut til å vurdere ut fra hegemoniske verdier i 

storsamfunnet, som likestilling og individets frihet. Dette et viktig punkt i pressens dekning 

av islam, og både Lundby og Gresaker (2015) og Døving og Kraft (2013) mente islam hadde 

særlig nyhetsverdi ved saker der det var konflikter mellom normer og verdier hos muslimske 

minoriteter, og den norske majoritetskulturen. På et vis bekreftes Roalds (2005) påstand i 

elevenes tekster, om at det det norske representeres ved moderne tankeganger, mens 

muslimene representeres ved patriarkalske strukturer og et tradisjonelt kjønnsrollemønster. 

Khan-Østrem (2008) hevdet derimot at «norske verdier» i seg selv er en sammensatt 

konstruksjon, og at disse verdiene ikke nødvendigvis deles av alle innbyggere, uavhengig av 

religion og bakgrunn. At dette ikke nødvendigvis er en verdikollisjon som dreier seg om 

«norske» versus «muslimske» verdier, kommuniseres ikke av majoriteten av elevene.  

 

Dette aktualiserer også Andreassens (2008) konfliktperspektiver i undervisningen, men ikke 

bare i form av konflikter i og mellom religioner. Hva så med konflikter mellom religion og 

samfunnets normer og verdigrunnlag? Elevene viser mindre kompetanse til å reflektere rundt 

spenninger mellom det hovedsakelig sekulære norske samfunnet og islam. Dette viser 

kanskje at en tematisering av konflikter mellom religion og samfunn kan være en viktig 

nøkkel for skape helhetlige forståelser av religion (jf. Kunnskapsdepartementet, 2006b, s. 3). 

Dette angår også læreplanens kompetansemål fordi elevene skal kunne drøfte samarbeid og 

spenninger mellom religioner og livssyn, samt reflektere over det pluralistiske samfunnet 

som en etisk og filosofisk utfordring (Kunnskapsdepartementet, 2006b, s. 6).  
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5.6.4 Forholdet mellom religiøs, sekulær og religionsfaglig refleksjon 
I elevtekstene så vi at det var lite fokus på de religiøse aspektene ved islam, og Døving og 

Kraft (2013) hevdet teologiske diskurser var fraværende i pressen, med lite bruk av religiøs 

argumentasjon. I tillegg tematiseres gjerne islam gjennom etablerte diskurser som likestilling 

og integrering. En måte å forstå fraværet av dette i elevtekstene er at avisutdragene brukt i 

oppgaven er tekster som inngår i en medieoffentlighet som kan sies å være sekulær grunn, 

preget av sekulær argumentasjon (jf. Døving & Kraft, 2013; Hjarvard, 2012; Lundby & 

Gresaker, 2015). Aspekter som knytter islam og muslimer til det norske samfunnet belyses 

ikke ut fra islams tros- og frelseslære fordi det sekulære i utgangspunktet er naturlig i medias 

språk. Det kan hende at elevene tilpasser seg denne diskursen, og at dette gir utslag i lite 

fokus på religionsfaglige beskrivelser i elevtekstene.  

 

Dette kan forklare hvorfor heller ikke de muslimske elevene bruker noen former for religiøs- 

eller metafysisk argumentasjon i tekstene sine, men heller presenterer mer positive syn på 

islam, og gir uttrykk for varianter av forsvar for religionen. Det kan altså se ut til at refleksjon 

rundt islams forhold til samfunnet i mindre grad krever eksplisitt bruk av kunnskaper knyttet 

til tros- og læredimensjonen ved islam. Dette kan også være med på å forklare hvorfor det i 

spørreskjemaene er en tydelig forskjell mellom klasse A og B i antallet religionsfaglige 

assosiasjoner. Når de spørres om assosiasjoner til islam ser det ut til at de i større grad knytter 

an til kunnskaper de har, mens de i møtet med mediematerialet, som behandler islam på en 

annen måte enn i klasserommet, ikke i samme grad gjør nytte av kunnskapen. Man skulle 

kanskje tro at flere av elevene i klasse A i forbindelse med Storhaugs artikkel kunne trekke 

på kunnskaper om kjønn og kjønnsroller i islam, slik elev 9 gjorde. Ingen tematiserer heller 

forskjeller mellom sunni- og sjiaislam. Det at de ikke gjør det kan være med på å forsterke 

forståelsen av at islam i norsk presse ikke regnes som del av det religionsfaglige domenet, og 

at elevene av den grunn ikke trekker det inn. På en måte kan man kanskje kalle dette en 

annen «sjanger» av islam enn den elevene møter i klasserommet.  

 

Samtidig kan man stille spørsmål ved om dette har å gjøre med oppgaven elevene ble 

presentert for. Det var ingen uttrykt forventning om at elevene skulle trekke inn 

fagkunnskaper, og instruksjonene var åpne i form av at elevene stod fritt til å velge 

uttrykksmåte og å skrive frem egne tanker og meninger. Likevel er det ingenting som tilsier 

at egne tanker og meninger ikke også kan trekke på fagkunnskaper, og være informert av 
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disse. Dette kan jo sies å være en overordnet målsetting med undervisningen. Det er 

vanskelig å si hvorfor elevene ikke gjør dette, men det kan også hende at de mangler 

kunnskaper til å vurdere medietekstene med utgangspunkt i religion og etikk-fagets innhold, 

slik vi så at majoriteten av elevene ikke viste kunnskaper om eksempelvis nåtidig utvikling 

av islamsk lære eller forholdet mellom religion og kultur.  

 

En annen forklaringsmodell tar utgangspunkt i elevenes religions- og livssynstilhørighet. 

Majoriteten av elevene oppga at de ikke var religiøse, mens 19 elever oppga å anse seg selv 

som enten kristne, muslimer eller hinduister. For mange av elevene trenger derfor ikke den 

sekulære medieoffentligheten eller oppgaveformuleringen å gi noe utslag på hvordan de 

forholder seg til materialet, fordi de i utgangspunktet har et relativt sekulært syn på 

tilværelsen, og argumenterer deretter. Samtidig ligger det en spenning mellom at de sekulære 

elevene i større grad kan forventes å bruke sekulær argumentasjon, og forventningen om at de 

religiøse elevene derimot i noen grad vil trekke inn noen form for religiøs argumentasjon. 

Vestøls (2012) modell for elevposisjoner være nyttig for å forstå denne spenningen. I dette 

materialet er det vanskelig å spore elever med tradisjonell- og postmoderne religion- eller 

livssynsforankring. Det betyr ikke at de tradisjonalistiske- eller postmoderne synene på 

religion og livssyn ikke finnes i materialet, men det trer ikke tydelig frem i elevenes tekster. 

Kanskje kan man hevde det finnes tradisjonelle innslag primært av ikke-religiøs karakter. 

Elevene reflekterer rundt kultur og verdier som om deres utgangspunkt i det norske er det 

naturlige, som kan knyttes an til at dette er det naturlig orienteringspunktet for elevene kontra 

det religiøse. Mer tydelig er nok elevenes modernistiske holdning til religion- og livssyn. For 

eksempel viste analysen i forbindelse med hijaben at elevene argumenterte for kvinners rett 

til å bruke hijab ut fra tanker om enkeltmenneskers frihet, og evnen til å ta selvstendige 

beslutninger. Dette gjaldt uavhengig av om elevene oppga å være religiøse eller ei.  

 

De modernistiske rammene blir dog mest tydelig hos de ikke-religiøse elevene, og flere av 

dem er tydelige på at de kun kan forholde seg til islam fra et utenfraperspektiv. Dette 

illustrerer til en viss grad Vestøls (2012) poeng om elevers vanskeligheter med å forstå andre 

posisjoner. Andreassen (2008) hevdet et slikt utenfraperspektiv så religion som et 

menneskeskapt fenomen, og slik baserte seg på en sekulær forståelse av religion. Det at 

majoriteten av elevene forholder seg til religion som minimalisme (jf. Lincoln, 2003) og er 

relativt sekulære selv, er nok derfor også en plausibel tolkning av hvorfor det religionsfaglige 

i liten grad betones. Fordi undersøkelsen ikke har gitt nok innsyn i dette, er det vanskelig å 
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konkludere entydig om hvorfor det fantes så små forskjeller på klasse A og B i et komparativt 

perspektiv. Det er likevel fremtredende at elevene ser ut til å reflektere med utgangspunkt i 

det sekulære Norge. Nøkkelen til å forstå dette kan ligge i et krysningsfelt mellom 

elevposisjoner, tilpasning til pressens religionsdiskurser, en tematikk som i mindre grad 

fordrer aktiv bruk av kunnskaper, oppgaveformuleringen og mangel på kunnskaper.  

 

5.7 Oppsummering av studiens funn  
Gjennom denne studien har målet vært å si noe om hvordan elever reflekterer rundt 

representasjoner av islam i norsk presse. I det følgende vil funnene som belyser dette 

oppsummeres, før det munner ut i en overordnet konklusjon. Elevene viser at de har et 

nyansert og kritisk forhold til representasjoner av islam i norsk presse. I møte med islam i 

pressen viser elevene at de har et normalitetsbegrep som gjør at de evner å skille mellom det 

mer eksotiske og sensasjonelle, og det som ligger nærmere «normal islam». De evner å se 

medietekstene som medietekster, og har en forståelse av at pressen som institusjon legger 

visse kriterier til grunn i sin dekning av islam. Samtidig er de kritiske til den posisjonen 

media har til å vinkle saker, og de opplever dekningen som primært negativ og 

konfliktorientert.  

 

Elevenes kritikk av pressens representasjoner av islam viser seg tydeligst på to områder. 

Først gjennom elevenes fokus på misforholdet mellom positive og negative saker, hvor de 

nyanserer mangelen på representativitet. Deretter gjennom å problematisere den 

særbehandlingen de opplever at islam får i media. Elevene oppga også at media hadde en 

innflytelse på hvordan de ser verden. Snarere enn at media påvirker deres syn på islam 

direkte, kan media være med på å prege elevenes virkelighetsbilde gjennom å sette dagsorden 

og gi rammer for deres forståelse. I krysningspunktet mellom de mediekritiske holdningene 

og forståelseshorisontene til elevene, ligger elevenes assosiasjoner til islam. Disse var 

primært negative, og viste en slags normaliseringstendens mellom islam/muslimer og 

negative assosiasjoner som terrorisme.  

 

Elevtekstene ga et interessant innblikk i hvilke forståelseshorisonter elevene møtte 

mediematerialet med, hvor det var en tydelig forskjell mellom muslimene og ikke-

muslimene. Islamforståelsen hos de ikke-muslimske elevene var gjerne preget av et statisk 

bilde som ikke tok høyde for at islam er en foranderlig og dynamisk størrelse. Snarere var 
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visse essensialistiske og stereotype forståelser mer fremtredende. Saklig og nyansert 

argumentasjon for slike forståelser uteble, kanskje i mangel på nok kunnskap. Dette 

aktualiserer konfliktperspektiver og religionskritikk som en motvekt til slike oppfatninger. 

Hos muslimene var det derimot de positive sidene ved islam som ble vektlagt. Muslimene ga 

ikke uttrykk for at det var noen motsetning mellom det å være muslim og det å være norsk, 

mens tematiseringen av verdier og kultur var fremtredende hos ikke-muslimene. Muslimene 

fokuserte på skillet mellom religion og kultur, mens tematisering av det komplekse forholdet 

mellom religion og kultur ikke var fremtredende hos ikke-muslimene.  

 

Mellom klasse A, som hadde vært gjennom kompetansemålene knyttet til islam, og klasse B, 

som ikke hadde det, viste det seg å være få forskjeller. Det som primært skilte klassene var et 

større antall religionsfaglige assosiasjoner i spørreskjemaet, men disse kunnskapene ble ikke 

eksplisitt gjort bruk av i elevtekstene. Flere aspekter kan være med på å forklare dette, og én 

plausibel forklaring er at pressen fokuserer på aspekter som knytter islam og muslimer til det 

norske samfunnet, fremfor islamsk tros- og frelseslære. Det kan da hende at elevene tilpasser 

seg denne diskursen. Samtidig er elevenes posisjoner viktige, gjennom måten de forholder 

seg til religion. Majoriteten av elevene var ikke-religiøse, samtidig som det sekulære Norge 

ser ut til å være et orienteringspunkt uavhengig av religions- og livssynstilhørighet. 

 

Både elevenes forståelse av religion og forholdet mellom religion og samfunn kan 

antakeligvis være med på å forklare hvorfor det er en spenning i datamaterialet i form av at 

elevene er kritiske til pressens representasjoner av islam, samtidig som elevenes egne 

forståelseshorisonter inneholder trekk som viser mindre kritisk bevissthet. Å endre 

forståelseshorisonter krever aktiv og inngående bruk av kunnskaper. Én ting er å gjøre 

nyanseringer av representasjonene som er dominerende i pressen, som gjerne er preget av 

forenklinger. Noe annet er å nyansere sine egne forståelser, fordi det i denne sammenheng 

krever et forankringspunkt i religionsfaglige forståelser som gjerne er mer komplekse og 

abstrakte. Islam i pressen tematiserer komplekse relasjoner mellom religion og samfunn, 

kultur og religion, og sekulære og religiøse verdier. Spenningen mellom det konkrete og det 

abstrakte kan være en kognitiv utfordring. Elevene knytter seg primært til ikke-faglige 

diskurser, som til en viss grad preges av et essensialistisk utgangspunkt. Dette aktualiserer 

også elevenes bruk av fagkunnskaper, og hvorvidt dette avhenger av om det forventes at de 

skal anvende kunnskaper de har tilegnet seg i skolefaget.  
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Studiens overordnede konklusjon kommer derfor til uttrykk både gjennom elevenes kritikk av 

pressens representasjoner, forståelseshorisontene de møter mediematerialet med, og de få 

forskjellene i et komparativt perspektiv. Selv om elevenes refleksjoner viser kompetanse til å 

nyansere representasjoner av islam i pressen, viser ikke majoriteten av elevene kunnskaper 

om tematikken som ofte vektlegges i pressens saker om islam. Disse sakene fokuserer gjerne 

på forhold mellom islam og samfunnet, i kraft av å kommentere på samfunnsforhold. På 

mange måter kan man si at religion og etikk-faget og pressen vurderer og ser islam på ulike 

premisser. I denne studien ser elevene i mindre grad ut til å se islam fra religion og etikk-

fagets utgangspunkt. I møte med islam i pressen anvender ikke elevene religionsfaglige 

beskrivelser som samsvarer med religion og etikk-fagets målsettinger, og elevenes forståelser 

av islam viser mindre kunnskap om måter religion utvikles i samspill med omgivelsene. 

 

5.7.1 Utfordringer og veien videre 
Denne studien har noen klare begrensninger som ble behandlet i metodekapittelet. Studien 

gjør ikke krav på å være representativ for elever i norske klasserom generelt. Målet er heller 

ikke å generalisere studiens funn til andre elever. Slike begrensninger kan reise noen 

interessante problemstillinger for praksis- og forskningsfeltet, samtidig som funnene kan by 

på visse utfordringer. Studiens funn kan være utfordrende fordi religion og etikk-fagets 

behandling av islam skiller seg betraktelig fra pressens, både i religionsforståelse og tematikk 

som vektlegges. Fraværet av faglige diskurser hos elevene i studien kan reise interessante 

spørsmål om elevenes bruk av fagkunnskaper avhenger av en uttrykt forventning om at de 

skal anvende slike kunnskaper. Det er et interessant spørsmål om elevene for eksempel hadde 

brukt fagkunnskaper i større grad dersom oppgaven i studien hadde vært en prøve i faget. I så 

fall vil dette kunne reise spørsmål om hvordan undervisningen eventuelt kan bidra til at 

elevene benytter seg av sine kunnskaper utenfor undervisnings- og prøvesituasjoner. Studien 

gir ikke grunnlag for å si noe entydig om dette, og kan derfor først og fremst bidra til å reise 

problemstillingen innenfor praksis- og forskningsfeltet.  

 

Funnene kan blant annet også reise spørsmål om å tematisere konflikter i forholdet mellom 

religion og samfunn, fordi elevenes refleksjoner gir uttrykk for at de ikke har forutsetninger 

til å vurdere dette forholdet. Det kan være problematisk hvis elevene ikke ser en kobling 

mellom religion og etikk-fagets innhold og det norske samfunnet, fordi dette reiser spørsmål 

om hvilken betydning faget har som et sted elevene tilegner seg kompetanse til å navigere i 
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det religionspluralistiske Norge. Medie- og elevdiskursene som trer frem i studien kan ha 

relevans fordi slike diskurser også kan være en del av andre elever og læreres hverdag. Det 

kan være av betydning for religionsdidaktikken å reflektere over hvordan utfordringer i 

medierelaterte diskurser kan håndteres i undervisningen. Da er det også mulig å reflektere 

over hvordan diskursene kan utnyttes som en didaktisk ressurs. Dataene i denne studien tyder 

på at elevene kan trenge hjelp til å veksle mellom samfunns- og religionsdiskurser for å se de 

mer komplekse fenomenene og prosessene religion inngår i, og hvilket komplekst fenomen 

islam er. Det kan være av betydning å undersøke hvilket potensiale bruk av mediemateriale 

har i undervisningen, og hva slags veiledning som skal til for at elevene utvikler en 

kompetanse som er i samsvar med undervisningens målsetting. Denne studien har vist at 

dette også kan være viktig med hensyn til muslimske elever, all den tid de kan føle seg i 

forsvarsposisjon mot hegemoniske diskurser i samfunnet. 

 

Elevenes forståelser er i denne studien dessuten begrenset til islam, hvor kun enkelte 

sammenlignende aspekter trer frem. Det ville vært interessant å se hvordan elevenes 

forståelse av andre religioner er, både med henblikk på selve religionsbegrepet og 

religionsforståelsen de legger til grunn, og hvilke relasjoner de ser mellom andre religioner 

og samfunnet. Studien gir ikke grunnlag for å konkludere med at islam er den eneste 

religionen elevene forbinder med tradisjonsfasthet, og spenningen mellom «det norske» og 

«islamske». En komparativ studie mellom kristendommen og islam kunne vært interessant, 

idet elevene i større grad syntes å ta førstnevntes plass for gitt i det norske samfunnet. 

Samtidig reiser det spørsmål om lærere i større grad kan eller bør illustrere for elevene at 

konfliktelementer mellom religion og sekulære samfunn også kan knyttes til flere religioner. 

Hos elevene i denne studien så vi nemlig at islam i større grad ble sett i opposisjon til det 

moderne norske samfunnet enn kristendommen. Samtidig reiser elevenes fokus på kultur og 

verdier mer generelle spørsmål om hvordan elever anser forholdet mellom religion, kultur og 

verdier, og det kunne vært interessant få et tydeligere innblikk i elevenes forståelse av dette. 
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Vedlegg 1 – Instruksjoner 
 

Instruksjoner 
 

Del 1 – Skriftlig oppgave 

Vedlagt finner du noen utdrag fra artikler i norske aviser som har islam som tema. Det du 

skal gjøre er følgende: 

  

1. Les utdragene  

2. Skriv en tekst med utgangspunkt i utdragene du har lest 

 

Det er dine egne tanker og meninger knyttet til avisutdragene om islam du skal skrive frem i 

teksten din. Du velger selv hvordan du ønsker å løse oppgaven, så lenge teksten du skriver tar 

utgangspunkt i tekstutdragene. Teksten må ikke ha en bestemt form eller sjanger, du står fritt 

til å velge hvordan du ønsker å uttrykke deg. Oppgaven vil ikke bli vurdert, og det er ikke 

riktige eller gale svar. 

 

Del 2 – Spørreskjema  

Når du er ferdig med del 1, skal du besvare spørreskjemaet du har fått utdelt. Du skal kun 

krysse av for et alternativ, med mindre noe annet står spesifisert i spørsmålet. Dette skjemaet 

tar ikke utgangspunkt i tekstutdragene du har lest, men norske aviser generelt, så her skal du 

ikke legge tekstutdragene til grunn for svarene dine. Med ”aviser” menes både papirutgaver 

og nettutgaver.    

 

Viktig informasjon før du begynner: 

I høyre hjørne på spørreskjemaet står det et kandidatnummer. Når du skal skrive teksten din i 

Word, må du lagre filnavnet med det samme nummeret. Du skal også skrive dette nummeret i 

toppteksten i dokumentet ditt.   

 

Lykke til! 
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Vedlegg 2 – Avisutdrag 
 

 

 

 
Utdrag fra ”Islams seksuelle besettelse” skrevet av Hege Storhaug. 
Publisert på bt.no 17.03.2009: 
 
Mitt første møte med Pakistan i 1993 tok min uskyld. Jeg møtte en kultur gjennomsyret 
av seksualitet. Seksualitet i svært negativ forstand. Det opplevdes som om alt, fra de 
minste til de største spørsmål eller dagligdagse handlinger handlet om sex. I forhold til 
jenter og kvinner. Det samme sexfikserte tankegodset har seget inn i Norge gjennom 
innvandringen. 
 
Kvinnens seksuelle kraft 
For å realisere islam, innførte Muhammed familien som system. Gjennom familien 
skulle menn få realisert personlig økonomisk vinning. Men hvordan sikre at mannen vet 
at hustruens barn er hans kjødelige avkom som skal arve ham? Her kommer islams 
strenge straffelov for sex utenfor ekteskap inn. Her kommer kjønnssegregeringen inn i 
det offentlige rommet. 
 
Her kommer tildekning av kvinner inn, fordi kvinnens seksuelle kraft ble definert som 
kraftig, som fitna, arabisk for sosialt kaos, kaos i den forstand at hvis ikke kvinnen 
underlegges seksuell kontroll, vil hun kunne friste menn til å bryte islams strenge 
seksualforbud. Kvinner ble således pålagt hovedansvaret for at denne sentrale delen av 
sharia overholdes. Likeledes ble hun underlagt menns myndighet. 
	

 
Utdrag fra ”Nei, Norge blir ikke en islamsk stat” skrevet av Lars 
Akerhaug. Publisert på dagbladet.no 3.11.2015.  
 
Nei, faren for at Islamsk Stat (IS) eller al-Qaida smugler inn terrorister som flyktninger 
til Norge er lav. Slike grupper har for lengst lært seg passforfalskningens (u)edle kunst. 
Selvsagt kan det komme personer med radikale islamistiske holdninger til Norge nå, på 
samme måte som kurdiske og algeriske islamister fikk opphold i Norge på 90-tallet. 
Forhåpentlig er det norske samfunnet bedre rustet til å avdekke slike personer nå, enn vi 
var i årene før 11. september. 
 
Som forfatter og samfunnsdebattant møter jeg ofte mennesker som er bekymret for en 
muslimsk maktovertakelse, at Norge skal bli et islamsk land. Men det er liten grunn til å 
tro at muslimer vil kunne bli i flertall i Norge. Selv om antallet muslimer skulle 
flerdoble seg, er det langt igjen til folkeflertall. Det er ingen grunn til å underdrive 
farene for gettodannelser og parallellsamfunn, men liten grunn til å frykte noen 
kommende borgerkrig. 
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Utdrag fra ”PST-sjefen advarer mot følgene av innvandring fra 
muslimske land”. Publisert på dagbladet.no 12.01.2016: 
 
PST-sjef Benedicte Bjørnland frykter at økt innvandring, særlig fra muslimske 
land, kan gi grobunn for radikalisering, økte konflikter i samfunnet og større 
høyreekstreme miljøer. 
 
Advarselen kom på Folk och Försvars rikskonferanse i Sverige mandag, der sjefen i 
Politiets sikkerhetstjeneste var en av innlederne. 
 
- En sterkt økende innvandring, særlig fra muslimske land, kan også medføre andre 
utfordringer på sikt. Når det kommer et høyt antall asylsøkere til lokalsamfunn, kan 
dette få uheldige konsekvenser, sa Bjørnland fra talerstolen, ifølge TV 2. Hun advarte 
om økt konfliktnivå, voldshandlinger og fremvekst av høyreekstreme miljøer: 
 
- Man kan ikke ta for gitt at nye befolkningsgrupper automatisk tilpasser seg normer og 
regler i det norske samfunnet. Nye befolkningsgrupper er heller ikke homogene, og de 
kan ta med seg etniske eller religiøse motsetninger fra sine hjemland, sa Bjørnland. 
	

 
Utdrag fra ”Mitt valg og min rett” skrevet av Iqra Ejaz Ahmed. 
Publisert på vg.no 27.07.2013: 
 
Nå er jeg 24 år gammel, har gått i hijab i 5 år og har ikke angret en eneste dag. Når jeg 
stadig hører eller leser at folk oppfordrer meg og andre muslimske kvinner til å «rive 
av» og «brenne hijaben», blir jeg oppriktig oppgitt. De som kommer med slike utsagn 
tror at alle kvinner som bærer hijab er tvunget til det av mennene i sin familie, noe som 
er langt fra realiteten. 
 
Jeg nekter ikke for at det finnes kvinner som har blitt påtvunget hijab, men da må man 
skille mellom religion og praksis. For Koranen sier «Det er ingen tvang i levemåten 
(islam)!» (2:256). Ingen kan tvinge noen til å ta på seg hijab eller gifte seg, det er ikke 
er tillatt i islam. Tvang er ikke tillatt i islam. 
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Vedlegg 3 – Spørreskjema 
 

Spørreskjema 
1.  Jeg er:  
 

 Jente 
 Gutt 

 
2. Hvor ofte leser du norske aviser? (Både papirutgaver og nettutgaver regnes med) 
 

 Hver dag 
 4-6 dager i uken 
 1-3 dager i uken 
 Aldri 

 
3. Hvor ofte ser du saker om islam og/eller muslimer i norske aviser? 
 

 Hver dag 
 4-6 ganger i uken 
 1-3 ganger i uken 
 Aldri 

 
4. Hvordan opplever du at islam blir fremstilt i norske aviser? 
 

 Positivt 
 Nøytralt 
 Negativt 
 Både positivt og negativt 

 
5. Hvordan påvirker saker fra avisene ditt syn på islam? 
 

 Jeg blir skeptisk til islam 
 Jeg blir positivt innstilt til islam 
 Jeg blir skeptisk til avisenes fremstilling av islam 
 Det påvirker meg ikke 

 
6. Får du et annet inntrykk av islam i aviser, enn i religionsundervisningen? 
 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 
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7. Opplever du at saker om islam fra avisene blir tatt opp i religionsundervisningen? 
 

 I stor grad 
 I noen grad 
 En sjelden gang 
 Aldri 

 
8. Annet enn religionsundervisningen, hva mener du er din viktigste kilde til kunnskap 
om islam? Du kan krysse av for inntil 3 alternativer dersom det passer.  
 

 Egne søk på Wikipedia, Google og lignende 
 Foreldre og venner 
 Aviser 
 TV  
 Sosiale medier (for eksempel Instagram, Facebook, Snapchat) 
 Andre skolefag 
 Annet 

 Om annet, spesifiser: __________________________________ 
 
9. Hvis du skal skrive 3 ord du forbinder med islam, hva vil det være? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Jeg anser meg selv som: 
 

 Kristen 
 Jøde 
 Muslim 
 Hindu 
 Buddhist 
 Sikh 
 Agnostiker 
 Ikke-troende 
 Annet 

Om annet, spesifiser: __________________________________ 
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Vedlegg 4 – Informasjons- og samtykkeskriv 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ”Islam i media: En studie av medias innflytelse på islamundervisningen”  

Bakgrunn og formål 
	
Formålet med studien er å undersøke hvorvidt media har noen innflytelse på 
islamundervisningen, og om den virkeligheten som presenteres i media har noen 
implikasjoner for hvordan religionslæreren bør reflektere rundt sin undervisning om islam. 
Bakgrunnen for studien er det stadige fokuset på islam og muslimer i norske medier. 
Prosjektet er en masterstudie ved Universitetet i Oslo, våren 2016.  
 
Da du er elev i religion og etikk i 3. klasse i videregående skole ønsker jeg gjerne din 
deltakelse for å kunne belyse temaet for studien som skal gjennomføres.		

Hva innebærer deltakelse i studien? 
	
Studien innebærer å respondere på noen medieutdrag fra norske aviser som er knyttet til 
islam. Dette går ut på at du skriver ned dine egne tanker og refleksjoner rundt disse 
utdragene. Du vil også besvare et kort spørreskjema, der jeg søker informasjon om din 
bakgrunn, dine medievaner og opplevelse av islam i media og religionsundervisningen. Du 
vil være anonym i begge delene av oppgaven, og jeg vil ikke kunne koble ditt navn til dine 
bevarelser.  
	
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
	
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du vil ikke kunne gjenkjennes i 
publikasjonen av oppgaven, da både skole og deltakere i studien anonymiseres. Om jeg 
bruker sitater eller utdrag fra datamaterialet vil du kunne gjenkjenne deg selv, men det vil 
ikke være mulig for noen andre å koble ditt navn eller skole til dette på bakgrunn av 
publikasjonen. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2016. Ved avslutning vil alt materiale slettes.  
	
 
Frivillig deltakelse 
 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 
noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 
Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Caroline Løkting Johansen, 
mobilnummer: 930 00 960, eller e-post: carolinejohansen@me.com. Veileder Jon Magne 
Vestøl kan også kontaktes på j.m.vestol@ils.uio.no. 
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste AS. 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


