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Sammendrag  

 

I denne masteroppgaven utforsker jeg noen elementer ved dagens pluralistiske Norge. Jeg tar 

utgangspunkt i at Norge som et flerkulturelt samfunn, med en økende andel befolkning med 

innvandrerbakgrunn, vil forme hvordan samfunnet definerer seg selv, og hvordan samfunnet 

skal møte spørsmål knyttet til religiøse minoriteter og religioners plass i samfunnet. I denne 

oppgaven foretar jeg en kritisk diskursanalyse av håndhilse-diskursen og diskursen om 

muslimske friskoler. Hovedmaterialet for denne analysen er en rekke nyhetsartikler 

vedrørende de to debattene. Målet var å finne ut hva disse debattene sier om kontroversielle 

spørsmål knyttet til muslimer, religionsfrihet, kulturell identitet. Funnene fra denne analysen 

diskuterer jeg deretter i lys av sentrale teorier innenfor sekularisme og liberal tenkning. Noe 

av det fremtredende som fremkommer i håndhilse-debatten, er at «sekulære» verdier ofte 

dikotomisert med religion og det religiøse. Som analysen viser, er mediene selv med på å 

konstituere dette. Håndhilse-debatten blir også stort sett vinklet til å handle om 

kvinnediskriminering. I skole-diskursen blir debatten i mediene hovedsakelig fremstilt som et 

spørsmål om integrering av muslimer, og her utspringer et narrativ om «muslimen» som 

«innvandreren». «Muslimer» medialiseres også som en gruppe som står svakt språklig og 

uintegrert. I diskusjonsdelen diskuterer jeg hvilke implikasjoner disse narrativene har i lys av 

ulike tilnærminger til sekularisme, og prøver å se denne debatten ut i fra en bredere europeisk 

kontekst.  
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Forord 

 

Å skrive en masteroppgave er noe av det mest krevende jeg har gjort hittil i mitt liv. Det sier 

seg selv at man ikke kan fullføre noe som en masteroppgave uten støtte fra dem rundt seg. 

 

En stor takk går til min veileder, Ragnhild Johnsrud Zorgati. Hennes kontinuerlig støtte og 

faglig veiledning har vært essensielt for gjennomføringen av denne oppgaven. Det har vært en 

lærerik prosess hvor jeg har utviklet meg faglig, og Ragnhild har vært en stor 

inspirasjonskilde for meg. Tusen takk! 

 

Jeg vil også meget gjerne takke min kone, Avan Salih. Uten hennes moralske støtte og 

tålmodighet med meg og denne oppgaven, hadde denne masteroppgave ikke blitt en realitet. 
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Innledning 

 

Dagens samfunn er preget av mangfoldighet. Norge har gått fra å være et nokså homogent 

samfunn, til å være et samfunn med mennesker fra ulike land, etnisiteter, kulturer og 

religioner. Innvandringen inn til Norge startet for fullt på 70-tallet da gjestearbeidere kom fra 

ulike land for å jobbe i Norge. Det norske arbeidsmarkedet åpnet for service- og industri-

jobber som nordmenn forlot, og som ble tatt over av unge menn fra land som Marokko, 

Tyrkia, tidligere Jugoslavia og Pakistan.1 Den første moskeen ble bygd på midten av 70-tallet, 

og ble organisert på tvers av muslimske trosretninger for å fasilitere grunnleggende religiøse 

behov som bønn/fredagsbønn etc. Etter innvandringsstansen på 70-tallet ble det stopp på 

gjestearbeidere, men innvandringen fortsatte og økte på grunn av familiegjenforeninger og 

asylsøkere som ikke var omfattet av innvandringsstoppen. Fra 90-tallet og inntil i dag er det 

opprettet mange flere moskeer og muslimske organisasjoner, blant dem IRN (islamsk råd 

norge), en paraplyorganisasjon som på sin høyde representerte 60.000 muslimer fra 

forskjellige moskeer.2 I 2017 estimerte SSB3 at det bor i overkant av 200.000 muslimer i 

Norge, av disse er omtrent 70.000 norskfødte, og i tillegg til er det estimert rundt 3000 norske 

konvertitter til islam. 

Blant muslimer i Norge vil det være mange ulike identitetsuttrykk. Noen vil betegne seg som 

nordmenn og norske muslimer, andre vil betegne seg eksempelvis som norsk-pakistanere. 

Noen vil betegne seg som tradisjonelle muslimer, mens andre vi betegne seg som liberale-, 

eventuelt sekulære muslimer. Poenget er at muslimer i Norge ikke er én homogen gruppe. Det 

vil være muslimske innvandrere som gifter seg og får barn med folk fra 

majoritetsbefolkningen, det vil være muslimer som er født i Norge som gifter seg og får barn 

med andre muslimer som er født i Norge. Alt dette gjør det umulig å lenger snakke om 

muslimer som en «innvandrergruppe». Dagens flerreligiøse samfunn er et sosialt faktum som 

må forholdes til, og betegnelsen «norske muslimer» er en realitet. Det å kalle et land for et 

demokrati, har noen normative implikasjoner. En av disse implikasjonene er målet om å 

behandle landets borgere med lik mengde respekt og likeverd. Dette betyr i praksis at norske 

muslimer ikke er noe mindre nordmenn enn «etniske nordmenn».  

 
1 Vogt, «Islam i Norge» , 139 
2 ibid. 139-141 
3 SSB. «4 prosent muslimer i Norge?»  
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Likevel, så virker det som at denne nye realiteten virker ubegripelig for mange, muligens 

fordi at samfunnet har endret seg så fort. Som Sindre Bangstad fremlegger det, så innebærer 

dagens globaliserte samfunn at antallet kontaktpunkter og graden av kontakt mellom ulike 

virkelighetsforståelser øker, og mange reagerer på denne nye realiteten ved å «trekke nye 

grenser om seg selv og sine identiteter», og en av måtene er å knytte an til forestillingen om 

en «ren» eller «autentisk» kultur.4 Tidligere partileder i KrF Knut Arild Hareide uttalte i 2016 

at hvis han måtte velge mellom sin identitet som «kristen» og den som «nordmann», så var 

han «glad i kongen, men mer glad i Jesus», og ville derfor ha valgt ‘kristen’ først og 

‘nordmann’ på andre plass.5 På den andre siden så uttalte Siv Jensen på FrPs landsmøte i 2018 

at det finnes muslimer som mener at Koranen står over norsk lov, og at disse er «norske på 

papiret, men ikke i hjertet».6 Disse uttalelsene vekker flere spørsmål, blant dem, er det større 

aksept for kristen enn muslimsk religiøsitet i dagens Norge? Eller, er det mulig å være en 

«god» nordmann samtidig som en dypt troende muslim? Dagens plurale samfunn utfordrer 

ihvertfall hvordan vi tenker på og konseptualiserer begreper som kultur og identitet, både på 

personlig og nasjonalt nivå. Det utfordrer oss også på hvordan vi ser på religion og 

religionens rolle i samfunnet, og ikke minst, hvordan vi ser på forholdet mellom stat og 

religion. Hvordan man velger å definere og svare på disse utfordringene, vil også gi ulike 

politiske og sosiale konsekvenser.  

1.1 Personlig bakgrunn 

Det kan sies at jeg har en dobbeltsidig posisjon. Mitt etniske opphav er fra det som referres 

som majoritetsbefolkningen, men i 2008 gikk jeg fra å tilhøre en majoritetsreligion til å tilhøre 

en minoritetsreligion, islam. På den måten tilhører jeg en etnisk majoritet, men en religiøs 

minoritet. Selv konseptet etnisitet har jeg begynt å betvile i noe grad den siste tiden. Altså, har 

jeg blitt sosialisert til, ansett meg selv som, blitt behandlet av omgivelsene som, å tilhøre en 

«norsk» etnisitet, samtidig ved nærmere omtanke så er jeg kvart same og kvart amerikaner, og 

derfor teknisk sett kun halvt norsk. Grunnen til at dette er relevant, er fordi min opplevde 

erfaring rundt etnisitet og identitet vil uten tvil være med på å fargelegge hvordan jeg 

tilnærmer meg tilknyttede begreper i kontekst av denne oppgaven. Kompleksiteten rundt 

etnisitetsbegrepet øker når jeg ser på mine barn, som teknisk sett er ¼ norsk, ¼ araber, ¼ 

kurder, ⅛ amerikaner og ⅛ same, vil de tilhøre majoriteten eller minoriteten? Sånne opplevde 

 
4 Bangstad, Sekularismens ansikter, 42-43. 
5 Hammerstad, «Hareide kristen først, deretter nordmann», Dagen, 30.11.2016 
6 Angelika, «Hva skal til for å være norsk i hjertet?», TV2, 01.05.2018 
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faktorer «tvinger» meg til å grundig re-tenke begreper som etnisitet, identitet, kultur. Dette vil 

som sagt kunne påvirke hvordan jeg ser på disse begrepene, men det vil også kunne legge 

føringer på hvilke teoretiske valg jeg vil foreta meg i denne oppgaven.  

1.2 Valg av tema 

Det er to spesifikke diskurser som har fanget min interesse det siste tiåret. Det ene er 

diskursen rundt muslimske privatskoler. Interessen for dette ble vekket da jeg begynte å 

pendle til Danmark fra ca 2011 av. Der så jeg at det var noenlunde utbredt med muslimske 

friskoler som et alternativ til den danske offentlige skole. Det var på den tiden, og er i dag 

fortsatt ca 25 muslimske, og minst 35 kristne friskoler i Danmark. I Norge er det i dag over 75 

kristne friskoler, men ingen muslimske friskoler, til tross for at flere muslimske aktører har 

prøvd å etablere dette. Dette var overraskende for meg fordi jeg opplevde et inntrykk av en 

hardere islam- og innvandringsretorikk i dansk media og fra politisk hold sammenlignet med 

Norge. Komparative studier viser også at Danmark har vært mer preget av en mer 

assimilasjonsrettet innvandringspolitikk sammenlignet med Norge.7 Parallelt med dette, så 

fulgte jeg med på debatten i Norge, og hadde dessuten personlig kjennskap til initiativtakeren 

bak Stiftelsen Fredsskolen som prøvde å etablere en muslimsk skole i 2010. I det muslimske 

miljøet i Oslo opplevde jeg at det var interesse for muslimske friskoler. Likevel, så viste det 

seg veldig vanskelig å etablere muslimske friskoler i Norge. I årene som skulle komme, var 

det flere initiativtakere og søknader, men en etter en ble avslått av det offentlige. Både media 

og politikere var skeptisk til etablering av muslimske skoler. Derfor satt det igjen et spørsmål 

hos meg; hvorfor er muslimske skoler en realitet i Danmark, men ikke i Norge? Dette til tross 

for at begge land har mye til felles. Norge og Danmark har omtrent like stor befolkning, og 

antall muslimer er også noenlunde likt. I tillegg så deler Norge og Danmark mye historie og 

kultur, særlig til felles er landenes protestantiske bakgrunn.  

Den andre diskursen jeg vil ta for meg er det som i media blir omtalt som håndhilse-debatten.  

Denne diskursen omhandler muslimer som av religiøse grunner ikke ønsker å håndhilse på det 

motsatte kjønn. Erfaringsmessig fra en som er og har vært en del av det muslimske miljøet i 

oslo de siste 11 årene, så er det ikke sjeldent at dette emnet angående håndhilsing har kommet 

opp innad det muslimske miljøet. Det skal ikke legges lokk over at mange, kanskje de fleste, 

velger å håndhilse på det motsatte kjønn, særlig hvis det er i arbeidssammenheng. Men det er 

 
7 Brochmann, «Innvandring til skandinavia», 140. 
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også en minoritet som kvier seg over akkurat dette emnet, og føler sterkt at de trosser Gud ved 

å håndhilse på det motsatte kjønn. Det gikk historier her og der om bekjente som fikk 

problemer på arbeidsplassene dems fordi de ikke ville håndhilse på motsatt kjønn. Blant de 

mer konservative muslimene, så fant man dem på den ene siden som valgte å håndhilse, men 

med dårlig samvittighet, og i frykt for å havne i trøbbel på arbeidsplassen. Og på den andre 

siden, de som stod på sitt, og nektet å håndhilse uavhengig av konsekvensene. 

Det var først i 2018 at håndhilse-diskursen virkelig tok fart i media og i offentligheten. 

Vikarlæreren som ikke fikk fornyet vikariatet fordi han ikke ville håndhilse på det motsatte 

kjønn, ble norgeskjent gjennom media.8 Reaksjonen i det muslimske miljøet som jeg bevitnet 

var blandet, noen mente det var bra han stod på sine religiøse prinsipper, mens andre mente at 

ulempen med å miste jobben var større enn å håndhilse. Likevel så var det en ensartet 

reaksjon når det gjaldt medias dekning av saken. Det oppstod en skuffelse over den generelle 

vinklingen i media om at håndhilse-saken hadde noe med et diskriminerende kvinnesyn å 

gjøre. Det var ingen i de konservative miljøene som kjente seg igjen i denne beskrivelsen. 

Alle som enten selv praktiserte det å ikke håndhilse, eller som var sympatisk til forståelsen, 

var i konsensus om at det med håndhilsing ikke hadde noe med et «kvinnesyn» å gjøre. 

Håndhilseforbudet gikk på tvers av kjønnene, og det var tross alt flere konservative kvinner 

blant muslimene som heller ikke håndhilste på menn. Forbudet var hos de praktiserende selv 

forstått som grensen satt av Gud for hva som regnes som akseptabel kontakt mellom 

kjønnene, og denne grensen ble tolket til å være ved enhver fysisk kroppskontakt. For de 

praktiserende selv, så sa håndhilseforbudet noe mer om forholdet mellom individet og Gud, 

enn om forholdet mellom mann og kvinne.  

Det er denne forståelsen av håndhilseforbudet jeg selv er sympatisk mot. Gjennom mine 11 år 

som muslim og kontakt med muslimer rundt meg, har jeg aldri hørt noen si, eller lest fra 

islamske kilder, som indikerer at håndhilseforbudet kan knyttes til et kvinnesyn, om det så 

skulle være å anse kvinner som urene eller mindreverdige. Samtidig, så har jeg også forståelse 

for at håndhilseforbudet sett fra et kulturellt perspektiv, kan virke rart og provoserende 

overfor majoritetsbefolkningen. Likevel, den motstridende forståelsen mellom medienes 

generelle vinkling og selvoppfattelsen hos muslimene som jeg kunne se, førte til at jeg ønsket 

å undersøke debatten nærmere.  

 
8 Denne saken inngår i analysematerialet mitt, og blir derfor nærmere presentert senere. 
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Samtidig, så kan ikke disse to diskursene jeg har nevnt sees helt isolert. Disse er to diskurser 

blant flere islam-relaterte diskurser i Norge og Europa som kan knyttes opp til spørsmål rundt 

religionsfrihet, kulturell forståelse, og andre politiske spørsmål. Eksempelvis i Danmark, så 

har det oppstått mange polariserte debatter. På den siden så bevitnet man Rasmus Paludan, 

som ble kjent for å stille til forrige folketingsvalg med sitt parti Stram Kurs. Paludan har tatt 

til orde for å forby islam og deportere muslimer, og han ble også kjent for sine anti-islamske 

demonstrasjoner hvor han blant annet har stått for koran-brenninger.9 Selv om Paludan ble 

stort sett moralsk fordømt i det offentlige ordskifte, så var det likevel bred enighet om at han 

opererte innenfor ytringsfriheten. Parallelt med dette, så ble det innført et niqab-forbud i 

Danmark i 2018, som mange muslimer oppfattet som en krenkelse av religionsfriheten. Disse 

eksemplene viser at spørsmål rundt frihet, religion og statlig inngripen er komplekse og til 

tider uklare. Forøvrig, her hjemme, så var Frps valgkampanje i 2017 preget av å forby niqab i 

Norge, dette fikk de ikke gjennomslag for, men de fikk gjennomslag i 2018 for å forby niqab 

ved norske skoler og universiteter  

 

1.3 Innfallsvinkel og forskerspørsmål 

 

Religionsfriheten fremkommer klart i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 

18 som lyder: 

 

‘’Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet 

til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og 

offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, 

utøvelse, tilbedelse og ritualer.’’10 

 

Norge er forpliktet har forpliktet seg til denne erklæringen gjennom Den Europeiske 

Menneskerettighetskonvensjonen som bruker samme ordlyd som FNs artikkel 18. Det er også 

en utbredt forståelse av at Norge er et sekulært, demokratisk og fritt samfunn. Det er også 

hevdet at sekularisme er en forutsetning for et fritt demokratisk samfunn. Ifølge Ingvill 

 
9Sørgjerd, «Høyreradikal provokatør og koranbrenner kan bli valgt inn i Folketinget», 04.05.2019 
10 FN, «FNs verdenserklæring om menneskerettigheter» 
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Plesner, så er det i europeisk kontekst likevel et noe ambivalent forhold mellom retten til 

offentlig utøvelse/gi uttrykk for sin religion, og sekularisme når man ser på praksisen til Den 

Europeiske Menneskerettsdomstolen (som skal påse at menneskerettskonvensjonen blir 

overholdt). Domstolen har gjennom tidligere avgjørelser omtalt sekularisme som en av de 

mest fundamentale prinsippene i en stat som er i  harmoni med menneskerettigheter og 

demokrati. Men som Plesner viser, så har domstolens rettspraksis vist ulik forståelse av 

sekularisme avhengig av kontekst. Eksempelvis kom domstolen frem til at sekularisme er i 

harmoni med Frankrikes forbud mot hijab i offentlige skoler, samtidig som domstolen 

forsvarer praksisen i Italia hvor det har blitt satt opp krusifikser på veggene i offentlige 

grunnskoler.11  

Ut ifra det jeg hittil har presentert innledningsvis, kom jeg frem til at jeg ønsket å analysere de 

valgte diskursene i lys av en bredere sekularisme diskurs. Tanken er at debattene som oppstår 

innad i diskursene, som kommer til syne gjennom media, reiser en del prinsipielle spørsmål 

som berører en bredere internasjonal sekularisme-debatt. Slik jeg skal vise nærmere i denne 

oppgaven, så handler håndhilse-diskursen ikke kun om selve håndhilsingen, den berører 

direkte også spørsmålet om religions plass i det offentlige rom. Diskursen om muslimske 

skoler, handler ikke kun om selve skolen, den berører direkte forholdet mellom stat og 

religionsfrihet. Disse spørsmålene er sentrale i debatter innad sekularisme- og liberalisme 

diskurser. Derfor formulerer jeg følgende forskerspørsmål: 

«Hvordan blir spenningen mellom ulike former for sekularisme og dagens plurale 

samfunn belyst gjennom håndhilse-diskursen og diskursen om muslimske friskoler 

slik de fremkommer i media?»  

Slik jeg tiltenker at denne oppgaven skal vise, så er ikke debatten i media kun en kilde for å 

analysere de respektive diskursenes forhold med sekularisme, men media er også en 

konstituerende aktør innad i diskursene. I tillegg til at media presenterer, så er media med på å 

skape og/eller forme diskursene. Dette betyr at diskursene jeg skal analysere ikke kun sier noe 

om sekularisme, men den sier noe om et gjensidig forhold mellom diskurs, media og 

sekularisme.  

 

 
11 Plesner, «En menneskerettslig basert sekularisme», 183 
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Metodekapittel 

 

2.1 Kritisk diskursanalyse 

 

Jeg ønsker å anvende kritisk diskursanalyse som metode for å belyse de to valgte diskursene; 

håndhlisediskursen, og diskursen om muslimske skoler. Her tar jeg utgangspunkt i Norman 

Faircloughs kritisk diskursanalyse slik den er presentert i Jørgensen & Phillips.12 Faircloughs 

tredimensjonale modell forteller at enhver diskurs har tre dimensjoner; 1. selve teksten (tale, 

skrift, bilder, det visuelle), 2. den diskursive praksisen, hvordan teksten(r) produserer og 

konsumeres, og 3. den sosiale praksisen. 13 

 

Teksten som er mitt hovedmateriale i denne oppgaven, er en rekke avisartikler der de valgte 

diskursene kommer til syne. I min analyse har jeg valgt å inkludere nyhetsartikler, 

lederartikler, kronikker og debattinnlegg. Jeg har benyttet søkefunksjonen på A-tekst 

Retriever14 og Google for å samle artiklene. Jeg har avgrenset mitt valg av artikler til å være 

fra større medieaktører som VG, Aftenposten og Dagbladet, og NRK samt noen mellomstore 

aktører som Nettavisen, Dagsavisen, Vårt Land og ABC nyheter. Den andre dimension; 

diskursive praksisen kan forståes på flere måter, eksempelvis kan det i mediesammenheng 

vises til hvordan tekst blir produsert og prosessert innad i et mediehus, samt hvordan 

mottakerne mottar og tolker teksten. 

Samtidig som jeg vil presentere noen sentrale elementer fra medievitenskap for å beskrive den 

diskursive praksisen, vil jeg i min analyse først og fremst forstå den diskursive praksisen som 

1. Den normative rollen media har i å produsere og videreformidle informasjon til både 

massene og beslutningstakere, og 2. Den potensielle diskursive effekten denne prosessen har 

og kan ha. Poenget her er ikke å gjøre en omfattende mottakerundersøkelse på mine valgte 

artikler, noe som i utgangspunktet er svært omfattende. Min hensikt er å vise hvilken rolle 

media har i å skape og videreformidle diskurs, samt vise gjennom diskursteori at ulik bruk av 

språk innad i diskurser er med å på skape forskjellige virkelighetsoppfatninger.  

 
12 Jørgensen og Phillips. Diskursanalyse som teori og metode. 
13 ibid. 80. 
14 A-tekst retriever er en database der man finner det meste som er publisert i norsk presse. 
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En mulig innvending til min fremleggelse av den diskursive praksisen, er at leseren kan 

komme i tvil om min beskrivelse virkelig hører hjemme i den diskursive praksisen, eller om 

den passer bedre under den sosiale praksisen. I så fall er det en gyldig innvending. Denne 

problemstillingen må sees i sammenheng med at distinksjonen mellom den diskursive 

praksisen og den sosiale praksisen bygger på Faircloughs kategoriske skille mellom det 

diskursive og det ikke-diskursive. Fairclough mente at vår sosiale virkelighet ikke kun består 

av diskurser, men at virkeligheten også er konstituert av ikke-diskursive praksiser som 

påvirker diskursen. Kritisk diskursanalyse blir ofte kritisert for en manglende redegjørelse for 

distinksjonen mellom det diskursive og det ikke-diskursive.15 Dette forholdet kan derfor ofte 

oppfattes som flytende. Jeg håper likevel at min posisjon angående den diskursive praksisen 

(og dens forskjell fra den sosiale praksisen) blir klarere etter jeg har redegjort for hvordan 

man kan beskrive den sosiale praksisen.    

I kritisk diskursanalyse som metode, skal man ifølge Fairclough benytte seg av verktøy 

utenfor diskursteori for å beskrive den sosiale praksisen, og det er opp til forskeren selv å 

anvende teorier fra ulike disipliner som vedkommende finner mest hensiktsmessig for å 

analysere den sosiale dimensjonen, f.eks. teorier og begreper fra kulturstudier eller sosiologi. 

For å besvare problemstillingen i denne oppgaven, ønsker jeg å belyse den sosiale praksisen 

med teorier rundt sekularisme og liberalisme. Disse teoriene sier både noe om det deskriptive; 

hvordan samfunnet og institusjonene faktisk opererer i spørsmålet om forholdet mellom stat 

og religion, samtidig som teoriene sier noe om det normative; hvordan samfunnet og 

institusjonene bør organiseres for å sikre idealet om likebehandling og retten til å definere sitt 

eget liv.  

 

I mitt arbeid med dette prosjektet har jeg gått fram på følgende måte: Etter jeg formulerte 

problemstillingen min, samlet jeg systematisk inn datamaterialet (artiklene) der de valgte 

diskursene kommer til syne. Deretter analyserte jeg artikkelerne og registrerte de diskursive 

«knutepunktene»16 som jeg mener særlig «skriker ut» og som er gjentatte i og på tvers av 

diskursene. Det er ut fra disse kartlagte knutepunktene eller tematikkene at jeg skal presentere 

begreper og teorier som jeg mener er relevant for å besvare mitt forskerspørsmålet. Jeg hadde 

altså allerede valgt en problemstilling før jeg analyserte materialet, noe som betyr at jeg på 

 
15 ibid. 101. 
16 Oversatt fra engelsk «Nodal points» 
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forhånd til en viss grad hadde lagt begrensninger på hvilke av de opptredende tematikkene jeg 

skulle ta med og hvilke jeg ville la ligge. Dette betyr at det i min analyse av materialet har 

dukket opp tematikker som jeg har latt ligge. Jeg har begrenset meg til de knutepunktene som 

er relevant for å besvare forskerspørsmålet. 

 

2.2 Utfordringer 

 

Som jeg kom inn på, så blir kritisk diskursanalyse kritisert angående det uklare skillet mellom 

diskursive og ikke-diskursive praksiser. Dette er en problemstilling som har vært 

fremtredende gjennom oppgaveskrivingen her. Særlig når det gjelder sekularisme. Med tanke 

på at samfunnets institusjoner stort sett anses å være sekulære, så er det grunn til å snakke om 

sekularisme som en sosial praksis. Men ved nærmere øyekast så ser man at sekularisme er noe 

som varierer fra sted til sted, den er under kontinuerlig forandring, og det debatteres og 

forhandles om dens definisjon og innhold. Derfor kan den også sees på som en diskursiv 

praksis. En mulig måte å løse dette på, er å behandle fenomener som både en diskursiv og 

sosial praksis avhengig av kontekst. I eksempelet med sekularisme, kan man si at sekularisme 

i seg selv en en diskurs, men at den på et gitt sted og tidspunkt manifesterer seg i en sosial 

praksis som påvirker andre diskurser, f.eks friskole-diskursen. Men som en sosial praksis er 

den avhengig og påvirkelig av sekularisme diskursen, og av andre diskurser.  

 

En annen utfordringer gjelder avgrensing. Det viste seg å være en utfordring å avgrense 

diskurser og se disse noenlunde isolert. Det virker derimot som at diskurser ikke bare er 

sammenhengende med andre diskurser, men de overlapper hverandre også. Snakker man om 

sekularisme, så snakker man også om demokrati og liberalisme. På en side så er de separate 

begreper, men de fungerer likevel i kontekst med hverandre og overlapper hverandre delvis. 

Eksempelvis var det avgjørende i denne oppgaven å komme inn på liberalisme-teorier ved 

siden av sekularisme-teorier for å belyse problemstillingen. Jeg kunne ikke forklare den ene 

uten å forklare den andre. Et annet eksempel, i håndhilse-diskursen, så blir en 

likestillingsdiskurs berørt. Men likestillingsdiskursen står ikke kun på sine egne premisser, 

den er eksempelvis blant flere ting avhengig av en aktiv sosialdemokratisk stat som blant 

annet subsidierer barnehager og fører en kvinnevennlig fødselspolitikk, og da er man inne på 

helt andre diskurser igjen. Poenget er at det er et stort nett av diskurser som er forbundet med 
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hverandre, og det kan tenkes at det å avgrense, teknisk sett er å utelukke relevante diskurser, 

og det kan stilles spørsmålstegn ved om man i det hele tatt kan forstå en diskurs uten å sette 

den i kontekst med en rekke andre diskurser. Likevel, så er avgrensing nødvendig for å i det 

hele tatt fullføre en analyse. Det må derfor presiseres, at selv om jeg håper på å kunne fortelle 

hva debattene sier om forholdet mellom diskursene og ulike former for sekularismer, så er 

ikke debatten begrenset til dette, den sier også  mye om veldig mange andre ting. 

 

En tredje utfordring, er knyttet til normativitet. Som jeg har nevnt tidligere, så vil personlige 

forhold og erfaring være med på å forme hvordan man beskuer verden. Min erfaring gjør at 

jeg lener meg mot en ikke-essensialistisk tilnærming til f.eks kulturbegrepet. Dette gjør også 

at min virkelighetsoppfattelse sammenfaller med sentrale teoretiske premisser innenfor 

diskursteori. Derfor er det legitimt å spørre om det foreligger en bias for diskursteoretisk 

utgangspunkt. Selv om man som forsker bør gjøre det en kan for å «fremmedgjøre» seg fra 

det man forsker på, så er det ifølge Jørgensen og Phillips, sånn at forskeren alltid har en eller 

annen posisjon i forhold til emnefeltet man forsker på, og denne posisjonen vil være med på å 

bestemme hva man ser og hva man fremlegger som resultat.17 

Videre, hvis man først aksepterer diskursteoretiske premisser, så vil det også legge føringer på 

hvordan man eksempelvis analyserer og vurderer ulike former for sekularismer. En 

sosialkonstruktivistisk tilnærming legger premiss for i utgangspunktet en kritisk holdning 

overfor partikulære kontekstuelle konstruksjoner som hevder å være universelle og som 

opptrer ideologisk. Mitt syn på visse former for sekularisme vil derfor også i noe grad 

sammenfalle med postkolonial kritikk. Likevel, som Jørgensen og Phillips påpeker, så anses 

ikke kritisk diskursanalyse for å være politisk nøytral, i motsetning til f.eks objektivistisk 

samfunnsvitenskap.Ifølge dem har kritisk diskursanalyse et kritisk utgangspunkt, og tar sikte 

til sosial forandring.18 Dette er også noe Joar Skrede kommer inn på i hans bok om kritisk 

diskursanalyse. Han skriver at kritisk diskursanalyse fokuserer på temaer som er 

marginaliserte eller fjernet fra den politiske dagsordenen. Man kan heller ikke i kritisk 

diskursanalyse unnslippe å gjøre moralske og politiske vurderinger. Målet med kritisk 

diskursanalyse er å øke forståelsen for hvordan gunstige og ugunstige resultater blir produsert 

i samfunnet, samt å foreslå hvordan man kan forbedre samfunnsutviklingen.19 

 

 
17 Jørgensen og Phillips. Diskursanalyse som teori og metode, 32 
18 ibid. 76. 
19 Skrede, Kritisk diskursanalyse, 85 



 

19 

Jeg har valgt å plassere diskursteori og medieteori under metodekapittelet. Grunnen til det er 

at disse teoriene hviler på andre premisser enn de teoriene jeg skal presentere i teorikapittelet. 

Diskursteori og medieteori sier noe om hvordan jeg leser og tolker tekstene jeg analyserer, 

hvor teoriene fra teorikapittelet anvendes for å knytte tekstene til den sosiale praksisen. 

Diskurs- og medieteori opererer på et annet nivå enn de andre teoriene, og de innlemmes 

derfor inn under metodekapittelet  

2.3 Diskursteori 

Et sentralt premiss innenfor diskursteori er at vår kunnskap om verden ikke umiddelbart kan 

tas som en objektiv sannhet20. Virkeligheten er kun tilgjengelig for oss gjennom vårt språk og 

kategorier, altså er vår viten og verdensbilder ikke speilbilder av virkeligheten, men et 

produkt av våre måter å kategorisere verden på. I følge Laclau og Mouffe21, så blir mening i 

den sosiale verden konstruert gjennom diskurs. Meningen eller betydningen kan imidlertid 

ikke fastslåes pga. språkets grunnleggende ustabilitet. Diskursen formes i kontakt med andre 

diskurser, og det foregår derfor en diskursiv kamp. Diskurser kjemper mot hverandre for å 

oppnå hegemoni, altså for å fastlåse språkets betydning på nettopp deres måte. Fairclaughs 

kritisk diskursanalyse22 legger vekt på å analysere forandringer i diskursen gjennom analyse 

av konkret språkbruk. Konkret språkbruk viser alltid tilbake til tidligere diskursive 

(språk)struktureringer; den trekker altså alltid videre på betydninger som allerede er etablerte. 

Et viktig element i forståelsen av diskurs i kritisk diskursanalyse, er at diskurser både er 

konstituerende og konstitueret, altså at diskurser står i et dialektisk forhold til andre sosiale 

dimensjoner.23 Dette betyr at diskurser både former og forandrer sosiale strukturer og 

prosesser, samtidig som diskurser speiler disse strukturene. Dette dialektiske synet på diskurs 

står i kontrast til det mer tradisjonelle poststrukturelle synet som hevder at diskurs kun er 

konstituerende . Denne forskjellen er viktig og interessant fordi denne teoretiske utviklingen 

går parallelt med utviklingen innenfor annen sosiologisk teori. 

Poststrukturell diskursteori har likhetstrekk med subjektivismen i den grad subjektivismen tar 

utgangspunkt i aktørene og den meningen de tillegger sine handlinger på en fri og selvstendig 

 
20 Jørgensen og Phillips. Diskursanalyse som teori og metode, 13. 
21 ibid. 15. 
22 ibid. 15-16. 
23 ibid. 74. 
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måte og konstruerer den sosiale verden nedenfra og opp (dvs både aktør og diskurs er 

hovedsakelig konstituerende). Den kjente sosiologen Anthony Giddens introduserte sin 

strukturasjonsteori for å bygge bro mellom subjektivismen (samfunnet er kun bestående av 

frie subjektive aktører) og objektivismen (uavhengige overindividuelle strukturer styrer 

aktørene). I Giddens teori viser han aktøren som fri, selvstendig og kreativ. Handlingsrommet 

er likevel ikke et resultat av friheten fra sosiale strukturer, aktøren trekker derimot på 

overindividuelle sosiale strukturer som fungerer som mulighetsbetingelser for handlinger. 

Resultatet er ingen aktør uten muliggjørende struktur, og ingen struktur uten anvendende og 

reproduserende aktør.24 Likhetstrekket her mellom Giddens teori og diskursforståelsen i 

kritisk diskursanalyse er at aktørene på samme måte som diskursene er konstituerende 

samtidig som de også er konstituert/muliggjort av andre sosiale praksiser og strukturer. 

Grunnen til at jeg ville presentere Giddens teori og vise dens likhetstrekk med kritisk 

diskursanalyse, er at Giddens teori er en samtidig sosiologisk bidrag som er  anerkjent og  

mye brukt av sosiologer for å studere og forklare dagens samfunn. På den måten vil jeg gjerne 

vise at mitt valg av kritisk diskursanalyse ikke er vilkårlig, men i samsvar med etablert 

sosiologisk teori. 

 

2.3.1 Ideologiske diskurser 

Videre er det et viktig premiss i kritisk diskursanalyse at diskurser kan opptre ideologisk. Slik 

Jørgensen og Phillips beskriver det, så bidrar diskursive praksiser til å skape og reprodusere 

ulike maktforhold mellom grupper, eksempelvis mellom etniske minoriteter og majoriteten. 

Det er viktig å bemerke at det innenfor diskursteori finnes dem som forstår makt utelukkende 

som en tvangskraft som noen bruker overfor andre (Marxistisk tradisjon) og dem som forstår 

makt som noe som skaper subjekter og agenter (f.eks Foucaults produktiv makt). Det ligger 

utenfor mitt arbeidsfelt å ta stilling til om makt er positivt eller negativt, essensen er likevel at 

makt fungerer ideologisk. Forskningsfokuset er både på praksisene som skaper verdenbilder, 

subjekter og relasjoner, og på måten disse praksisene er med på å fremme bestemte gruppers 

interesser.  For å gjengi Jørgensen og Phillips sitat fra Fairclough, så handler kritisk 

diskursanalyse om å undersøke 

 
24 Aakvaag, Moderne sosiologisk teori,140 
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«de ofte ugjennomsiktige årsaks- og determinansforhold mellom (a) diskursive praksiser, 

begivenheter og tekster, og (b) bredere sosiale og kulturelle strukturer, relasjoner og 

prosesser, [...] hvordan slike praksiser, begivenheter og tekster fremkommer og er ideologisk 

formet av maktrelasjoner og kamper om makt, [... og] hvordan ugjennomsiktigheten i disse 

relasjonene mellom diskurs og samfunn selv er en faktor som sikrer makt og hegemoni»25  

I følge Jørgensen og Philips er kritisk diskursanalyse derfor ikke er politisk nøytral. Den har 

som oppgave å oppdage og «avsløre»  maktrelasjoner. Formålet er å bidra til sosial forandring 

ved å utjevne maktforhold og kommunikasjonsprosesser i samfunnet.  

 

2.3.2 Interdiskursivitet 

Begrepet interdiskursivitet er et sentralt element i kritisk diskursanalyse, og viser til hvordan 

artikulasjon foregår innenfor og på tvers av diskurser og diskursordener.26 Nye former for 

artikulasjon endrer grensene innenfor og mellom forskjellige diskurser; tekster trekker på 

elementer og diskurser fra andre tekster, og en konkret språkbruk kan forandre de enkelte 

diskurser og dermed også den sosiale og kulturelle omverdenen. Diskurser blir reprodusert, 

nye elementer innføres, og diskursene forandres gjennom nye sammensetninger. Her kommer 

det tydelig frem hvordan diskurs er åpen for forandring. Muligheten for å forandre er likevel 

begrenset i den grad ulike aktører har forskjellig tilgang til diskursen. Her kommer man 

tilbake til maktrelasjoner. Som Fairclough skriver, er de tilsynelatende grenseløse 

mulighetene for kreativitet (forandring) i diskursiv praksis begrenset av hegemoniske 

relasjoner og de hegemoniske kampers status.27 Det han sikter til her er at ulike aktører og 

diskurser kjemper om hegemoni, og dominerende grupper kjemper om å hevde og bevare 

bestemte strukturer i og mellom seg. Hegemoni i form av å fastslå betydninger, er aldri stabilt, 

men heller skiftende og uferdig. I følge Fairclough har folk alltid mulighet til å posisjonere 

seg forskjellig innenfor diskurser og trekke på elementer som kan utfordre dominerende 

betydninger. Hegemonibegrepet er derfor en måte å analysere hvordan diskursiv praksis 

inngår i en større sosial praksis hvor ulike maktrelasjoner inngår. 

 
25 Jørgensen og Phillips. Diskursanalyse som teori og metode, 75. 
26 ibid. 84. 
27 ibid 85. 
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2.3.3 Hovedpoeng diskursteori 

For å gjøre det  klarere hvordan diskurs forstås, og hvordan jeg vil anvende begrepet i denne 

oppgaven, oppsummerer jeg diskursbegrepet i følgende punkter. 

 

- Diskurs er sammensetningen av tekst, tale og symboler, som er med på å konstruere 

vårt syn på verden og måten vi forstår ting. 

- Disse diskursene reproduseres og/eller forandres gjennom gjenbruk/nybruk av tekst, 

tale og symboler.  

- Diskurser former sosiale relasjoner og prosesser, og fordi mennesker er en del av det 

sosiale, vil diskurser forme relasjoner mellom mennesker. Disse relasjonene kan 

oppfattes av folk å både være gunstige og ugunstige. 

- Ulike grupper og aktører kjemper om hegemoni til å definere virkeligheten, det er 

derfor alltid en kamp i/mellom diskurser. Narrativer og motnarrativer konkurrerer mot 

hverandre om å fastslå diskursen. 

- Tilgangen til å forme sosiale relasjoner og prosesser er betinget av makt. 

Maktrelasjoner mellom ulike aktører påvirker adgangen til å endre (forme) diskursen. 

Dermed har diskurser potensialet til å opprettholde (ujevne) maktrelasjoner mellom 

folk.  

- Sentralt i min analyse blir å kartlegge hvordan ulike aktører ved bruk av tekst eller tale 

er med på å påvirke diskursen, samt diskutere hvilke sosiale konsekvenser dette 

medfører eller kan medføre 

- Ettersom diskurs både er konstituerende, og konstituert av sosiale praksiser, vil sosiale 

praksiser også forme diskurs. Min oppgave vil derfor også ta for seg hvordan 

forståelsen av blant annet sekularisme og liberal tenkning blir institusjonalisert i det 

sosiale, og hvilke praktiske konsekvenser dette kan få.  
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2.4 Medieteori 

Jeg ønsker å presentere noen sentrale medievitenskapelige teorier ettersom media er den 

plattformen hvor de utvalgte diskursene foregår, samtidig som media også fungerer som et 

bindeledd mellom diskursene og andre sosiale praksiser.  

 

2.4.1 Mediers tre dynamikker 

Knut Lundby, medieviter og religionssosiolog, har forsket mye på sammenhengen mellom 

religion og medier. I boken Contesting religion: the Media Dynamics of Cultural Conflicts in 

Scandinavia (2018) presenterer han og den danske medieforskeren Stig Hjarvard tre ulike 

mediedynamikker for å beskrive media; amplifikasjon, framing og performativ agens, og ko-

strukturering.28 

 

2.4.1.1 Amplifikasjon 

Amplifikasjon handler om evnen medier har til «å blåse opp» innholdet og omfanget på en 

sak. Eksempelvis så havner noen saker opp på nyhetssiden med store overskrifter og bilder, 

mens andre saker nevnes så vidt i nyhetsfeeden. Nivået på amplifikasjonen av en sak kan 

påvirke hvor mange aktører som ønsker å «henge seg på» debatten, og høy amplifikasjon av 

en sak kan dessuten føre til motreaksjoner (f.eks. motreaksjoner i den arabiske verden mot 

vestlig mediers dekning av Charlie Hebdo-angrepet i 2015)29.  

 

 

2.4.1.2 Framing og performativ agens 

Framing, eller innramming, handler om at medier skaper en partikulær konstruksjon av en sak 

i både mening og form. Verden blir representert og innrammet på en spesifikk måte, og 

mediene gir nyhetssakene et spesifikt narrativ og en viss dramaturgi (F.eks at vestlige medier 

innrammet Hebdo-angrepet til å handle om et angrep på ytringsfriheten)30.  

 
28 Hjarvard. Lundby, "Understanding Media Dynamics." 55 
29 ibid. 56. 
30 ibid. 57. 
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Framing har i følge Lundby og Hjarvard både psykologiske og sosiologiske betydninger; den 

selekterer aspekter av den oppfattede virkelighet hvori medier promoterer en partikulær 

problemdefinisjon, årsaksfortolkning, moralsk vurdering, og/eller løsningsforslag31. Dette 

impliserer i følge Lundby og Hjarvard to ting; den ene er at medier ikke kan ansees som 

nøytrale aktører. Det andre er at framing forstått som en meningsgivende prosess, betyr at det 

vil finnes andre alternative framinger som er i en diskursiv kamp med hoved-framingen.32  

Performativ agens betyr den rollen eller agensen som ulike aktører får eller tar i ulike 

mediehendelser. Eksempelvis kan et nyhetsmedium gi seg selv performativ agens når det utgir 

en lederartikkel med deres syn på en sak. Aviser kan også gi agens til andre aktører som blir 

intervjuet og fremstilt som representanter for en gruppe. Framing og performativ agens er 

sammenknyttet med hverandre. De henger i prosessen der ulike narrativer får autoritet i måten 

medier blir brukt (av aktører) til å «frame» en sak.33 Her ser man dessuten likheten mellom 

denne dynamikken og diskursteori; den objektive sannheten er ikke noe som er gitt, 

«sannheten» er noe som skapes gjennom diskurs, eller framing. 

 

2.4.1.3 Ko-strukturering 

Ko-strukturering handler om den strukturelle innflytelsen medier har på omgivelsene og 

omgivelsene har på medier.34 Medier kan brukes som en ressurs for sosial samhandling, men 

medieressurser er knyttet til maktforhold; og er derfor ikke jevnt fordelt. Potensialet til å 

påvirke nyhetsagendaen er betinget av den fremtredenheten aktører har; eksempelvis har 

politikere i større grad tilgang til mainstream medier.35 Dette maktforholdet kan likevel  

avhengig av kontekst utfordres av f.eks sosiale medier og internett-blogger hvor spillereglene 

om hvem som skal ha en stemme i offentlig debatt endres. Medie-praksiser er derfor både en 

del av strukturelle maktforhold, samtidig som maktforhold blir endret av medie-praksiser.36  

 

 
31 ibid. 57. 
32 ibid. 57. 
33 ibid. 58. 
34 ibid. 58. 
35 ibid. 59. 
36 Lövheim, Jernsletten. Herbert. Lundby.Hjarvard, «Attitudes: tendencies and variations», 46 
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2.4.2 Medialisering av religion 

Et viktig begrep innenfor medievitenskap er medialisering. Medialisering viser til prosessen i 

samfunnet der mediers fremtredende rolle er med på å forme/transformere sosiale 

institusjoner og mønstre i sosial interaksjon.37 I Hjarvard og Lundbys ord, så prøver 

medialiseringsteori å «fange opp langsiktige gjensidige prosesser mellom endringer i medier 

på den ene siden, og sosiale og kulturelle endringer på den andre siden»38. Et eksempel på en 

slik prosess er hvordan mainstream-mediers sekulære betingelser for kommunikasjon har 

redusert autoriteten til religiøse institusjoner.39  

I følge Lundby så kan det sies at religion i de skandinaviske landene kan ses på som et 

medialisert fenomen, på grunn av at massemedier har blitt den primære informasjonskilden 

vedrørende religiøse saker.40 Hjarvard identifiserer hovedsakelig tre former for medialisert 

religion; og den formen som er relevant for min oppgave er den som er knyttet til 

nyhetsmedier; journalisme om religion. Denne formen viser til måten sekulære medier, 

primært nyhetsmedier, bringer religion inn i den (politiske) offentlige sfære, og det er i denne 

formen religion ofte blir problematisert når religiøse grupper fremstår som «usynkronisert» 

med sekulære verdier, f.eks når det gjelder kjønn, legning og ytringsfrihet.41 

 

2.4.3 Motsetningsforholdet mellom det sekulære og religion i media 

 

Religionshistorikerne Siv Ellen Kraft og Cora Alexa Døving har i boken Religion i pressen 

(2013) forsket på hvordan religion presenteres og debatteres i offentligheten.  Her forstår de 

nyhetsmedier som det som leses av folk flest og som er arenaer for (slik Habermas formulerer 

det) «den felles samtale vi som borgere fører om felles anliggender».42 Aviser er derfor en 

arena hvor mange ulike aktører deltar og bidrar og hvor det finner sted debatt, 

meningsdannelse og forvaltning av følelser. Kraft og Døving argumenterer (i likhet med 

Lundby) for at det i offentlig media finnes noen sekulære rammebetingelser. Her viser de til 

 
37 Lundby,. "Introduction: Religion and Media in Cultural Conflicts», 5 
38 Ibid. 6,. oversatt fra engelsk: «tries to capture long-term interrelation processes between media 
change on the one hand and social and cultural change on the other»  
39 Ibid. 6. 
40 Lövheim. Lied, "Approaching contested religion.", 69 
41 Hjarvard. Lundby, "Understanding Media Dynamics.", 53 
42 Døving. Kraft, Religion i pressen, 10. 
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det de formulerer som «den sekulære vaktbikkjeordningen».43 De hevder at norsk 

nyhetsmedia er tuftet på en hegemonisk forståelse av offentligheten som sekulær grunn, og at 

journalister på dette grunnlaget «overvåker» kommunikasjoner og «arresterer» overtredelser. 

Dette er premisser som også religiøse aktører legger til grunn når de deltar i debatt.  

 

2.4.4 Nyhetskriterier og medielogikk 

 

Kraft og Døving viser også til flere medieforskere som hevder at norske nyhetsmedier operer 

med alminnelige nyhetskriteriene, ofte formulert under akronymet VISAK, som står for 

vesentlig (samfunnsmessig), identifikasjon (nærhet), sensasjon (oppsiktsvekkende), aktualitet 

(skjer nå) og konflikt (motsetninger mellomer personer eller interesser). Disse er 

journalistfaglige beskrivelser av ‘’det nyhetsverdige’’. Det kan i følge Kraft og Døving 

diskuteres om nyhetskriterier finnes i sakene i og for seg, eller blir til gjennom produksjon av 

dem, det være seg gjennom redaksjonell innramming eller av politiske debattanter som lykkes 

i å aktualisere en bestemt vinkling.44 I tillegg til nyhetskriterier, legger Stig Hjarvard til at 

medielogikken også innebærer et ideal om objektivitet, og statusen som «den fjerde 

statsmakt».45 Og som Lundby og Staksrud beskriver det, så har norske nyhetsmedier en viktig 

demokratisk funksjon ved å tilrettelegge for en offentlig samfunnsdebatt, i tillegg til å ha en 

samlende kulturell og språklig funksjon.46 

 

2.4.5 Medier og offentlig opinion 

 

Kraft og Døving beskriver også mediers rolle som informasjonskilde for befolkningen, også i 

saker som omhandler religion.Det er mediene som utgjør den viktigste informasjonskilden om 

religion og pressen er den primære informasjonskilden om islam og muslimer for nordmenn 

flest.47 Eller mer generelt som medieforskerne Eide & Simonsen har uttrykt det: «Mediene er 

 
43 ibid. 11. 
44 ibid. 17. 
45 ibid. 48. 
46 Lundby. Staksrud, "Medier og kommunikasjon», 230. 
47 Døving. Kraft, Religion i pressen,124 
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blant de viktigste grensevaktene for forestillingene folk gjør seg om skiller mellom oss og de 

andre».48  

Andre studier viser også at medienes fremstillinger har stor innflytelse på majoritetens 

fortolkninger av minoritetsgrupper, spesielt i samfunn der kontakten mellom majoritet og 

minoritet er liten.49 Mediers aktive rolle i formingen av offentlig opinion kan beskrives slik 

Michael Schudson forklarer det i The sociology of news (2003): Nyheter produseres ved at  

 

«journalists normally work with materials that real people and real events provide. But 

by selecting, highlighting, framing, shading, and shaping in repotage, they create an 

impression that real people - readers and viewers - then take to be real and to which 

they respond  in their lives»50.  

 

Likevel, som Kraft og Døving påpeker, så går relasjonsforholdet mellom media og 

offentligheten begge veier; den offentlige opinionen er representert i mediene samtidig som 

mediene også former opinionen.  

 

2.4.6 Viktige poeng i medieteori 

 

- Media prosesserer informasjon gjennom amplifisering, framing og ko-strukturering.. 

Informasjonen blir presentert på en diskursiv måte, hvor media fremstiller/konstruerer 

informasjon og begivenheter på «sin» måte. Særlig konseptet framing er viktig, 

framing fungerer som et narrativ, og er derfor én av flere måter å forstå virkeligheten 

på. Ulike narrativer/framinger er i en diskursiv kamp mot hverandre. 

- Medialiseringsteori er viktig fordi den beskriver hvordan journalisme om religion 

påvirker sosiale og kulturelle endringer, det er primært i medialiseringen at religion og 

sekularisme blir satt opp mot hverandre. 

- Fordi media fungerer diskursivt og produserer partikulære innholds meninger og form, 

så kan media heller ikke anses for å være nøytrale. Og dersom de ikke er nøytrale, 

men påvirker sosiale og kulturelle endringer, er media som aktør et relevant fokus for 

analyse. 

 
48 ibid. 124. 
49 ibid. 125. 
50 ibid. 125. 
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- I følge Kraft og Døving så opererer media innenfor sekulære rammebetingelser, og har 

som funksjon å beskytte det sekulære. I diskusjonsdelen blir interessant å diskutere 

dette aspektet i lys av at sekularisme kan forstås på forskjellige måter, og har vidt 

forskjellige sosiale implikasjoner.   

- I spørsmålet om media er nøytralt eller ikke, er det viktig å belyse nyhetsmedia 

opererer med nyhetskriterier som indikerer at sensasjon og konflikt er noe media 

foretrekker å omtale. Det er til diskusjon om sakene er konfliktfylte i seg selv, eller om 

de blir det gjennom medias innramming og vinkling. 

- Media utgjør en viktig informasjonskilde til befolkningen om saker knyttet til religion, 

og har innflytelse på hvordan majoritetsbefolkningen tolker minoriteter. Media former 

offentlig opinion, selv om offentlig opinion samtidig kan være representert i media. 
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Teorikapittel 

 

3.1 Sekularisme 

 

Hvordan skal man definere sekularisme? Det finnes ingen konsensus på hva sekularisme er, 

det vises ofte til at sekularisme er «skille mellom stat og kirke», eller fraværet av religion i 

samfunnet, det vil si at religion begrenser seg til den private sfære. Bangstad problematiserer 

disse definisjonene og foreslår at sekularisme må forstås som måten en stat kan organisere seg 

for å imøtekomme et pluralistisk samfunn, det vil si et samfunn med forskjellige mennesker 

og grupperinger som har forskjellige tros- og meningssystemer.51 I denne delen av oppgaven 

skal jeg presentere og konseptualiseres begrepet sekularisme gjennom to perspektiver; et 

deskriptivt og et normativt . I det normative perspektivet skal jeg ta for meg hva 

innflytelsesrike tenkere mener sekularisme bør være; hvilke mål sekularisme bør ha (og 

hvorfor), samt hvordan sekularisme bør implementeres for å nå dette målet. I det deskriptive 

perspektivet skal jeg presentere ulike mønstre av sekularisering betinget av kulturelle, sosiale 

og historiske forhold. Her fokuserer jeg på konkrete sosiale og politiske praksiser som kan 

analyseres og kategoriseres, kanskje som idealtyper, som ulike former for sekularismer. Slik 

Elizabeth Hurd formulerere det:  

 

«secularisms (in the plural) are not fixed and final achievements of European-inspired 

modernity but social constructs and patterns of political rule with diverse and 

contested histories and important global and comparative implications» 52  

 

Først må to ting avklares. Det ene er at jeg i denne oppgaven vil bruke sekularisme og 

sekularisering noenlunde synonymt med hverandre. Det kan hevdes at de viser til to separate 

ting der sekularisme forståes som ideologisk, og sekularisering forståes som prosesser. Jeg tar 

likevel utgangspunkt i Hurd og Casanovas tilnærming der sekularisme kan forståes som de 

 
51 Bangstad, Sekularismens ansikter, 60. 
52 Hurd, "The politics of secularism." 36. 
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ulike mønstrene av sekulariseringsprosesser, samt at ulike mønstre gir forskjellige ideologiske 

tilnærminger til hva sekularisme er. Sekularisme og sekularisering er derfor begrepsmessig 

sammenvevd og kan til en viss grad brukes om hverandre. Den andre avklaringen er at 

normative og deskriptive tilnærminger vil overlappe hverandre litt. Eksempelvis vil ulike 

historiske mønstre av sekularismer også ha normative aspekter, men ikke alle normative 

perspektiver behøver å være knyttet opp til historiske kontekster.  

 

3.1.1 Sekularisme som ulike mønstre av sekulariseringsprosesser 

José Casanova presenterer i boken Public Religions in the modern World (1994) et analytisk 

rammeverk for å forstå sekularisme. Rammeverket er delt i tre underteorier; 1. teorien om 

institusjonell differensiering: Sekulære sfærer som stat, økonomi og vitenskap løsrives fra 

religiøse institusjoner og normer. 2. teorien om nedgangen i religiøs tro og praksis som en 

følge av modernisering, og 3. teorien om privatiseringen av religion som en forutsetning for 

moderne demokratisk styre.53  

Casanova sier at at disse tre teoriene har vært historisk sammenvevd, og han hevder at det er 

en tendens til å forstå disse tre prosessene som iboende komponentene i en generell 

teleologisk sekulariserings- og moderniseringsprosess. Han mener at dette er feil, og at selv 

om de tre teoriene er (historisk og nå) sammenvevd, så er de betinget av partikulære 

kontekster og må derfor analyseres hver for seg. Eksempelvis så har den historiske prosessen 

av sekulær differensiering innenfor det amerikanske paradigmet hverken vært ledsaget av 

religiøs nedgang eller begrensning av religion til den private sfære.54 Casanova fremholder at 

selv om teorien om privatisering av religion og religiøs nedgang er omdiskutert, så er teorien 

om sekularisering forstått som funksjonell (institusjonell) differensiering ganske holdbar. 

Poenget til Casanova er likevel at denne prosessen ikke er universell, men har partikulære 

mønstre, og for vestlig kontekst skiller han hovedsakelig mellom den protestantiske veien mot 

sekularisering, og den fransk-latin-katolske veien mot sekularisering.55 

 

Den protestantiske veien, ofte forbundet med amerikansk kontekst, er kjennetegnet av at 

radikal sosial transformasjon og sekulær modernisering ofte har vært ledsaget av religiøs 

oppvåkning og vekst. Den fransk-latin-katolske veien er kjennetegnet av en skarp grense 

 
53 Casanova, "Rethinking public religions." 25. 
54 ibid. 26. 
55 ibid. 27-28. 
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mellom det religiøse og det sekulære. Denne grensen blir skjøvet til ytterkanten og har som 

mål å innelukke, privatisere og marginalisere alt som er religiøst. Denne innebærer å 

ekskludere all synlig religiøsitet fra den offentlige sekulære sfære. Grovt sett kan man også si 

at sekularisme i amerikansk kontekst først og fremst ble til for å beskytte religiøse grupper 

mot inngrep fra staten, mens sekularismen i fransk-latin kontekst ble forstått som å beskytte 

staten fra religion. 

3.1.2 Laisisme og Judeokristen sekularisme 

Nettopp på grunn av at de ulike mønstrene av sekulariseringer er betinget av historiske 

kontekster, blir det problematisk å redusere sekularisme til én enkel ideologi (selv om 

sekularisme kan opptre ideologisk) . Slik Elizabeth Shakman Hurd, professor i politikk og 

religionsstudier, beskriver det, så er sekularisme summen av ulike praksiser som har en 

konstituerende rolle i å skape agenter og de normative strukturene som agentene handler 

innenfor56.  

Hurd identifiserer to mønstre av sekularisme som hun mener er innflytelsesrike og viktige i 

global kontekst. Laisisme (sammenfaller med Casanovas fransk-latinsk-katoske vei) og 

Judeokristen sekularisme (JKS) (sammenfaller med Casanovas protestantiske vei).  

 

 

3.1.3 Laisisme  

Laisisme fremmer ifølge Hurd en spesifikk forståelse av religion, og utestenger den fra 

politikken. Et viktig premiss er antagelsen om at metafysiske virkelighetsforståelser er utgått, 

og et sterkt skille mellom stat og kirke er derfor blitt etablert. Hurd skriver at laisisme kan 

forståes i ordene til den indiske statsviteren og antropologen Partha Chatterjee, som beskriver 

laisisme som  

«a coercive process in which the legal powers of the state, the disciplinary powers of 

the family and school, and the persuasive powers of government and media have been 

used to produce the secular citizen who agrees to keep religion in the private domain.» 

57 

Hurd sporer sekularismen tilbake til freden i Westfalen, hvor grunnlaget ble lagt for å 

overføre makt fra kirken over til den nye formen for statsmakt. Westfaliansk republikanisme 

 
56 Hurd, "The politics of secularism." 37, 39. 
57 ibid. 37. 
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ble organisert rundt konseptet om en ny sosial og politisk orden hvor individuelle borgere 

forsamlet seg under en suveren autoritet. Likevel, som Hurd hevder, så videreførte denne nye 

formen for sosial og politisk organisering en allerede eksisterende forståelse av det 

«naturlige» og «det overnaturlige»  som hadde utspring fra, og fortsatt en sterk tilknytning til 

en bredere kristen rammeverk.58 

 

Tidlige republikanske ordener var stadig kjennetegnet av ideen om guddommelig forsyn hvor 

menneskets rolle ble satt i et teologisk rammeverk. Dessuten, så la traktatene tilknyttet freden 

i westfalen kun til rette for religiøs toleranse begrenset til kristne sekter. Westfalen førte 

derfor i følge Hurd ikke til privatiseringen av religion, men til «territoriseringen av religion», 

det vil si utformingen av politikk hvor territorium, stat, og bekjennelse er tett knyttet til 

hverandre. Laisisme som en tradisjon hadde derfor i følge Hurd utspring fra denne 

westfalianske ordenen som var påvirket av kristen kultur.59 

 

Laisisme definerer religion ved å betegne det som ikke er religiøst som det sekulære, og denne 

grensesettingen mellom seg selv og «det andre» har også politiske konsekvenser. 

Laisisme setter derfor betingelsene for hva som utgjør «legitim politikk» og «legitim  

religion»  Hurd argumenterer derfor for at i moderne samfunn preget av religiøs pluralisme, så 

vil forsøk på å organisere samfunn basert på en spesifikk forståelse av religion føre til konflikt 

mellom sekulære aktører (laisister) og deres motparter i saker som omhandler grensesettingen 

av den offentlig (og den religiøse) sfære.60 Til dette referer Hurd til Charles Taylor som 

skriver at  

 

«What to one side is a more strict and consistent application of the principles of 

neutrality is seen by the other side as partisanship. What this other side sees as 

legitimate public expressions of religious belonging will often be castigated by the 

first as the exaltation of some peoples’ beliefs over others. This problem is 

compounded when society diversifies to contain substantial numbers of non-Judaeo-

Christian religions (…).»61  

 

 
58 ibid. 38. 
59 ibid. 38. 
60 ibid. 39. 
61 ibid. 39. 
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Ved å klamre seg til én bestemt forståelse av religion, og ekskludere den fra politikken, så 

definerer laisisme det sekulære domenet og assosierer det med offentlig autoritet, fornuft, 

rasjonell argument, og allmenn interesse. «Det religiøse» blir rammelagt til noe det 

nødvendigvis ikke behøver å være, og blir ofte assosiert med personlige guddommer og 

personlig tilbedelse. Laisisme er derfor i følge Hurd ikke bare fraværet av det religiøse eller 

teologiske diskurser, men laisisme vil derimot iverksette en partikulær teologisk diskurs som 

står på sine egne premisser; laisisme  «teologiserer» religionene som den holder oppsyn 

over.62 

 

3.1.4 Judeokristen sekularisme (JKS) 

Hurd identifiserer Judeokristen sekularisme som en diskursiv tradisjon som ble utviklet på 

midten av 1800-tallet primært (men ikke utelukkende) i USA. Denne formen for sekularisme 

kjennetegnes ved 1.(presentasjonen av) politiske og moralske verdier som kristendommen og 

jødedommen har til felles, og 2. sammenkoblingen av disse verdiene med vestlige tradisjoner 

av styresett og lovgivning. Hvor laisisme plasserer religion til den private sfære, så knytter 

JKS sekulære prosesser selektivt opp mot vestlig kristen kulturarv, herunder judeokristen tro, 

historiske praksiser, styringsinstitusjoner og selvidentifikasjon.63 Poenget til Hurd er ikke å 

validere hvorvidt denne sammenhengen er riktig eller ikke, men heller å understreke den 

potensielle påvirkningskraften dette narrativet har/har hatt og hvilke politiske konsekvenser 

narrativet har medført. Narrativet blir «sant» fordi folk oppfatter den som sann. I JKS 

narrativet så fungerer judeokristen tradisjon som en moralsk basis for det politiske liv, på en 

måte så gir JKS religion en «prestelig»64 funksjon av å legitimere politisk autoritet. Religion 

har i JKS-narrativet fått en konstituerende rolle innenfor sekulær politikk, ikke utenfor som i 

laisismen.65 

 

JKS slik den utviklet seg i USA fra 1800-tallet og over til 1900-tallet, så endret den seg fra å 

uttrykke en protestantisk (moral) hegemoni, til å inkludere andre kristne sekter (f.eks 

katolikker som i starten var marginalisert) . Men som Van der Veer påpeker, så har anglo-

amerikansk politisk tenkning hatt en lang tradisjon i å kombinere liberalisme og evangelisk 

 
62 ibid. 39. 
63 ibid. 40. 
64 ibid. 41. oversatt fra engelsk «priestly function». 
65 ibid. 41. 
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moralisme. Dette førte til det som Charles Taylor omtaler som en «felles plattform» type 

sekularisme hvor medlemmene av et politisk samfunn blir enige om en etikk for fredfull 

sameksistens og en politisk orden basert på doktriner som alle kristne sekter har til felles.66 

Målet i JKS var ikke å utelukke religion fra politikken, men å forhindre at staten støttet ett 

kristent trossamfunn fremfor et annet. Dette i motsetning til laisisme der religion ble utestengt 

fra politikken for å støtte seg på et uavhengig etisk rammeverk.  

Der laisismen anser religion som forduftet vekk fra samfunnets maktsfærer, så anser JKS 

religion som et gode for demokratisk politikk fordi, som Hurd formulerer det, så vil «a shared 

adherence to a common religious tradition provides a set of publicly accessible assumptions 

within which democratic politics can be conducted»67 

    

I spørsmålet om forholdet mellom sekularisme og kristendommen, pågår det en debatt med 

ulike synspunkter hvorvidt begreper som sekularisme, demokrati og menneskerettigheter har 

røtter i kristendommen. Sindre Bangstad skriver at forskere som ønsker å forsone 

kristendommen med moderne sekularisme, demokrati og menneskerettigheter, blir kritisert på 

dette ettersom utviklingen av moderne europeisk sekularisme først og fremst er preget av 

konflikt og rivalisering kirkelig og sekulær autoritet.68 Den tidlige politiske sekularismen i 

tidlig europeisk kristen kontekst var først og fremst et uttrykk for forsoning mellom ulike 

kristne denominasjoner som var i konflikt, og ikke som et uttrykk for å henvise religion til den 

private sfære.  

Selv om man argumenterer for at den protestantiske reformasjonen ga grunnlaget for det 

ideologiske skillet mellom stat og kirke (I form av kritikken mot katolske dogmer og 

klerikalismen, og fokuset på troen hos individet), så understreker Bangstad at reformatorer 

som Martin Luther og Jean Calvin neppe kan være forbilder for mellomreligiøs toleranse da 

de begge støttet brutale overgrep og drap på «kjettere» i deres samtid.69  Det er nettopp dette 

som implisitt ligger i Hurds kritikk av JKS, som er rettet mot 1. presentasjonen av sekularisme 

som en universell oppskrift på å løse konflikter knyttet til religion. 2. den selektive 

oppknyttingen av JKS med kristne idealer og verdier, særlig når de historiske 

omstendighetene rundt tidlig sekularisme har vært preget av konflikt. 

 

 
66 ibid. 43. 
67 ibid 43, 
68 Bangstad, Sekularismens ansikter, 58. 
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Religionsfilosofen Roger Trigg argumenterer også for at man ikke kan se bort i fra hvilken 

rolle kristen teologi har hatt i utviklingen av demokrati og menneskerettigheter. Han viser til 

hvordan innflytelsesrike tenkere som f.eks John Locke som definerte menneskets natur og 

verdi innenfor et teologisk rammeverk. Lockes ideer hadde innflytelse på politiske tenkere 

som Thomas Jefferson og James Madison. Trigg argumenterer derfor at synet på menneske 

som iboende verdifullt og ukrenkelig (noe moderne menneskerettighetstenkning også tar 

utgangspunkt i), må sees i sammenheng med tidligere tenkning om mennesket som Guds 

skapning (og har derfor verdi).70 Trigg mener det er problematisk å rettferdiggjøre fra et 

filosofisk ståsted hvorfor mennesker skal være forhøyet over eksempelvis dyr, uten å referere 

til et verdigrunnlag med metafysiske referanser. Det betyr ikke, ifølge Trigg, at dagens 

demokrati og menneskerettigheter trenger et teologisk rammeverk for å kunne overleve, men 

han understreker kun den kristen-historiske konteksten som ideene har vokst i.71 Dette 

poenget er også noe som Hurd nevner når hun referer til Joshua Mitchell som hevder at 

«ideen om det suverene selvet, det autonome samtykkende selvet, har sitt utspring fra 

kristendommen.»72 

 

Uavhengig av de ovennevnte poengene, så argumenterer Hurd for at ethvert forsøk på å endre 

meningen til religionsbegrepet, for å så definere dets forhold i eller ut av politikken, er en 

politisk handling. Derfor konkluderer hun, at i en kontekst av demokratisk pluralisme, så er 

både laisisme som overser religio-kulturelle partikulæriteter, og JKS som anser en partikulær 

religio-kulturell tradisjon til å være nøkkelen for demokratisk moral og politisk orden, like 

problematiske.73 

 

3.1.5 Liberal-pluralistisk sekularisme 

Jocelyn Maclure og Charles Taylor fremlegger i sin bok Secularism and Freedom of 

Conscience (2011), en utdypet forståelse av sekularisme. De argumenterer for at 

sekularismens to hovedmål i dagens samfunn er å sikre likebehandlingen av individer som 

moralske vesener, og beskytte individenes åndsfrihet74 (som inkluderer religionsfrihet). For å 

 
70 Trigg,Equality, freedom, and religion, 28. 
71 ibid.149. 
72 Hurd, "The politics of secularism.", 38. 
73 ibid. 45..  
74 «freedom of conscience» er et nøkkelbegrepet hos Taylor og Maclure, som jeg oversetter til 
«åndsfrihet». 
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kunne nå dette, må en demokratisk stat være nøytral eller upartisk i forhold til forskjellige 

trossamfunn.75 Staten må dessuten behandle borgere som handler ut fra religiøs tro likt med 

dem som handler ut fra ikke-religiøse grunner. Dette betyr i praksis at staten må være nøytral 

med henblikk på forskjellige verdenssyn og konsepter av «det gode liv», uavhengig om de er 

sekulære, spirituelle og/eller religiøse. En slik tilnærming omfatter det som ofte refereres som 

«moralsk pluralisme»; en samfunnstilstand hvor ulike individer tar til seg forskjellige og ofte 

inkompatible verdisystemer og syn på «det gode liv».76 Taylor og Maclure referer til John 

Rawls som hevder at ideen om moralsk pluralisme har opphav i anerkjennelsen av at man 

rasjonelt sett ikke klarer å svare på hva den ultimate meningen med livet er. Liberale tenkere 

som Locke og Mill anerkjente denne problematikken, og omformulerte spørsmålet til å handle 

om hva som er et liv «verdt å leve». Som et svar på dette forsvarte de prinsippet om individets 

moralske autonomi. I praksis betyr det at staten anerkjenner 1. individers autoritet over tanker 

og ideer som tillater vedkommende å tolke verden og sin plass i den, og 2. individenes rett til 

selv å bedømme dilemmaer knyttet til moralitet eller identitet.  

I stedet for at staten tvinger over individet en spesifikk representasjon av verden og «det gode 

liv», så tilrettelegger staten for utviklingen av individets moralske autonomi, slik at 

vedkommende selv kan avgjøre det gode liv.77  

 

Som Maclure og Taylor påpeker, så er det likevel noen kjerneverdier som er konstituerende i 

et liberalt og demokratisk samfunn; eksempelvis menneskeverd, menneskerettigheter og 

folkestyre. Dette er verdier staten ikke kan utvise nøytralitet overfor.  Disse verdiene er 

konstituerende fordi de utgjør sekularismens grunnlag og mål. Uten disse verdiene kan ikke 

staten tilrettelegge for at individet har muligheten til å definere sitt eget liv. Verdiene er derfor 

ikke nøytrale, men legitime, fordi folk med ulike bakgrunn (sekulære som religiøse) kan 

sluttes seg til dem. Denne tilstanden av felles oppslutning rundt disse kjerneverdiene er det 

John Rawls kaller for «overlappende konsensus».78  

 

Utfordringen i et pluralistisk demokrati er å opprettholde legitimiteten av disse kjerneverdiene 

hos borgerne i følge Taylor. Og for å opprettholde denne legitimiteten, hevder Taylor og 

Maclure at staten ikke kan omfavne én spesifikk «kjerne- eller meningsgivende oppfatning og 

 
75 Maclure. Taylor, Secularism and freedom of conscience, 9. 
76 ibid. 10. 
77 ibid. 11. 
78 ibid. 11. 
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forpliktelse»79 blant flere som eksisterer i samfunnet. Det er fordi at det er gjennom 

«oppfatningene» at ting evalueres og hierarkiseres, og for å forbli nøytral, kan staten derfor 

ikke rangere og hierarkisere de forskjellige oppfatningen om det gode liv.80  

 

Taylor og Maclure viser til laisimen i fransk kontekst som et eksempel på en sekularisme som 

er nøytral overfor religioner, men som ikke er nøytral i sin fulle form fordi den er partisk i 

møte med ulike konsepter om «det gode». De forstår laisisme i fransk kontekst som 

utskiftingen av religion med en sekulær politisk filosofi, som i ordene til Rousseau fungerer 

som en «sivil religion». Fra et laisistisk perspektiv, så er statens oppgave, i ordene til den 

franske filosofen Charles-Bernard Renouvier: «å utøve en moralsk og instruerende 

funksjon»81. Og for å ikke være under kirkens dominans, må staten utvikle en moral som er 

uavhengig av alle religioner, og sikre denne moralens overlegenhet over alle religioner. En 

slik «sivil religion» blir i følge Taylor og Maclure problematisk i spørsmålet om nøytralitet, 

fordi et slikt sekulær filosofisk konsept er grunnet i et verdensbilde og et spesifikt syn på 

menneskets natur som ikke nødvendigvis deles av alle. Taylor og Maclure argumenterer 

derfor for at fredfull sameksistens ikke kan være grunnet i én sekulær doktrine, men grunnet i 

verdier og prinsipper som er gjenstander for et «overlappende konsensus».  

 

Hittil snakker Taylor og Maclure om sekularisme som en verdi (dvs hvilken mål sekularisme 

har), men for å forstå sekularisme nærmere, hevder de at sekularismens midler, eller «operativ 

modus» ogs må diskuteres. Sekularisme, i følge Taylor og Maclure, lener seg på to 

hovedprinsipper (mål): 1. lik respekt overfor individene, og 2. åndsfrihet. For å nå disse 

målene lener sekularisme seg mot to midler; det ene er skillet mellom stat og kirke, det andre 

er statens nøytralitet mot religioner og sekulære filosofiske bevegelser.82  

De hevder også det er viktig å behandle målene og midlene separat, fordi sammenblandingen 

av mål og midler fører ofte til i sekularisme-diskursen at de operative midlene blir likestilt 

eller gjort større en målene. De operative midlene, som er knyttet til samfunnets 

institusjonelle organisering (som er absolutt nødvendige), kan likevel organiseres på ulike 

måter som gir forskjellig utslag i folks mulighet til eksempelvis å praktisere religion. Taylor 

 
79 ibid 12. oversatt fra engelsk: «core or meaning-giving beliefs and commitments», De beskriver dette 

som «the reasons, evaluations, or grounds stemming from the conception of the world or the good 
adopted by individuals that allow them to understand the world around them and to give a meaning 
and direction to their life. 
80 ibid. 12. 
81 ibid .14. 
82 ibid. 20-23. 
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og Maclure omtaler det som «fetisjisme av midler» når de operative modusene får mer fokus 

enn målene til sekularismen; midlene blir til verdier. Et eksempel på dette er når det offentlige 

rom fri for religiøse uttrykk blir det som til enhver pris skal beskyttes (middel i laisismen som 

blir et mål i seg selv), på bekostning av åndsfriheten som er målet. Selv om sekularismens 

midler er et essensielt aspekt av sekularisme, så er de kun funksjoner som tjener målet.83  

 

I den pågående debatten om hvilke mål sekularisme har, hevdes det av noen i følge Taylor og 

Maclure at sekularismens oppgave ikke er begrenset til å sikre respekt for individet og 

åndsfrihet, men også å sikre samfunnsmessig integrasjon.84 Fra dette perspektivet er en mer 

restriktiv form for sekularisme nødvendig for å nå dette målet. Integrasjon forståes her som 

oppslutningen rundt en felles sivil identitet, og det kollektive søken etter det felles gode. 

Denne formen for integrasjon forutsetter interaksjon og samarbeid mellom borgerne, som 

ifølge dette perspektivet krever at samfunnet nøytraliserer identitetsmarkører som 

differensierer borgerne; eksempelvis  religiøse og etniske markører (F.eks. Hijab i fransk 

skole). Taylor og Maclure svarer på dette, at selv om man er enig for diskusjonens skyld i 

premisset at sekularismens oppgave er også å skape sivil integrasjon, så er ikke utviskingen av 

synlige forskjeller mellom folk en nødvendighet for dette. Derimot så argumenterer de for at 

dialog, samarbeid, og gjensidig forståelse krever at likheter og forskjeller mellom borgerne 

anerkjennes og respekteres. For at individer skal kunne utvikle selvidentitet og følelser av 

tilhørighet, må samfunnet være preget av det Taylor og Maclure omtaler som «rimelig 

anerkjennelse» av forskjelligheter, i stedet for at disse forskjellene blir henvist til den private 

sfære.85 En mer liberal og pluralistisk forståelse av sekularisme vil derfor i følge Taylor og 

Maclure, sikre individenes moralske likhet og åndsfrihet (herunder religionsfrihet), i tillegg at 

den som bivirkning fremmer sivil integrasjon.  

 

3.2 Forholdet mellom demokrati og frihet 

 

Alfred Stepan, en anerkjent professor innenfor komparativ politikk, diskuterer hvilke 

minimale institusjonelle og politiske forutsetninger som må være tilstede for at en stat kan 

anses som demokratisk. Det er hevdet innenfor statsvitenskapen at begrepet demokrati 

 
83 ibid. 29. 
84 ibid. 31. 
85 ibid. 32. 
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forståes først og fremst i kontekst av valgprosessene og institusjonene, og i mindre grad i 

verdiene som dannes i demokratisk kontekst.86 Fra dette perspektivet tar Stepan utgangspunkt 

i Robert A. Dahls åtte forutsetninger for et demokrati, blant dem; organisasjonsfrihet, 

ytringsfrihet, stemmefrihet, frie og rettferdige valg, og igangsettende institusjoner.87  

 

Stepan og hans kollega Juan J. Linz, konkluderte at Dahls åtte forutsetninger er nødvendige, 

men ikke tilstrekkelig for et ekte demokrati. I følge dem så må et demokrati også inneholde 

konstitusjonelle rettigheter som respekterer grunnleggende friheter, og som i betydelig grad 

beskytter minoriteters rettigheter. Myndigheter må kun regjere innenfor konstitusjonen og må 

kunne ansvarliggjøres.88  

Disse tilleggskriteriene muliggjør ifølge Stepan og Linz et kritisk sivilsamfunn som overser 

staten, og har mulighet til å påvirke og forandre den politiske sfære. Av dette kommer det 

ifølge dem at et samfunn ikke er demokratisk med mindre det eksisterer en uhindret 

tilgjengelighet mellom den politiske sfære og sivilsamfunnet. Et demokrati kan forståes som 

en arena hvor borgerne konkurrerer om å fremme ulike verdier og mål, og folk er strengt tatt i 

et demokrati frie til fremme deres mål og interesser både i sivilsamfunnet og i den politiske 

sfæren (grunnet den uhindrede tilgjengeligheten) så lenge andres rettigheter ikke blir brutt. 

Spørsmålet nå er hvordan denne tilnærmingen av demokratibegrepet slår ut på forholdet 

mellom religion, politikk og demokrati.89  

 

Stepan og Linz kommer frem til at demokratiske institusjoner må være fri til å forme og utøve 

politikk (innenfor konstitusjonen og menneskerettighetene), parallelt med at religiøse 

institusjoner ikke skal tildeles konstitusjonelle forbeholdte privilegier som tillater disse 

religiøse institusjonene å diktere demokratiske valgte myndigheter. Samtidig, så må individer 

og religiøse samfunn ha full frihet til utøve religion for seg selv. I tillegg så må individer og 

grupper ha friheten til å fremme deres verdier i sivilsamfunnet, og ha friheten til å 

sponse/støtte organisasjoner og bevegelser i den politiske sfære så lenge disse ikke bryter med 

demokratiet eller hemmer andre borgeres frihet. Dette betyr at ingen gruppe (inkludert 

religiøse grupper) kan nektes på forhånd å forme politiske partier. Eventuelle begrensninger 

på partier (religiøse eller ikke) kan kun pålegges i ettertid dersom partiets handlinger har brutt 

 
86 Clark. Golder. Golder. Principles of comparative politics, 150. 
87 Stepan,. "Religion, democracy, and the "Twin Tolerations"», 56. 
88 ibid. 56. 
89 ibid. 57. 
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med demokratiske prinsipper, noe som forøvrig bør bedømmes av domstolene og ikke 

politikere i følge Stepan og Linz.90  

3.3 Liberalisme og liberal tenkning 

Selv om sekulære stater ofte blir forbundet med demokratiske liberale stater, så er det ikke en 

automatikk at en sekulær stat betyr en liberal stat. Som Casanova påpeker, så viser historien 

flere eksempler på at sekularisme alene ikke er tilstrekkelig for å ha et fritt demokratisk 

samfunn; sekulære autoritære stater i nyere tid som kemalistisk tyrkia og sovjetunionen er 

eksempler på dette.91 

Og, som Taylor og Maclure argumenterer for, så vil sekularisme i sin «fulle form», dvs 

nøytralitet overfor meningssystemer og synet på det «gode», føre til en liberal stat. Likevel, så 

er det mange former for inngripener og innblandelser fra statens side i land som omtales som 

liberale. Så et relevant spørsmål kan være, når er en liberal stat liberal? Eller, hvilke lover og 

regler kan en liberal stat legitimt innføre overfor borgerne, og når kan staten innskrenke 

borgernes frihet? 

 

Russell Blackford, professor i filosofi, diskuterer dette i sin bok Freedom of religion & the 

secular state (2012).  

 

3.3.1 Liberalisme92 

Blackford, i likhet med Taylor, fastholder at sekularisme, forstått som separasjon av stat og 

kirke, er en nødvendighet for å oppnå en liberal stat. En sekulær stat, er ifølge Blackford en 

stat som handler kun på grunnlag av sekulære, altså verdslige grunner.93 Ofte når man snakker 

om sekularisme, så snakker man om at en stat ikke skal foretrekke en religiøs doktrine 

fremfor en annen, eller å nedtvinge doktriner ned på borgerne. Likevel, så argumenterer 

Blackford at det ofte glemmes å snakke om moralske kodekser som har utspring fra religion. 

Dette betyr at sekularisme i form av en liberal stat, heller ikke kan foretrekke eller promotere 

 
90 ibid. 57. 
91 Casanova, "Rethinking public religions.", 30. 
92 Selv om liberalisme originalt er en ideologi, brukes begrepet ofte i dag som et ideal, og ikke som ett 
sett med absolutte retningslinjer. Derfor er det heller ikke et veldig klart skille mellom begrepene 
liberalisme og liberal tenkning. 
93 Blackford, Freedom of religion and the secular state, 56. 
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ett sett av moralske regler som staten mener er «det korrekte» moralske system.94 Det er i 

denne nyansen at «den liberale staten» blir synlig. Der sekularisme fokuserer mer på religion 

og religionens rolle i samfunnet, er liberalisme mer opptatt av en generell forståelse av 

«rett/galt» eller lovlig/ulovlig, og regulerer derfor i større grad forholdet mellom staten og 

individets handlefrihet. Samtidig så vil tilnærmingen til hva som oppfattes som rett og galt, 

være noe betinget av hvor den liberale staten henter det «moralske systemet» fra (om det er 

fra religiøse eller filosofiske tradisjoner). Det kan derfor tenkes at liberale stater med en 

eksempelvis lang protestantisk tradisjon, vil se sitt lovverk være stadig noe farget av kristen 

oppfatning om rett og galt. Derfor vil man se innenfor liberalisme-diskurser ulike normative 

forståelser for hvordan liberalisme i praksis skal fungere . Noen vil hevde at liberalisme og 

kristen kulturarv går hånd i hånd, mens andre, som f.eks Blackford, forfekter tydeligvis en 

prosedural tilnærming, der liberalisme må løsrives fra religiøse moralske kodekser.  

 

Tross alt, et viktig prinsipp innenfor liberal tenkning er at individer bør ha friheten til å selv ta 

avgjørelses vedrørende sitt eget liv uten særlig innblanding av staten; dette inkluderer både 

friheten til å tro/tenke, og handle. Den politiske implikasjonen dette har ifølge Blackford, er at 

statens makt er legitim kun i den grad makten blir brukt til å handle for verdslige mål, noe 

som impliserer at staten også må legitimere ethvert inngrep den gjør i individets tro- og 

handlefrihet.  Den personlige friheten som er sentralt i liberal tenkning blir ofte sporet tilbake 

til John Stuart Mills «skadeprinsipp». Essensen i skadeprinsippet er at staten ikke bør innføre 

tvangsmidler (overfor individer) med mindre det er snakk om situasjoner hvor seriøs skade 

kan oppstå relatert til verdslige ting som liv, helse, frihet og eiendom.95  

 

3.3.2 Fra liberalisme til libertarianisme 

Liberal tenkning gir et interessant perspektiv på grunnlaget for individets frihet, og svarer på 

hvorfor en stat i utgangspunktet bør være tilbakeholden i å blande seg inn i individers liv. Det 

kommer likevel ikke frem hvor grensen går mellom legitim og illegitim innblandelse. Frihet 

er ikke et spørsmål om full frihet eller ingen frihet, men et spørsmål om frihetsgrader. Selv 

om Blackford svarer på dette ved å si at staten kan blande seg inn når det er gode sekulære 

grunner for det, så ligger det likevel en utfordring i å definere «gode» og «dårlige» grunner. 

 
94 ibid. 69. 
95 ibid. 73. 
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Samtidig så gjenstår spørsmålet om hvem det er som skal definere disse, staten eller folket? 

Åpenbart så kan det ikke være helt opp til individet selv å avgjøre hvor «den røde linjen» går; 

det blir upraktisk dersom staten skal forhindres i å utøve politikk dersom individet kun 

behøver å hevde at staten tar feil. På en annen side, når liberal teori har som premiss at staten 

og statlig autoritet i seg selv henter sin legitimitet ut fra folket, kan det også tenkes at 

prinsippene som staten bruker for å definere «gode grunner», også bør hente sin legitimitet ut 

fra folket. Ut fra denne problemstillingen, er det lett å se hvordan liberalisme fort kan gli over 

til libertarianisme. Kjente tenkere som Robert Nozick argumenterte for at skatteinnkreving 

som går til sosial redistribusjon, bryter med friheten og eiendomsretten, og er derfor i sin 

essens urettferdig. For Nozick og andre libertarianere, vil skatteinnkreving utover 

«nattvekterstaten»96 ikke være en «god grunn» for statlig innblandelse.97 For dem så er 

utgangspunktet at skatt er statlig tyveri. Lignende ordbruk er å finne i FpU 

(Fremskrittspartiets ungdomsparti) sitt program, hvor de skriver at skatt i prinsippet er «tyveri 

som i størst mulig grad bør unngås».98  

Selv om disse eksemplene er mer knyttet til en sosioøkonomisk diskurs, så illustrerer dem 

likevel at begreper som frihet, rettferdighet og «gode grunner» til en viss grad er relativt.  

 

3.3.3 Liberalisme som en livsstil 

Liberalisme kan også gli over fra å kun utgjøre politiske prinsipper til å bli ansett som en 

«livsstil», som kan føre til at friheten i noen tilfeller kan bli innskrenket. Dette kan berøre 

grupperinger og individer som står for ideer og praksiser som staten oppfatter som illiberale. 

Som religionsprofessor Steven C. Rockefeller skriver, så skal og bør et liberalt demokrati 

inneholde en moralsk mening som omfatter en substansiell ide av «det gode liv».99 

Rockefeller referer til liberalisten John Dewey som hevder at liberalisme er et uttrykk for en 

distinkt tro og livsvei: «the good life is a process, a way of living, of interacting with the 

world , and of solving problems, (...) One realizes the end of life, the good life, each and every 

day by living with a liberal spirit…»100 

 
96 Nattvekterstaten er betegnelsen på ideen om at statens ansvar kun er begrenset til essensiell 
infrastruktur som veier, politi, militær og skolevesen. Og at det er kun til disse formålene at staten har 
lov til å kreve inn skatter. 
97 Wolff, An introduction to political philosophy,135. 
98 Svendsrud, «FpUs program 2018-2020», 3. 
99 Rockefeller, «Comment», 90. 
100 ibid. 91. 

https://fpu.no/wp-content/uploads/2018/08/FpUs-program-2018-2020-.pdf
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Som Rockefeller argumenter, så er ikke liberalisme fra dette perspektivet kun en politisk 

mekanisme, men en levemåte, og skriver videre at selv om denne «demokratiske veien betyr å 

respektere og være åpen for alle kulturer, så utfordrer den også alle kulturer til å etterlate de 

intellektuelle og moralske verdier som er inkonsistent med idealene om frihet, likhet og den 

felles pågående eksperimentelle søken etter sannhet og velvære»101 

 

Her ser man kontrasten med Taylors argument om at en liberal-pluralistisk stat ikke skal 

definere «det gode liv». Det kommer heller ikke helt klart frem i Rockefellers argumentasjon 

hvordan denne liberale staten skal tilnærme seg religiøse grupper som allerede har definert for 

seg selv det «gode liv» , «meningen med livet», og «sannheten». 

 

3.3.4 John Rawls - rettferdighetsteori og politisk liberalisme 

Liberalisme har som vist ulike ståsteder som gir ulike politiske konsekvenser.  For å belyse 

problemstillingene knyttet til liberalisme litt mer, skal jeg utdype John Rawls teori om «et 

overlappende konsensus» litt nærmere. Rawls teori utgjør startpunktet til Taylors tilnærming 

til liberal-plural sekularisme, og her var ideen at det finnes noen kjerneverdier som alle kan 

slutte seg rundt om. Og i følge Taylor var frihet en legitim kjerneverdi slik at folk har frihet til 

å leve det gode liv. Men frihet må som nevnt sees i grader, og frihet som en kjerneverdi sier 

lite om hvor grensen går (dvs hvor mye eller hvor lite frihet folk). 

Derfor kan det tenkes at en nærmere titt på Rawls teori kan utdype Taylors tilnærming. 

 

Rawls er først og fremst kjent for sine verk A theory of Justice og Political Liberalism. Rawls 

legger til grunn at et moderne samfunn kjennetegnes av tilstedeværelsen av mange ulike 

uforenlige doktriner. Dette inkluderer religiøse doktriner, men også sekulære doktriner som 

Rawls omtaler som «omfattende ikke-religiøse» doktriner. Rawls utvikler i sine verk en 

rettferdighetsteori, som han mener vil være løsningen for et pluralistisk samfunn som 

mennesker med forskjellige doktriner kan være enig om. Første steget til Rawls er å 

anerkjenne at folk har forskjellige preferanser og oppfatninger og hva det gode liv er, derfor 

må et konsept om rettferdighet inneholde et grunnlag som alle kunne ha vært enig om 

 
101 ibid. 92.  Oversatt fra engelsk: «The democratic way means respect for and openness to all 
cultures, but it also challanges all cultures to abandon those intellectual and moral values that are 
inconsistent with the ideals of freedom, equality, and the ongoing cooperative experimental search for 
truth and well-being.» 
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uavhengig pluraliteten av preferanser og oppfatninger. Derfor tenker Rawls at det er noen 

primærgoder som vil være nødvendig for at folk kan oppnå sine mål uavhengig av hvilken 

oppfatning de måtte ha om det gode liv. Disse primærgodene er; 1. frihet og politisk likhet. 2. 

utdannelse og sikkerhet, 3. jobb og inntekt. Uten disse primærgodene så kan ikke de distinkte 

personene nå sine mål, og disse primærgodene vil derfor være grunnlaget som sammenslår 

ideen om rettferdighet.102 Det andre steget er en sosial kontrakt basert på en hypotetisk 

tilstand som han kaller for «uvitenhetens slør»103. Denne hypotetiske scenarioet tar 

utgangspunktet i en situasjon der alle plutselig våknet opp en dag,  uten kjennskap til sine 

egne interesser og preferanser, rikdom, tro og status, så kan alle være enig om en viss 

fordeling av friheter og andre primærgoder ut fra denne uvitenheten om sin livssituasjon 

(uvitenhetens slør). Det er en slags minimum av goder og rettigheter som ville vært 

tilstrekkelig for å oppnå sine egentlige preferanser når ‘’sløret av uvitenhet’’ oppheves, og er 

derfor noe alle kan enes om. Som Bangstad påpeker, så er ikke rettferdighetsteorien en 

moralteori, men heller en politisk teori. Teorien er altså et forslag til politisk innretning, og 

sier ingenting om hvilke doktriner er sanne eller usannet. Poenget er likevel at når ulike 

mennesker aksepterer dette politiske rammeverket basert på rettferdighetsteorien, så vil det 

oppstå en overlappende konsensus; altså at det oppstår enighet ut i fra de forskjellige 

ståstedene om sentrale politiske ordninger, som er grunnlaget for samfunnets orden og 

stabilitet.104  

 

I en liberal-plural kontekst kan det derfor tenkes at folk skal ha den mengde frihet og likhet 

som kreves for å inneha de primærgodene som er nødvendig for å kunne etterfølge 

vedkommendes forståelse av «det gode liv». Denne fordelingen kan følge Rawls ha 

oppslutning i et pluralistisk samfunn.105 Ikke bare legitimerer Rawls konsept verdier som 

frihet, men den legitimerer også situasjoner hvor friheten blir innskrenket av staten. 

Eksempelvis vil sosial redistribusjon (statlig inngrep på eiendomsrett) være legitimt fordi den 

er med på å sikre at alle kan velge «det gode liv». Derfor kan Rawls teori om overlappende 

konsensus, ha potensialet å si noe om hva og hvor mye staten kan gripe inn, og samtidig ha 

legitimitet hos folket.  

 

 
102  Malnes.Midgaard, Politisk filosofi, 129. 
103 Veil of ignorance 
104 Bangstad, Sekularismens ansikter, 64. 
105 Malnes.Midgaard, Politisk filosofi, 137. 
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Poenget med å vise disse forskjellige perspektivene innenfor liberal tenkning, er å vise at «en 

liberal stat» kan forstås på mange ulike måter. Liberalisme kan både brukes for å legitimere 

store sosioøkonomiske forskjeller, og for å legitimere sosial utjevning. Liberalisme kan ha 

ekskluderende mekanismer ved at den tar utgangspunkt i én kulturell politisk identitet. 

Liberalisme kan også forstås som en mer nøytral innretning som i liten grad blander seg inn i 

individenes liv, men likevel sikrer felles goder. Det kan tenkes at det er derfor Rawls teori om 

en overlappende konsensus har fått stor innpass i politisk tenkning: noe av poenget med ideer 

som frihet og rettferdighet faller litt bort hvis folk er uenige om hva disse innbefatter og 

hvilke utfall de er tiltenkt å ha. 

 

3.4 Proseduralisme og Substansialisme 

 

En åpenbar likhet mellom Taylors og Rawls forståelse av sekularisme og liberale tenkning, 

særlig i konseptualiseringen av «en overlappende konsensus», er at de begge anser verdiene 

som midler; altså mekanismer for å nå et mål. Denne forståelsen kalles for proseduralisme. 

Som Bangstad skriver, så legger prosedurarlisme vekt beslutningsprosedyrene på bekostning 

av verdier, dvs at ‘’det rette’’ har forrang på ‘’det gode’’106. Det omvendte, substansialisme, 

legger derimot mer vekt på verdier og målsettinger som er fastsatt på forhånd, noe som 

kommer tydelig frem i Rockefeller og Deweys tenkning, og i en laisistisk form for 

sekularisme. Denne distinksjonen mellom proseduralisme og substasialisme er viktig, fordi 

den kan begrepsmessig knyttes foran de andre presenterte begrepene som liberalisme og 

sekularisme, og fungerer som et analytisk verktøy for å forstå hva de ulike aktørene legger 

vekt på i debattene som skal analyseres. Eksempelvis, kan man både snakke om prosedural 

liberalisme og prosedural sekularisme, som begge vektlegger prosedurale 

beslutningsprosesser fremfor verdimessige vurderinger av ulike praksiser. Substansiell 

sekularisme vil både innbefatte judeokristen- og laisistisk sekularisme, fordi det i begge 

tilfeller er klare forhåndsfastsatte målsettinger.  

 

 

 
106 Bangstad, Sekularismens ansikter, 70. 
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3.5 Religionsbegrep  

 

De ulike formene for sekularisme sier noe om religionens plass i samfunnet. JKS-narrativet 

sier at religion kan ha en funksjon innad i politikken, og laisisme sier at religion ikke har noen 

funksjon utover i den private sfære. Det kommer likevel ikke så tydelig frem hvorfor 

eksempelvis laisisme henviser religion til den private sfære, og hvorfor det kreves et så rigid 

skille mellom religion og politikk. En nærmere titt på religion fra et religionsvitenskapelig 

perspektiv, kan muligens gi noen svar på dette. 

3.5.1 Substansiell og funksjonell definisjon 

Det har vært et stort kontrovers innenfor religionsstudier i spørsmålet om hvordan å definere 

religion. Både innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, har dette spørsmålet vært til stor 

debatt. Som religionssosiologien Meredith McGuire skriver, så vil måten en definerer religion 

forme måten en fortolker religionens rolle i samfunnet. Her skal jeg presentere to definisjoner 

av religion slik de fremkommer i boken Religion: The Social Context (1997).  

Et religionssosiologisk perspektiv kan tydeliggjøre forskjellige måter å forstå religion på i 

kontekst av ulike former for sekularismer 

I religionssosiologisk litteratur, skilles det ofte mellom en substansiell og funksjonell 

religionsdefinisjon. Substansiell tilnærming prøver å forklare hva religion er, mens 

funksjonell tilnærming forklarer hva religion gjør.  

 

Et eksempel på en substansiell definisjon er hvordan antropologen Melford Spiro beskriver 

religion som «an institution consisting of culturally patterned interaction with culturally 

postulated superhuman beings»107. Her ser man at en slik definisjon prøver å forklare hva 

religion er, samtidig som den etablererer en kategori hvor gjennom ting kan kvalifiseres som 

religiøst eller ikke-religiøst. McGuire skriver at en substansiell tilnærming er fordelaktig i den 

forstand den er veldig spesifikk og er egnet til komparative studier. Den problematiske siden 

er at den er i stor grad historisk og kulturelt bundet. Som McGuire skriver, så er den 

substansielle religionsdefinisjonen generelt basert på et vestlig, særlig kristent, syn på 

virkeligheten, og en distinksjon mellom det naturlige og det overnaturlige er et produkt av en 

vestlig måte å tenke på108. 

 
107 McGuire, Religion: The social context, 10. 
108 ibid. 10. 
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Clifford Geertzs religionsdefinisjon er ifølge McGuire et godt eksempel på en funksjonell 

tilnærming. Geertz definerer religion som: « (1) a system of symbols which act to (2) 

establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by (3) 

formulating conceptions of a general order of existence and (4) clothing these conceptions 

with an aura of factuality that (5) the moods and motivations sees uniquely realistic».109 Her 

vektlegges ikke begreper som hellig/profan, eller sekulær/overnaturlig. Det vektlegges 

derimot menneskers fortolkning av hendelser og erfaringer som meningsfulle.  

Som Mcguire nevner, så fokuserer en funksjonell tilnærming på hvordan folk forholder seg til 

objekter og handlinger, hvor substansielle tilnærming ofte fokuserer på objekter og 

handlingers iboende verdi. Denne forskjellen åpner opp for at funksjonelle tilnærminger kan 

anse ikke-overnaturlige kulturelle systemer (som f.eks nasjonalisme) som noe «religiøst»  

basert på hvordan mennesker betrakter og handler ut fra kulturelle symboler og ideer.110 

Bredden av en funksjonell tilnærming kan derfor føre til at den inkluderer fenomener som 

substansielle tilnærminger anser som ikke-religiøst; f.eks. ideologier, etoser, verdisystemer. 

Som McGuire skriver; «according to some sociological definitions of religion (especially 

functional definitions), any comprehensive meaning system is fundamentally religious, 

regardless of its content».111  

 

En funksjonalistisk forståelse av religion, impliserer at religioner og sekulære systemer kan 

komme i konkurranse med hverandre. Altså at religiøse og sekulære meningssystemer 

konkurrerer i funksjonen om å gi mening og innhold til verden. Denne tolkningen kommer 

også frem i boka Worldsviews: Crosscultural explorations of human beliefs (2000). Her 

argumenterer Ninian Smart for at religioner består av flere dimensjoner, og en av dem er det 

Smart kaller for den etiske dimensjon.112 Denne dimensjonen betyr at religioner har et moralsk 

system som skal fortelle hva som er rett og galt, altså en etisk funksjon. Og som Smart 

påpeker, så har moderne filosofer prøvd å vise at «rett og galt» kan defineres uavhengig av 

religioner og metafysiske referanser. Eksempelvis Kant som gjennom det kategoriske 

imperativ argumenterte for universelle moral-lover.113 Og som nevnt i avsnittet om laisisme, 

så er en av dens mål å etablere et moralsk fundament utenfor teologiske rammeverk Her ser 

 
109 ibid. 12. 
110 ibid. 13. 
111 ibid. 27. 
112 Smart, Ninian. Worldviews: Crosscultural explorations of human beliefs, 104. 
113 ibid. 114. 
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man potensialet for konflikt ved at ulike meningssystemer er i en diskursiv kamp om å oppnå 

hegemonisk status i å kunne definere rett og galt. 

 

3.5.2 Liberal-plural religionsbegrep 

Ut ifra Taylors liberal-pluralistiske syn på sekularisme, kommer det som nevnt tidligere frem 

at staten må vise nøytralitet overfor ulike verdenssyn og oppfatninger av «det gode liv». Dette 

har også noen implikasjoner på hvordan liberal-plural sekularisme tilnærmer og oppfatter 

religion. Det virker som om en liberal-plural forståelse av religion går noe parallelt med en 

funksjonell religionsdefinisjon. Det er fordi at en liberal-plural tilnærming prøver å definere 

hva det er med en religion som gjør at «dette konseptet» kan utvises nøytralitet overfor vis-á-

vis andre ikke-overnaturlige verdenssyn.  

Som Taylor og Maclure foreslår, så gir en plural-liberal tilnærming en spesiell status til det 

som refereres som «kjerne» eller»meningsgivende» overbevisninger og forpliktelser114 (som 

introdusert i avsnittet om sekularisme). Argumentet dems er at slike overbevisningene bidrar 

til livsmening og livsretning; de spiller en stor rolle i individets moralske identitet. Kjerne og 

meningsgivende overbevisninger og forpliktelser anses derfor som grunnlaget for individers 

motivasjon, både hos individer med metafysiske referanser og dem med sekulære referanser. 

Det betyr at en liberal-plural stat i utgangspunktet må ha samme vurderingskriterier i sitt møte 

med eksempelvis en muslim som ønsker tilretteleggelse for halal-mat, og med en vegetarianer 

som ut fra sin dype moralske overbevisning ikke vil spise kjøtt og ønsker tilretteleggelse for 

vegetarmat.115 Ved å fokusere på de nødvendige konstituerende verdiene, samtidig som å 

utvise nøytralitet overfor moralske vurderinger, så plasserer liberal-plural sekularisme seg i en 

mindre mer nøytral forhold overfor andre meningssystemer. Den liberal-plurale modellen 

overlater til en viss grad den etiske funksjonen over til individene, men begrenser den også 

ved at individer ikke kan politisere sine moralske vurderinger overfor andre individer. Den 

liberal-plurale sekularismen går ut av den diskursive kampen, i motsetning til f.eks laisisme, 

som prøver å vinne hegemoni. 

 

 

 
114 Maclure.Taylor, Secularism and freedom of conscience, 76. 
115 ibid, 62. 
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Analyse 

 

4.1 Diskursanalyse av håndhilse-debatten  

 

Begrepsavklaring: Jeg kommer til å bruke formuleringen «håndhilse-praksisen» for å beskrive 

praksisen der én part ikke håndhilser på det motsatte kjønn. 

 

I denne delen skal jeg analysere en rekke nyhetsartikler som omhandler kontroversene i 

håndhilse-diskursen. Bakgrunnen for kontroversene er at det har oppstått tilfeller der noen 

muslimer har nektet å håndhilse på det motsatte kjønn på grunn av religiøse grunner. 

Kontekstene disse tilfellene har oppstått er litt forskjellige, men to av de større tilfellene er 

vært i jobbsammenheng. Tidsrommet for diskursene og nyhetsartiklene er for det meste 

mellom 2017 og frem til nå, med et unntak i år 2010 hvor det oppstod en liten debatt 

angående håndhilsing. I tråd med kritisk diskursanalyse, skal jeg presentere nyhetsartiklene og 

legge spesielt merke til formuleringer, vinklinger, og vise når og hvordan aktørene trekker på 

andre diskurser og sammenknytter håndhilse-praksisen med disse. Jeg skal også legge merke 

til andre ting som ikke er skriftlig, som f.eks bildebruk. Måten jeg presenterer nyhetsartiklene 

innebærer at jeg viser og gjengir de relevante uttalelsene og aspektene, samtidig som jeg 

utelater innhold fra artiklene som jeg mener ikke er relevant. Ut fra hvordan diskursen tar 

ulike vendinger og trekker på andre forskjellige diskurser, vil det også oppstå ulike narrativer. 

Noen narrativer vil være det som kalles dominerende narrativer, og andre vil utgjøre 

minoritetsnarrativer116 eller motnarrativer 

4.1.1 Islam Nets internettforum - 2010 

 

Håndhilsedebatten ble berørt av nyhetsmedier allerede i 2010. Bakgrunnen var at 

organisasjonen Islam Net - som på daværende tidspunkt var en ungdomsorganisasjon - hadde 

et forum på nettsiden deres. På forumet ble det diskutert hvorvidt det er tillatt å håndhilse på 

det motsatte kjønn, hvor noen av forum-medlemmene svarer at dette ikke er tillatt. VG 

 
116 Begrepet minoritets-narrativer må ikke forveksles med betydningen narrativer blant f.eks religiøse 
minoriteter. Minoritets-narrativ sikter til den/de narrativ/er som står i et mindretall i enhver diskurs  
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omtaler saken i en artikkel den 23.12.2010 med tittelen «Unge muslimer advarer mot 

håndhilsning». Samfunnsdebattant Amal Aden blir intervjuet i artikkelen og uttaler at «det er 

fanatikere som mener at håndhilsing ikke er lov. Du kan ikke forvente segregerte 

arbeidsplasser i Norge. Hvis du ikke kan hilse på sjefen din, driter du deg ut. Muslimer må 

håndhilse på folk, det er ren folkeskikk»117  

 

Adens bruk av ordet folkeskikk gjør at hun knytter debatten opp med sosiale normer og 

forventninger. Bruket av ordet «fanatikere» er en måte å sette praksisen med noe som ligger 

mot det ekstreme, kontra det mer «normale eller moderate», her lages det en kategorisering 

om hvem som er moderate og ekstreme. Tina Shagufta Kornmo fra LIM blir også intervjuet 

av VG i artikkelen. Organisasjonen LIM står for Likestilling Integrering og Mangfold, hvor 

organisasjonen blir omtalt av VG som «et liberalt muslimsk nettverk». Kornmo sier til VG at 

det er første og annengenerasjons pakistanere som ikke har som vane å håndhilse seg 

imellom. Kornmos sammenkobling av håndhilse-praksisen med 1. og 2. generasjons 

pakistanere, trekker på en diskurs om «innvandrerkultur», hvor håndhilse-praksisen forstås 

importert fremmedkulturelt uttrykk. VGs omtalelse av organisasjonen som «et liberalt 

muslimsk nettverk» kan være med på å øke organisasjonens legitimitet i den offentlige 

diskurs. Som jeg diskuterte i teorikapittelet, blir gjerne begreper som liberal og sekulær 

forbundet med rasjonalitet, opplysthet og fornuft innenfor sekularisme-diskursen. 

 

4.1.2 Fahad Qureshi og Sylvi Listhaug - 2017 

 

Den 04.09.2017 møtte lederen for Islam Net, Fahad Qureshi til debatt med daværende 

innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i VGTV sitt live-studio.118 

Debatten skulle primært handle om Frps lovforslag vedrørende innreiseforbud for såkalte 

hatpredikanter, barnehijab på skolen, niqab i det offentlige rom, og foreldre som sender barn 

til utenlandske koranskoler. Kontroverset oppstod da Listhaug strakk frem sin hånd for å 

håndhilse på Qureshi, hvor Qureshi responderte med å gi henne en bukett med blomster 

samtidig som han plasserte sin høyre hånd foran hjertet sitt. Listhaug tok i mot buketten og 

strakte ut hånden på nytt, hvor Qureshi fortsatte å ha hånden på brystet og sa at han ønsket å 

 
117 VG. «Unge muslimer advarer mot håndhilsing» VG, 23.12.2010 
118 VGTV, «Listhaug møtte omstridt islam-profil» 
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håndhilse på den måten (hånden på brystet). Qureshi forklarer at hans religiøse overbevisning 

ikke tillater å håndhilse med motsatte kjønn, og  tillegg at dette er hans kones rett overfor 

ham. Til dette svarer Listhaug at  

«det er uforskammet å ikke håndhilse med hverandre i Norge der jenter og damer har samme 

rettigheter som menn, hvor vi (menn og kvinner) kan greie det samme og har de samme 

mulighetene»119   

Listhaug sier videre at utgangspunktet til Qureshi legitimerer en ide om at jenter ikke skal få 

samme muligheter som menn i Norge. Til dette svarer Qureshi (med en humoristisk 

undertone) at det var jo han som ikke fikk lov av sin kone til å håndhilse. 

 

I denne saken oppstår narrativet om at håndhilse-praksisen handler om likestilling mellom 

menn og kvinner. Listhaug trekker på en likestillingsdiskurs, og knytter håndhilse-praksisen 

opp til denne. Denne sammenkoblingen av to diskurser er det som nevnt i metodekapittelet 

heter interdiskursivitet. I denne konteksten fremmer Listhaug at håndhilse-praksisen handler 

om menn som diskriminerer kvinner, og forbinder praksisen med et spørsmål om kvinners 

muligheter og rettigheter. Poenget er ikke hvorvidt Listhaugs påstand om at håndhilse-

praksisen legitimerer kvinneundertrykkelse er godt resonnert eller legitim, poenget er at disse 

to tingene i det hele tatt nevnes i samme setning og/eller kontekst, noe som er i så fall er 

relativt nytt i diskursen. I lys av diskursteori er en slik sammenkobling interessant, det 

Listhaug nå har gjort er å blande inn en allerede etablert diskurs (likestillingsdiskursen) inn i 

håndhilsedebatten, og fra et diskursteoretisk ståsted kan dette være med på å forme diskursen 

fremover. Altså at man konstruerer håndhilse-debatten til å være et spørsmål om 

kjønnslikestilling og/eller kvinneundertrykkelse.  

 

Det er også interessant hvordan Qureshi forklarer håndhilse-praksisen fra sin side med at det 

handler om konas rett overfor ham. «Kone-argumentet» kan tolkes som å være et indirekte 

religiøst argument, men det kan også være snakk om at en sekularisering av et religiøst 

argument. Dette i lys av Habermas’ argument om at religiøse aktører må oversette sine 

religiøse argumenter til et sekulært språk for å få aksept i det offentlige. Habermas sitt 

argument er blitt referert til i andre norske studier der det hevdes at slik sekulær oversettelse 

 
119 ibid. 2:04 
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har vært til stede når eksempelvis muslimske jenter begrunner sin bruk av hijab som et uttrykk 

for personlig frihet eller femininitet.120  

 

4.1.3 «Josef»-saken - 2018 

 

Josef-saken omhandler læreren «Josef» som mistet vikarjobben sin ved Ekeberg barneskole 

fordi han ikke ville håndhilse på det motsatte kjønn. Denne saken utløste et stort kontrovers, 

og mange artikler, kronikker og meninger var å finne i den offentlige debatten tiden etter. 

«Josef» er pseudonymet på den muslimske mannen i 40-årene som mistet vikariatet. Josef 

stiller til intervju hos Dagsavisen den 07.08.2018.  I intervjuet avviser Josef at han ser ned på 

kvinner. I følge hans forståelse av Islam så er det et forbud mot å håndhilse på det motsatte 

kjønn, og det er derfor han praktiserer dette, Josef forklarer også at tanken bak forbudet er «å 

skape færre fristelser».121 Tidligere rektor ved Ekeberg skole, Bente Altheim, sier til 

Dagsavisen at hun fikk klager fra andre lærere på skolen som følte seg krenket av at josef ikke 

håndhilset på dem, og hun sier det er «problematisk overfor ansatte, foreldre og elever at han 

ikke håndhilser fordi skolens ansatte også er en representant for hva skolen står for». 

Dagsavisen opplyser at Josef har klaget inn oppsigelsen til diskrimineringsnemnda. Det 

opplyses også at skolen skrev i sitt tilsvar til nemnda følgende begrunnelse på oppsigelsen; 

«krav om å kunne håndhilse på personer av begge kjønn er en forutsetning for alle som skal 

arbeide i det norske skolesystemet».  

 

Den 08.08.2018 publiserer Dagsavisen et intervju med forfatter og samfunnsdebattant 

Mohammad Usman Rana. Rana er kjent for å ha forfattet boken Norsk Islam: hvordan elske 

Norge og Koranen samtidig, og Dagsavisen omtaler han som ekspert på vestlig og norsk 

islam. Rana knytter håndhilse-praksisen til diskursen om integrering, dette kommer frem når 

Rana sier til Dagavisen at arbeidsgivere og storsamfunnet ikke bør politisere håndhilsesaken 

så mye, og legger til at «det bør ikke blir sett på som en sentral markør for vellykket 

integrering eller ikke» . Rana sier også at «hilsemåter er dynamiske og kulturelt betinget» og 

at storsamfunnet derfor må «senke skuldrene litt» og akseptere at folk hilser på ulike vis. 

 
120 Døving, "Religionens omveier», 40-42. 
121 Urbye, Falch Frøydis «Håndhilser ikke på kvinner – mistet jobben» Dagavisen 07.08.2018 
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Her bygger Rana opp et motnarrativ i integrerings-diskursen som definerer det å håndhilse på 

det motsatte kjønn som et tegn på integrering. Ranas bruk av ordet «dynamisk» og «kulturelt 

betinget» i samme setning, kan sees i sammenheng med kulturforståelser som er dynamiske 

og ikke-essensialistiske. Det kan tenkes at en dynamisk kulturtilnærming har noen normative 

implikasjoner, f.eks at det blir vanskelig å kreve av noen å følge spesifikke kulturelle normer 

(som likevel er dynamiske). 

 

Den 09.08.2018 publiserer VG en lederartikkel med tittelen «Må kunne håndhilse på kvinner» 

i forbindelse med josef-saken. Lederartikkelen er også et tilsvar til likestillings- og 

diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm som i følge VG har uttalt seg om josef-saken til Vårt 

Land (artikkel ikke tilgjengelig). I følge VG så har Bjurstrøm uttalt til Vårt Land at man skal 

være åpne for andre måter å hilse på, og angivelig sagt at «man kan for eksempel også se i 

øynene og nikke til personen, istedenfor å håndhilse. Vi må være åpne for at det finnes andre 

måter».122  

Redaksjonen er sier de er enig at man bør respektere religiøs tro, men også 

 

«at det er misforstått toleranse når det ender med å gå ut over alle andre. Når ens egne 

religiøse regler ikke går i hop med skolens regler, så kan man selvsagt ikke jobbe der. 

Dette innebærer ikke noe brudd på religionsfriheten. Man må rett og slett være i stand 

til å utføre jobben man får betalt for å gjøre»123  

 

Redaksjonen hevder at en ikke er i stand til å utføre jobben sin dersom man ikke håndhilser, 

og tilføyer følgende «Det som virkelig er diskriminerende, er om skolebarn skal begynne å 

lære at man ikke hilser på jenter og kvinner i den norske skolen»124  

Redaksjonen sier avslutningsvis i artikkelen at de mener Bjurstrøm er på feil spor, og skriver 

følgende;   

 

«Når ens egne religiøse regler kolliderer med arbeidslivets regler, og dessuten med 

folkeskikk og likestilling, må noen jenke seg. Kravet kan ikke være at det er 

 
122 VG. «Må kunne håndhilse på kvinner» VG,09.08.2018 
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storsamfunnets regler som skal endres som følge av enkeltpersoners strenge religiøse 

oppfatninger»125  

 

Av det som fremkommer av Bjurstrøms uttalelser, ser det ut som hun forstår håndhilse-

praksisen først og fremst som et kulturelt uttrykk for å hilse. Redaksjonen setter håndhilse-

praksisen opp både mot både folkeskikk og likestilling. Tre ganger så beskriver redaksjonen 

håndhilse-praksisen som «religiøse regler», så dette kan bety at redaksjonen forstår praksisen 

først og fremst som et religiøst uttrykk. Når dette så settes opp mot en likestillingsdiskurs, der 

redaksjonen fremstiller håndhilse-praksisen til å gå spesifikt utover «jenter og kvinner»,, kan 

det tolkes at redaksjonen «framer» håndhilse-saken til å handle om en konflikt mellom 

religionsfrihet på den ene siden, og sekulære verdier på den andre siden. Det er også 

interessant hvordan redaksjonen referer til skolens regler. Det fremkommer ikke noe i 

diskursen som indikerer at det er noe skrevne regler om at ansatte må håndhilse. Dette er jo en 

del av kontroversene; det ene om ansatte må følge kulturelle normer, og det andre om det 

virkelig er tilfellet om man ikke er i stand til å utføre jobben sin hvis man ikke håndhilser.  

 

 

Likestillings-diskursen blir videre berørt i et debattinnlegg på VG samme dato den 

09.08.2018. Tidligere politisk rådgiver, Catharina Munthe skriver et åpent brev til 

likestillingsombud Bjurstrøm, som blir publisert på VG. Her også tydeliggjøres et narrativ om 

et konfliktfylt forholdet mellom likestilling og religion når Munthe skriver at «Bjurstrøm lar 

religion trumfe likestilling i denne saken», og sier at dette er «uforståelig i et likestilt 

Norge.»126  

 

Narrativet om religion som først og fremst tro blir også trukket inn når Munthe skriver 

«samfunnet er enige om at tro er en privatsak, på lik linje med partivalg»127. Her trekkes det 

også på en laisistisk forståelse av sekularisme der religion tilhører den private sfære. 

Formuleringen «samfunnet er enige» bygger opp om et narrativ at majoriteten i samfunnet er 

enige om en laisistisk forståelse av sekularisme. Munthe skriver også at Bjurstrøm jobb er «å 

stå opp for de ukrenkelige verdier vi sammen har jobbet frem»128 og at Bjurstrøms uttalelser 

 
125 ibid 
126 Munthe, Catharina. «-Jeg blir så provosert!» VG 09.08.2018 
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«vil føre likestillingen flere tiår tilbake i tid». Den sammenhengende bruken av «vi», 

«ukrenkelig» og «likestilling», underbygger narrativet om en hegemonisk forståelse av 

likestilling som en verdi som «vi» er enige om, som «vi» har «sammen» jobbet frem for. Og 

at dette nå står på spill, og at denne verdien står i kontrast med religion (i dette tilfellet). 

 

Den 09.08.2018 og 11.08.2018, publiseres det to separate debattinnlegg angående Josef-saken  

i media, som begge kan sees som motnarrativer. Dagsavisen publiserer et innlegg skrevet av 

den profilerte advokaten Geir Lippestad med tittelen «Hos meg kan du hilse hvordan du 

vil».129  

Lippestad skriver at norge som et samfunn «smykker seg med begreper som mangfold og 

likeverd»130 , men tilsidesetter disse begrepene når mangfoldet uttrykker noe som er ukjent 

eller uønsket av storsamfunnet. Her problematiserer han narrativet om de hegemoniske 

sekulære verdiene, og indikerer at majoriteten opptrer inkonsistent med verdiene i møte med 

ukjente kulturelle praksiser. Dette kommer også tydelig frem når Lippestad skriver at 

majoriteten kaster begrepene (mangfold og likeverd) «inn i det dypeste mørke - kokt levende 

med alt vi ikke liker eller forstår»131 .  

Her dannes det dermed et narrativ om at det ikke nødvendigvis minoriteten som må tilpasse 

seg majoriteten, men at majoriteten må tilpasse seg verdiene samfunnet selv har satt. 

Lippestad bruker ordet «mangfold» flere ganger i artikkelen, eksempelvis skriver han at «et 

mangfoldig samfunn innebærer at storsamfunnet blir utfordret, og at noen ganger må man 

endre sitt syn på hvordan folk bør og skal leve sine liv»132  Formuleringen bør og skal leve 

sine liv viser at Lippestads bruk av mangfoldighet har paralleller til Taylors forståelse av 

plural-liberal sekularisme der folk selv bør definere «det gode liv». Lippestad bygger opp om 

et motnarrativ i likestillings-diskursen i det han diskuterer selve håndhilse-praksisen. 

Lippestad skriver det er relevant hvilken intensjon vedkommende har når man ikke 

håndhilser; «reaksjonen på håndhilse-debatten bør baseres på om intensjonen er å respektere 

kvinnen eller å utvise kvinneforakt.»133 Her utfordres direkte narrativet om at håndhilse-

praksisen i seg selv er kvinnediskriminerende. Her kan det likevel bemerkes Lippestad 

diskuterer innenfor narrativet om at håndhilse saken primært handler om menn som ikke vil ta 

på kvinner.  

 
129 Lippestad, Geir. «Hos meg kan du hilse hvordan du vil.» Dagsavisen 09.08.2018.  
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Flere motnarrativer kommer frem i et debattinnlegg med tittelen «Håndhilse-debatten: 

Respekterer du meg ikke nok til å ta på meg?»134. Innlegget er skrevet av Antje Bomann-

Larsen som er idéhistoriker og kursholder i diskrimineringslovverket og kulturforståelse. 

Innlegget starter med følgende ingress; «Tidligere ble menn med makt sagt opp for å forsøke 

å ta på kvinner som ikke ville bli tatt på. Nå har en skoleassistent mistet jobben for ikke å ha 

tatt på kvinner som ville bli tatt på»135. Ingressen kan tolkes dithen Bomann-Larsen trekker på 

en MeToo-diskurs, men hvor Josef blir fremstilt som offeret..  

 

Bomann-Larsen utfordrer direkte narrativet innad likestillings-diskursen om at håndhilse-

saken handler om menn versus kvinner. Bomann-Larsen skriver at det er feil vinkling å si at 

«mannen» ikke ønsker å håndhilse fordi det er en «kvinne», men at den riktige vinklingen er 

fordi det er det «motsatte kjønn»; hun hevder at siden håndhilse-praksisen går begge veier, så 

er den kjønnsnøytral. Bomann-Larsen sammenligner håndhilse-praksisen med kjønnsdelte 

garderober når hun skriver 

 

«Når jeg ikke bruker herregarderoben på treningssenteret er det ikke fordi jeg synes 

menn er mindreverdige, urene eller har latterlige kjønnsorganer. Det er fordi menn har 

mitt «motsatte kjønn» og jeg av kulturell vane, moralsk overbevisning eller sosiale 

forventninger kun unntaksvis menger meg med slike når jeg er naken.»136  

 

Her ser man at Bomann-Larsen knytter praksisen til kulturelle vaner og normer. Det kan også 

tenkes at hun utfordrer narrativet om håndhilse-praksisen som noe uforenlig med norsk kultur, 

dette fordi hun sammenligner logikken bak håndhilse-praksisen med logikken bak kjønnsdelte 

garderober som er en etablert kulturell praksis i Norge. 

Bomann-Larsen skriver avslutningsvis at elevene ved Ekeberg skole ut ifra håndhilse-

debatten kan få en positiv lærdom som er at «Jeg bestemmer selv hvem som skal ta på meg… 

Uansett om jeg er lærerassistent eller politiker»137 . Dette kan også være en referanse til 

MeToo-diskursen, der Bomann-Larsen vinkler håndhilse-saken til å handle om både menn og 

kvinners rett til å sette grenser tilknyttet ens egen kropp.  

 
134 Bomann-Larsen, Antje. «Respekterer du meg ikke nok til å ta på meg?» VG. 11.08.2018 
135 Bomann-Larsen, Antje. «Respekterer du meg ikke nok til å ta på meg?» VG. 11.08.2018 
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Den 14.08.2018 publiserer VG en kronikk med tittelen «Religiøse muslimer må legge sine 

hellige prinsipper hjemme». Kronikkforfatteren Kaltham Alexander Lie er en aktivist og 

samfunnsdebattant, og omtaler seg selv som muslim. Her fremkommer det flere narrativer og 

det trekkes på ulike diskurser. Narrativet om en verdikonflikt mellom vestlige og islamske 

verdier blir berørt. Lie skriver at «muslimer må legge sine islamske prinsipper hjemme og gå 

på jobb som deres norske kolleger gjør».138 Dette kan forståes som at  muslimer og «norske» 

blir satt i to separate kategorier. Verdikonflikten kommer tydelig frem når Lie skriver at «vi 

bor i et demokratisk samfunn der vi kriger mot konservative islamister med demokratiske 

prinsipper»139 Dette er første gang i diskursen at islamisme blir nevnt, og kan bety en 

interdiskursivitet mellom håndhilse-debatten og en islamisme-diskurs, som igjen kan gi 

assosiasjoner med ekstreme islamistiske grupper. Lie trekker også på en diskurs omhandlende 

kategorisering av muslimer (moderat, ekstrem, fanatisk etc) når Lie skriver at «å håndhilse på 

en kvinne er som å ta på en hund i henhold til disse religiøse fanatikere, for dem er ikke 

hunder rene, på lik linje med ikke-muslimer, kvinner og menn fra vesten»140  

Dette bygger opp om narrativet om at håndhilse-praksisen tilhører ekstreme fraksjoner 

«dem», og knytter samtidig «dem» med kvinneforakt og forakt mot vesten. Narrativet om 

ulike kategorier av muslimer underbygges også av at  Lie skriver « vi muslimer... hører på 

musikk, ser på pornofilmer… spiser hamburger» , og spør «hvorfor vil muslimer alltid være i 

drama med den moderne verden?»141. Her defineres det hva «vi» muslimer gjør, hvor «vi» 

kan tolkes som majoriteten av muslimer, dvs det »vanlige».  

Separasjonen av «muslimer» og «vesten»  kommer også frem når  Lie skriver at han håper 

«de vestlige samfunn viser forståelse og tilgivelse overfor oss muslimer» . Han trekker også 

på narrativet om konfliktfylt verdikamp hvor sekulære verdier står på spill når han skriver  at 

« det bør reageres kontant når det står mellom liv og død på grunn av islamisters falske 

verdier i et fritt samfunn som Norge»142  

 

Når det gjelder det rent innholdsmessige i Lies kronikk, så er ikke spørsmålet om hva som 

stemmer eller ikke (selv om påstanden om sammenligningen mellom kvinner og urene hunder 

 
138 Lie, Kaltham Alexander. «Religiøse muslimer må legge sine hellige prinsipper hjemme» . VG 
14.08.2018 
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er en ubegrunnet påstand), men spørsmålet er hvilken potensiale innholdet har til å forme 

holdninger videre i diskursen. Dette i lys av at plattformen som ble brukt i dette tilfellet, VG-

nett, er en av Norges mest leste nettaviser. I tillegg, hvis man skriver «håndhilse debatt» i et 

Google-søk143, så kommer Lies kronikk øverst blant søkeresultatene. Fra et diskursteoretisk 

ståsted kan ikke slik posisjonering ignoreres, og hva som er sant/usant er ikke noe som er gitt, 

«sannheten» er noe som skapes gjennom diskurs. 

 

Den 20.08.2018 publiserer VG en kronikk skrevet av Sylo Taraku med tittelen «En utstrakt 

hånd til kvinnediskriminering». Taraku er statsviter, forfatter og samfunnsdebattant. Taraku er 

rådgiver for tankesmien Agenda, og var tidligere generalsekretær i organisasjonen LIM 

(samme organisasjonen som ble nevnt i artikkelen om Islam Net  fra 2010). Taraku kritiserer 

håndhilse-praksisen i kronikken, og svarer kritisk til debattinnlegget til Antje Bomann-Larsen 

fra 11.08.2018. Taraku skriver at håndhilse-saken har flere dimensjoner: den ene «handler om 

de praktiske og juridiske løsningene i konkrete tilfeller der det gjøres en avveining mellom 

retten til fri utøvelse av sin religion og andre la oss si sosiale hensyn»144. Den andre handler 

«mer overordnet om hvordan vi skal håndtere det konfliktfylte møtet mellom reaksjonær 

islam og det sekulære, likestilte Norge»145, og her spør han om «vi kan akseptere 

kvinnediskriminerende adferd side om side med norsk likestillingspolitikk - i toleransens 

navn, eller skal vi fastsette prinsipielle retningslinjer for norske verdier om likestilling mellom 

kjønnene?»146   

Her kommer det tydelig frem hvilke diskurser og narrativer Taraku trekker på; 1. dimensjon 

trekker på integrerings-diskursen, 2. dimensjon trekker både på narrativet om konservativ 

islam versus det sekulære Norge, og en likestillings-diskurs. Formuleringen i spørsmålet om 

«vi» kan akseptere kvinnediskriminerende atferd i «toleransens navn» er med på å stadfeste at 

håndhilse-diskursen handler fundamentalt om religionsfrihet versus likestilling. Dette kommer 

også frem når Taraku fremstiller håndhilse-praksisen som en religiøs handling som er konflikt 

med andre verdier, når han skriver at ombud Bjurstrøm «er en av flere i Norge som tenderer 

mot å favorisere religiøse minoritetsinteresser når de kolliderer med andre vektige hensyn»147. 

Diskursen om en verdikonflikt kommer også frem når Taraku skriver at samfunnet må unngå 

 
143 Søkeresultatet er kryssjekket på andre datamaskiner, og det utelukkes at søkeresultatet er et 
resultatet av «egne» algoritmer. 
144 Taraku, Sylo. «En utstrakt hånd til kvinnediskriminering». VG 20.08.2018 
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at «de som jobber i fellesskolen – bidrar til kvinnediskriminerende adferd i religionens navn. 

Ikke minst fordi skolen er den viktigste arenaen vi har for å formidle samfunnets 

grunnleggende verdier»148. Her er narrativet at samfunnets grunnleggende verdier står i 

konflikt med håndhilse-praksisen fordi praksisen først og fremst er kvinnediskriminerende.  

 

Mandag 03.12.2018 offentliggjorde diskimneringsnemnda sin avgjørelse i Josef-saken. VG 

omtaler saken samme dag i en artikkel med overskriften «Nemnda: Oslo kommune 

diskriminerte ikke i håndhilse-saken». VG siterer nemndleder i saken Ivar Danielsen som 

uttaler at «dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, 

ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling 

mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme 

har måtte vike ved konflikt»149.  Her ser man hvordan nemndleder forstår håndhilse-praksisen 

som et religiøst uttrykk (fremfor et kulturelt) som står i konflikt med likestilling. Ifølge VG så 

fastslo nemnda at Josef ble forskjellsbehandlet på grunn av sin religion, men nemnda var 

splittet i spørsmålet om forskjellsbehandlingen var diskriminerende eller ikke:  

 

«Flertallet mente at forskjellsbehandlingen var nødvendig og saklig, skolen hadde 

derfor ikke diskriminert i lovens forstand. Mindretallet konkluderte med at skolen 

hadde diskriminerte ettersom de mente forskjellsbehandlingen hverken var saklig, 

nødvendig eller forholdsmessig».150  

 

Her kan det legges merke til at hele nemnda tar utgangspunkt i at Josef ble diskriminert på 

grunn av hans religion, det vil si at hans religionsfrihet ble krenket, men at flertallet mente at 

dette var nødvendig. Dette utfallet er viktig, fordi den representerer første gang hvor en 

diskurs presentert med ulike narrativer, tar form i en spesifikk sak som blir behandlet i et 

forvaltningsorgan. Utfallet kan gi presedens for videre diskurs og narrativ.  
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4.1.4 Jama-saken - 2018 

 

Den 12.09.2018 skriver NRK om Jama på 20 år, som fikk jobbintervjuet sitt avlyst. Like før 

Jama skulle på jobbintervju på Posten, sendte han en SMS til den kvinnelige sjefen hvor han 

informerte at han ikke håndhilser på det motsatte kjønn, men hilser med ord. Jama skriver 

følgende: «Jeg ville bare informere deg om at jeg ikke håndhilser grunnet religiøse respekt 

ritualer, hilser derfor verbalt. Sier ifra slik at vi slipper kleine situasjoner. Håper du forstår. 

Takk! Mvh: Jama»151 .  

Kvinnen svarer på sms med følgende svar: «Hei Jama. Dette er noe jeg ikke kan forholde meg 

til. Da kan jeg dessverre ikke møte deg. Beklager»152  

 

Jama møter likevel opp ved resepsjonen på Posten og sender SMS til den kvinnelige sjefen 

hvor han spør henne om å gi han en sjanse, samtidig som han uttrykker sin motivasjon og 

vilje til å bli en ressurs for avdelingen. Jama blir avvist og sjefen skriver følgende på sms;                  

«Beklager, men jeg kan ikke ha ansatte med slike holdninger. Religion er en privatsak  og noe 

jeg vanligvis ikke legger meg opp i. Når du nå har lagt det frem så må jeg forholde meg til 

det. Derfor er det uaktuelt for meg å ansatte deg»153  

 

Pressesjefen for Posten, John Eckoff svarer på spørsmål fra NRK, og bekrefter at Posten 

stiller seg bak den kvinnelige sjefens avgjørelse om å ikke ta Jama inn til intervju. Eckoff 

skriver til at NRK at « ... på en arbeidsplass med 60 nasjonaliteter, så har vi behov for å skape 

rom for mangfold, respekt og likestilling. Det innebærer at man følger norske normer og 

høflighet»154  

 

Her ser man at Jama-saken trekker på lignende diskurser som i Josef-saken. Akkurat i denne 

artikkelen kan det tolkes at Postens mener håndhilse-praksisen er en «holdning» som står i 

konflikt med «respekt og likestilling».  

I samme artikkel så blir Jama intervjuet av NRK etter hendelsen. Ett av spørsmålene som 

journalisten stiller er formulert slikt;  « I Norge håndhilser vi på alle uavhengig av kjønn, 

alder og religion. Mange vil si at dette handler om å vise folkeskikk og respekt. Hvorfor vil 

 
151 Præsttun, Christine. «Jama ville ikke håndhilse - jobbintervjuet ble avlyst» NRK 12.09.2018 
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ikke du respektere det?»155  Her trekker journalisten på en majoritets-diskurs når det 

konstateres at «vi» i Norge håndhilser. Dette bygger opp om narrativet om hva som er norsk 

kultur og hvordan «vi» gjør ting i Norge. Jama svarer på spørsmålet med å vise forståelse av 

at håndhilse er en del av norsk kultur, men tilføyer at «respekt og folkeskikk kan uttrykkes på 

forskjellige måter. Folk kommer fra ulike kulturer og Norge er et flerkulturelt samfunn»156  

Her utfordres narrativet om at det er kun én måte å hilse på. Jamas konstatering av Norge som 

et flerkulturelt samfunn, bygger (implisitt) opp om et normativ forståelse av at majoriteten bør 

ha rom for ulike kulturelle uttrykk.  

Journalisten skifter over til en likestillingsdiskurs når jama blir spurt; « – Er det ikke slik at du 

diskriminerer kvinner når du ikke vil håndhilse på dem?»157  Jama svarer at «Dette går på 

tvers av kjønn, så det er ikke noe diskriminering her»158. Her prøver Jama å nøytralisere 

likestillingsspørsmålet. Det vil bli diskutert senere i oppgaven hva som menes med 

kjønnsnøytralitet, men hittil så bemerkes det at Jama er klar på at hans intensjon med å ikke 

håndhilse, ikke har noe med kvinneforakt å gjøre. 

 

Den 13.09.2018 publiserer VG en artikkel med tittelen «Frp, Sp og Ap enige: I Norge 

håndhilser vi på hverandre - uavhengig av kjønn». I artikkelen uttaler følgende politikere seg 

om Jama-saken:  Frp-leder Siv Jensen, fraksjonsleder Aina Stenersen i Oslo Frp,  nestleder av 

justiskomiteen og stortingsrepresentant Jenny Klinge fra senterpartiet, og integreringspolitisk 

talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen. 

 

Siv Jensen sier til VG at «vi må være tydelige på hvilke verdier som gjelder. I Norge 

håndhilser vi uavhengig av kjønn. Det handler om vanlig folkeskikk. Folk skal selvsagt få tro 

på hva man vil. Men her synes jeg Posten sender et riktig signal om hvilke normer som 

gjelder i Norge»159 Her nevnes det både verdier og normer. Det er uklart hvilke verdier Jensen 

referer til, men det er tydelig at Jensen trekker på en kulturdiskurs med narrativet om at det er 

noen spesifikke kulturelle normer som gjelder, dvs må følges. Det at Jensen sier at folk må tro 

på hva man vil, kan tolkes som at hun forstår håndhilse-praksisen som et religiøst uttrykk. 

Aina Pedersen sier til VG; «jeg er veldig glad for, både som politiker og kvinne, at Posten 

viser slike gode verdier for likestilling. Jeg håper flere gjør som Posten, og blant annet Oslo- 
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skolen, og sier klart fra om dette»160. Her er Pedersen veldig klar på at debatten handler om 

likestilling. Understrekingen at hun som kvinne er glad for utfallet, bygger opp om narrativet 

at praksisen spesifikt er kvinnediskriminerende. 

 

Jenny Klinge setter også håndhilse-praksisen i en likestillingsdiskurs når hun sier til VG «det 

bare skulle mangle at folk som ikke vil håndhilse på det motsatte kjønn får problemer med å 

skaffe seg jobb i det norske, likestillingsorienterte samfunnet»161 Her spesifiserer hun ikke 

håndhilse-praksisen til et spesifikt kjønn, men det kommer frem senere i artikkelen at hun 

knytter det opp mot spesifikt menn som ikke håndhilser på kvinner når hun skriver:  

 

«det kan heller ikke bli fremstilt som en skandale om en mann som nekter å håndhilse 

på kvinner ikke får den stillingen han ønsker seg. Det som er en skandale, er at det blir 

bagatellisert når folk med en annen etnisk og religiøs bakgrunn tydelig diskriminerer 

gjennom oppførselen sin»162  

 

Siste setning bygger også opp om narrativet om praksisen som først og fremst et religiøst 

uttrykk. Siri Staalesen uttaler til VG at «det er helt avgjørende for å være del av det norske 

samfunnet at menn og kvinner behandles likt, og at det ikke nytter å skylde på religiøse 

årsaker for å gjøre det motsatte»163  og «I Norge så håndhilser vi. Basta» . Her trekkes det 

også på en likestillingsdiskurs og Staalesen tegner et konfliktfylt forhold mellom håndhilse-

praksisen som et religiøst uttrykk, og likestilling. 

 

VGs valg av overskrift  «Frp, Sp og Ap enige»  kan også tolkes å ha noen diskursmessige 

implikasjoner. For det første så er det politikere, og ikke partier som ble intervjuet, og det 

fremkommer ikke i artikkelen om hvorvidt politikerne snakker på vegne av sine partiene eller 

ikke. Overskriften kan derfor gi inntrykket av at enigheten gjennomsyrer partiene, og kan 

bidra til gi større legitimitet og slagkraft til narrativene og diskursbruken som oppstår i 

artikkelen.  

 

 
160 ibid 
161 ibid 
162 ibid 
163 ibid 
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Også den 13.09.2018 publiserte NRK en artikkel med tittelen: «Imamer med klar beskjed: 

Håndhilsing er tillatt i islam«164. Her blir to ledere fra noen av de største moskeene i Norge 

intervjuet, og de anbefaler muslimer i Norge å følge en fatwa165 utgitt av det europeiske 

fatwaråd (ECFR European Council for Fatwa and Research) som sier at en muslim ved 

ubehagelige situasjoner kan håndhilse på det motsatte kjønn. 

Ingressen til artikkelen er særlig interessant fra et diskursmessig ståsted. Ingressen lyder 

følgende: «Det høyeste organet for muslimer i Europa har sagt ja til håndhilsing på tvers av 

kjønn»166. Det å beskrive ECFR som det høyeste organet for muslimer, er en måte å 

legitimere organisasjonen, i tillegg at det impliseres at det finnes en hierarkisk organisatorisk 

struktur som muslimer i europa er en del av og faktisk følger. Et klart eksempel på hvorfor 

NRKs ordbruk er problematisk, er at ECFR hovedsakelig er en sunni-muslimsk organisasjon, 

som betyr at f.eks shia-muslimer og ahmadiyya-muslimer ikke tar religiøs veiledning fra 

denne organisasjonen. Dette tilfellet er derfor et eksempel på hvordan media fremstiller 

muslimer som en homogen gruppe, uten å ta i betraktning individuelle og sekteriske 

forskjeller.  Det kan også diskuteres om NRKs formuleringer kan forstås som en «fronting» 

og/eller legitimering av muslimske autoriteter. Dette er isåfall i kontrast med hvordan norsk 

media generelt har forholdt seg til religiøse autoritetsfigurer. Som Døving viser i boka 

religiøse leder - makt og avmakt i norske trossamfunn (2012), så er imamer og andre 

muslimske autoriteter vanligvis blitt fremstilt i et problematisk forhold med det norske 

samfunnet, verdier og integrering.167 I tillegg, slik det kommer frem i boka Unge muslimske 

stemmer168, så situasjonen blant norske muslimer i Norge preget av individualisert tro og 

religiøsitet. Det vil si at muslimer i Norge i større grad selv tar avgjørelser knyttet til tro og 

religiøs praksis. Dette i kontrast med narrativet om et religiøst organ som norske muslimer 

følger. Et annet poeng knyttet til NRK-artikkelen, er at det kan diskuteres om NRK i dette 

tilfellet har brutt med sekulære prinsipper, dersom de faktisk har frontet og gitt legitimitet til 

én fatwa. Roger Trigg hevder at sekulære (særlig statlige) institusjoner må være fri for 

religiøse dogmer og henvisninger for å forbli sekulære. Det vil si at sekulære institusjoner 

ikke kan gå inn i religiøse diskurser og f.eks. bedømme hva som er riktig eller feil tro innenfor 

det religiøse domenet.169 Her kan det stilles spørsmål om NRK har gått inn i en teologisk 

 
164 Strand. Svendsen. Yusuf, «imamer med klar beskjed», NRK, 13.09.2018. 
165 Fatwa betyr en islamsk juridisk kjennelse. 
166 ibid. 
167 Døving, «Pressens mørkemenn/troens tjenere», 26-28. 
168 Sandberg.Tutenges, Unge muslimske stemmer, 47. 
169 Trigg, Equality, freedom, and religion, 47-50. 
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diskurs og fremmet én teologisk vurdering fremfor en annen. Dette kan isåfall være 

problematisk i forhold til et sekularitetsprinsipp.  

 

Ombud Hanne Bjurstrøm kommenterer til NRK i samme artikkel, og sier hun er positiv til 

fatwaen fra ECFR, men sier til NRK også at «dette løser ikke nødvendigvis at det innenfor 

arbeidslivet kan oppstå utfordringer rundt de som tolker sin tro på en annen måte. Da må man 

i hver enkelt sak vurdere mellom hensynet til religion, likestilling og arbeidsgivers 

rettmessige behov for å få arbeidsoppgavene gjort»170. Dette viser at en sekulær stat ikke kan 

forholde seg til interne islamske diskurser knyttet til spørsmål om tolkning. Sekulære 

institusjoner må vurdere saker individuelt basert på sekulære prinsipper.  

 

4.2 Diskursbruk og narrativer i håndhilse-debatten 

 

Håndhilse-debatten i 2010 knytter håndhilse-praksisen opp mot kulturelle normer og 

folkeskikk, og det trekkes på en minoritet-majoritetskultur diskurs. Først i 2017 i Qureshi-

Listhaug-debatten knyttes håndhilse-diskursen opp mot en likestillingsdiskurs. Narrativet om 

at håndhilse-praksisen er diskriminerende og handler om kvinners rettigheter og muligheter, 

formuleres av Listhaug.  

 

Josef-saken i 2018 berører videre på likestillingsdiskursen. Samtidig knyttes håndhilse-

diskursen i josef-saken opp med en bredere verdikonflikts-diskurs, og det trekkes på 

narrativer om kultur og normer. Det dominerende narrativet  som dannes er at håndhilse-

praksisen først og fremst er en kvinnediskriminerende praksis (menn som diskriminerer 

kvinner), dette narrativet kommer frem gjennom uttalelsene fra rektoren ved ekeberg skole, 

VG-redaksjonens lederartikkel, Munthes debattinnlegg, Sylu Tarakus kronikk, og Alexander 

Lies kronikk. Det dominerende narrativet er delt i om håndhilse-praksisen er problematisk i 

forhold til en kulturdiskurs eller en religionsdiskurs. Det virker som at narrativet rundt 

religion i konflikt med likestilling er den mest fremtredende i det dominerende narrativet; 

både Munthe og VG-redaksjonen argumenterer mye ut fra en konfliktfylt forhold mellom 

likestilling og religiøse rettigheter, og Taraku og Lie tegner et ganske konfliktfylt forhold 

mellom det religiøse og det sekulære. Det oppstår likevel noen motnarrativer i Josef-saken: 

 
170 Strand. Svendsen. Yusuf, «imamer med klar beskjed», NRK, 13.09.2018. 
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Bjurstrøm, Lippestad og Bomann-Larsen bygger opp om narrativet at samfunnet må være 

åpne for ulike kulturelle og religiøse uttrykk. Særlig Lippestad og Bomann-Larsen 

argumenterer for at håndhilse-praksisen er kjønnsnøytral og at den subjektive meningen 

(intensjonen) til den som ikke håndhilser er det som avgjør hvordan å tilnærme seg håndhilse-

praksisen. Dette motnarrativet utfordrer derfor bruken av likestillings-diskursen i det 

dominerende narrativet.  

Det dominerende narrativet forsterkes enda mer i Jama-saken. Politikere fra tre politiske 

partier støtter opp om narrativet om at håndhilse-praksisen er kvinnediskriminerende og et 

verdispørsmål om likestilling. 

 

I forbindelse med analysen har jeg lagd en tabell med noen kategorier som er relevante for å 

kategorisere de ulike narrativene i debatten, og deretter telt opp hvor mange ganger i debatten 

det blir nevnt ting som kan plasseres inn i kategoriene. 

 

 

 

Håndhilse-praksisen er et spørsmål om 

norsk kultur og folkeskikk 

6 

 

Håndhilse-praksisen er et spørsmål om 

norske verdier 

4 

Håndhilse-praksisen er et spørsmål om 

generell likestilling, og like muligheter 

mellom kjønnene 

9 

Utover likestilling, så handler håndhilse-

praksisen spesifikt om at det er menn som 

diskriminerer kvinner.  

8 

Et spørsmål om vestlige verdier mot 

muslimske eller islamske verdier.  

2 

Håndhilse-praksisen knyttes til en 

ekstrem/fanatisk fraksjon av muslimer 

2 

Håndhilse-praksisen er spesifikt knyttet opp 

mot religion, dvs et religiøst uttrykk.  

8 

Religion er noe privat. 3 

Kultur er dynamisk, bør ha toleranse for 4 
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ulike kulturelle uttrykk 

håndhilse-praksisen er uproblematisk, den er 

kjønnsnøytral 

2 

 

Ut i fra denne tabellen kommer det tydelig frem at håndhilse-praksisen i debatten presenteres i 

størst grad som et spørsmål om likestilling, herunder menn som diskriminerer kvinner. I stor 

grad, men mindre enn likestilling, presenteres også håndhilse-praksisen i konflikt med norsk 

kultur og folkeskikk. En ting som er interessant, er at det totalt sett er større diskusjon rundt 

norsk kultur og toleranse, enn hva det er i spørsmålet om kjønnsnøytralitet og likestilling. 

Dette betyr at narrativet om «norsk kultur» som noe essensialistisk og normativt, har i mindre 

grad hegemoni innad håndhilse-diskursen i motsetning til narrativet om likestilling som i stor 

grad står uutfordret. I alle fall forståes håndhilse-praksisen i større grad som et religiøst 

uttrykk fremfor et kulturelt. Dette betyr også at debatten i stor grad blir vinklet til å handle om 

1. religiøs toleranse versus likestilling, deretter 2. religiøs toleranse versus norsk kultur. 

 

 

4.3 Diskursanalyse av debatten om muslimske skoler171 

 

Bakgrunnen for debatten rundt muslimske grunnskoler er at det har vært flere muslimske 

aktører/organisasjoner som har prøvd å etablere muslimske grunnskoler i Oslo. Norges første 

(og eneste) muslimske grunnskole, Urtehagen skole, ble åpnet i Oslo i 2004, men ble stengt 

kort tid senere på grunn av interne problemer. Som følge av nedleggelsen, fikk Oslo 

kommune flere hundre elever i fanget som plutselig trengte skoleplass. Denne hendelsen har 

bidratt til at det har dannet seg en skepsis fra politisk hold mot etablering av muslimske 

grunnskoler i ettertid. Debatten slik jeg skal presentere den omhandler hovedsakelig tre 

aktører som har prøvd å etablere muslimske grunnskole; Fredsskolen (år 2009-2011), 

Foreningen Mødre for muslimsk grunnskole (2014), og Den muslimske grunnskole (2015-

2017) 

 

 
171 Jeg kommer til å veksle på å betegnelsene: «debatten/diskursen om muslimske skoler», 

«skoledebatten/diskursen», og  «muslimsk-skoledebatt/diskurs», litt avhengig av kontekst og hva som 
gir mest språklig flyt.  
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4.3.1 Fredsskolen - 2009-2011 

 

Foreningen Fredsskolen blir først omtalt i VG den 14.01.2009 i forbindelse med at foreningen 

søkte til utdanningsdirektoratet om å starte en muslimsk skole. VG gjengir deler av 

foreningens formålsparagrafen som sier at skolen skal være «et alternativ til foreldre som 

sender barna sine til Koran-skoler i utlandet - hvor de risikerer å bli utdannet til ekstremister 

og miste tilhørigheten til det norske samfunnet»172. Daværende skolebyråd Torger Ødegaard 

uttaler til VG at han er positiv til friskoler, og vil anbefale at søknaden godkjennes dersom 

skolen innfrir formelle krav og forholder seg til kunnskapsløftet og målene i læreplanen173. 

Ødegaard uttalelse vitner om en prosedural tilnærmelse til saken, hvor det er formelle regler 

som vektlegges og ikke det substansielle innholdet.  

 

Den 04.03.2009 uttaler Generalsekretær Kristin Mile i Human-etisk forbund (HEF) seg til 

VG, hvor hun kritiserer FrP for å være for privatskoler og samtidig imot muslimske skoler, og 

sier:  

« Det ligger føringer om dette i menneskerettighetene som Norge ikke kan ignorere. 

Menneskerettighetene sier at foreldrene skal bestemme hva slags undervisning barnet 

skal få. Når vi har frikirkeskoler, katolske skoler og Steinerskoler, så blir det helt galt 

å ikke tillate muslimene å ha sine skoler» 174  

 

Denne uttalelsen kan settes inn i en diskurs om menneskerettigheter, samtidig som Mile 

knytter saken opp mot likebehandling av religiøse grupper. Her dannes narrativet om at det 

ikke bare er menneskerett at muslimer kan velge utdanning for deres barn, men også at å 

skulle stoppe dette er en diskriminerende handling ettersom andre religiøse grupper har sine 

private skoler.   

 

Oslo bystyre velger i mars 2009 ifølge VG175 å gå i mot skolebyrådets anbefaling til 

Fredsskolen, og leverer en ikke-anbefaling til utdanningsdirektoratet som skal behandle 

skolesøknaden. Ingen representanter fra bystyret uttaler seg om saken utenom Frps 

gruppeleder i bystyret, Svenn Kristiansen som uttaler seg til Nettavisen den 09.03.2009. 

 
172 Tommelstad.«Vil starte muslimsk skole i Oslo» VG 
173 Ibid 
174 VG, «Muslimer må få egne skoler» VG, 04.03.2009 
175 VG, «Bystyret sier nei til muslimsk skole», VG, 05.03.2009 
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Kristiansen uttaler seg derimot ikke negativt om skolen (Frp sikret flertallet i byrådet for å 

sende ikke-anbefaling), og sier til Nettavisen at «hvis alle, uansett om de er muslimer eller 

ikke, kan søke seg inn på skolen, så er det greit. Men skolen må være åpen for dem som vil 

inn der. Og skolen må følge norsk læreplan». 176 Dette er andre gang i media at det dukker 

opp en prosedural tilnærming til diskursen om muslimsk skole.  

 

Den 06.05.2010 skriver TV2 i en artikkel at Foreningen Fredsskolen i 2009 fikk godkjenning 

fra Utdanningsdirektoratet til å starte den muslimske skolen i Oslo.177 Ifølge artikkelen hadde 

Oslo Kommune sendt inn en klage til kunnskapsdepartementet på godkjenningsvedtaket. 

Klagen skal ha blitt begrunnet i «integreringsmessige forhold». Klagen ble avslått av 

kunnskapsdepartementet som sier ifølge TV2 at «et generelt skille på grunnlag av religion vil 

være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene» 178 

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) uttaler seg også i artikkelen og sier det 

er viktig at religiøse skoler ikke motvirker integreringen av barn; «Jeg vil derfor gå gjennom 

om opprettelsen av private, religiøse skoler kan hindre integrering og hvordan integrering 

eventuelt kan vektlegges ved godkjenning av støtte til private, religiøse skoler» 179 sier 

Halvorsen. 

Kunnskapsdepartementets uttalelser er i tråd med uttalelsen til Human-etisk forbund i 2009; 

det handler om menneskerettigheter og likebehandling av religiøse grupper. Byrådet og 

Halvorsen derimot trekker på en integrerings-diskurs, og først nå i skole-diskursen begynner 

det å dannes et narrativ hvor muslimsk skoler og integrering blir satt opp mot hverandre. 

Halvorsens uttalelse er også viktig, fordi den represeneterer en dreining hvor det gjøres til et 

politisk ønske å gå fra en prosedural til en substansiell tilnærming.  

 

Den 12.10.2010 uttaler to Frp-topper seg til Dagsavisen angående Fredsskolen. 

Christian Tybring-Gjedde fra FrP sier til dagsavisen at «regjeringens vedtak undergraver 

integreringen i Oslo».180 FrPs innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen, håper 

ifølge artikkel at skolen aldri skal bli en realitet. De kritiserer også Fredsskolens 

formålsparagrafen som sier at utdannelsen skal være basert på islam, Profeten Mohammeds 

 
176 Waagbø. «Frps gruppeleder i Oslo bystyre», Nettavisen, 09.03.2009. 
177 Zaman. «Sier ja til muslimskole i Norge.» TV2, 06.05.2010. 
178 ibid. 
179 ibid. 
180 Dagsavisen, «Frykter boom av muslimske skoler», Dagsavisen, 12.05.2010 
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lære, og at skolen vil lære barna om menneskerettigheter i islam. Tybring-Gjedde sier til 

Dagsavisen at  

 

«En autentisk lære av Mohammed bidrar ikke til refleksjon og debatt, noe som preger 

vårt samfunn. Og hva mener de med menneskerettigheter i islam? De eneste 

menneskerettighetene vi forholder oss til er de universelle, som vektlegger 

ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. De er ikke forhandlingsbare»181 

 

Her trekkes det på en diskurs om en verdikonflikt mellom islam og «vestlige verdier». 

Narrativet her er at islam som en religiøs tradisjon ikke er noe som blir tolket og praktisert 

ulikt, men heller at islam blir essensialisert til noe som grunnleggende er motstridende med 

vesten og vestlige verdier (Lignende Samuel Huntingtons «Clash of civilizations»). Det 

trekkes også på en menneskeretts-diskurs, men på en annen måte. Hvor hittil det har blitt 

nevnt at menneskerettighetene kan bli brutt hvis man nekter muslimer å åpne religiøse skoler, 

så dreies narrativet om til  at muslimske skoler er fundamentalt problematisk fordi islamsk 

verdigrunnlag står i kontrast med de «universelle» menneskerettighetene.  

 

I forbindelse med godkjenningen av Fredsskolen, uttaler organisasjon LIM (samme 

organisasjon blir intervjuet i håndhilse-debatten) seg til Dagsavisen den 14.05.2010182. 

Organisasjonen blir omtalt av Dagsavisen som et «liberalt muslimsk nettverk». Dagsavisens 

artikkel hvor LIM uttaler seg i har følgende overskrift «Vil ikke ha muslimsk skole». VG 

gjengir artikkelen, og formulerer følgende overskrift «Muslimer vil ikke ha muslimsk 

skole»183.  

Tina Shagufta Kornmo fra LIM sier følgende om Fredsskolen til Dagsavisen; «Det vil føre til 

både religiøs og etnisk segregering, og de (Barna, min anm.) vil ikke ha mulighet til å bli 

integrert i det norske samfunnet» 184, Her settes skolen inn i en integrerings-diskurs, og den 

muslimske skolen blir plassert utenfor «det norske samfunnet», og anses som et hinder for 

god integrering forstås. Dette kommer tydelig frem etter at Dagsavisen konfronterer Kornmo 

med at det finnes 95 kristne privatskoler i Norge, hvor Kornmo svarer at «de som går på 

kristne skoler er integrert i det norske samfunnet, mens en muslimsk barneskole vil 

 
181 ibid. 
182 Hanssen, «Vil ikke ha muslimsk skole» Dagsavisen, 14.05.2010 
183 VG, «Muslimer vil ikke ha muslimsk skole» VG 14.05.2010 
184 Hanssen, «Vil ikke ha muslimsk skole» Dagsavisen, 14.05.2010 
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sannsynligvis gjøre integreringsarbeidet enda vanskeligere»185. Det forklares ikke hvorfor en 

muslimsk skole vil motarbeide integreringen, men det virker som om «muslimen» blir 

fremstilt som i utgangspunktet svakere integrert enn majoritetsbefolkningen, og at muslimske 

skoler kun vil forverre denne integreringen. En viktig bemerkning her, er at det i 

utgangspunktet er uproblematisk fra et sosiologisk perspektiv å si at noen grupper/områder 

står svakere integrert enn andre. Det som er interessant fra et diskursteoretisk ståsted, er ¨se 

hva slags narrativ som dannes rundt «muslimen», altså å generalisere muslimer ut i fra et 

narrativ om «muslimen» som enten dårlig integrert eller ikke, kan derimot være problematisk.  

Kornmo setter også de muslimene som ønsker privatskole i kontrast med «det norske»  når 

hun uttaler seg om hvem hun tror kommer til å sende barna sine til den muslimske skolen;. 

Hun sier: «Det vil selvsagt være de konservative kreftene (…) Foreldre som ikke ønsker at 

barna skal bli påvirket av det norske samfunnet eller at jenter skal bli frigjorte og stå på egne 

ben» 186 Den siste setningen viser også at Kornmo binder skolen til en likestillingsdiskursen. 

Nå utvides narrativet til å omhandle at de muslimene som ønsker religiøs privatskole, hverken 

ønsker at barna skal bli integrerte eller at jenter skal være likestilte og selvstendige. Sylo 

Taraku fra LIM sier også til Dagsavisen at: «vi vil ha felles arenaer, bekjempe økende 

segregering og religiøs indoktrinering av barn. Vårt utgangspunkt er sekularisme»187. Shakeel 

Rehman fra LIM tilføyer til dette; «Jeg tror ikke barna kommer til å utvikle selvstendig kritisk 

tenking» 188. Her trekker Rehman på en sekularisme diskurs hvor religion og sekularisme står 

i et konfliktfylt forhold. Den setningsmessige oppstillingen av sekularisme som en motpart til 

religiøs indoktrinering og manglende kritisk tenkning, trekker på en laisistisk forståelse av 

sekularisme der sekularisme først og fremst forstås som en frigjørende og opplysende projekt 

i motsetning til «det religiøse».  

VGs bruk av ubestemt flertall i overskriften Muslimer vil ikke ha muslimsk skole kan også gi 

et inntrykk av at muslimer generelt ikke ønsker muslimsk skole. Det å sammenknytte 

uspesifisert «muslimer» i en overskrift med representantene for LIM, kan tolkes som at VG 

gir agens til LIM som en representant for norske muslimer. 

 

Den 16.02.2011 publiserer Dagbladet en artikkelen med tittelen «Full krangel om muslimske 

skoler i Norge»189. Bakgrunnen for artikkelen er at det i samme år ble dokumentert 

 
185 ibid. 
186 ibid. 
187 ibid. 
188 ibid. 
189 Schønberg, «Full krangel om muslimske skoler i Norge.», Dagbladet, 16.02.2011 
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kontroversielle forhold ved en muslimsk skole i England. Dagbladet omtaler denne saken i en 

separat artikkel med tittelen «-Jenter som ikke går med hijab vil bli torturert med en høygaffel 

i neste liv»190. Sistnevnte artikkel handler handler om forholdene ved Darul Uloom, en 

muslimsk skole i Birmingham, og en hendelse ved en koranskole i en ikke-navngitt moske i 

Storbritannia. Forsidebilde i denne artikkelen er et stillbilde fra skjult opptak inne i en moske, 

hvor man kan se at en lærer slår elevene i forbindelse med Koran-undervisning. 

I artikkelen «Full krangel om muslimske skoler i Norge» bruker Dagbladet samme bilde, altså 

fra moskeen, som viser en mann i ferd med å kaste en gjenstand på en elev. Men her skriver 

Dagbladet under som bildetekst:  «Det er enighet om at forholdene ved denne muslimske 

skolen er sjokkerende, men Frp og Ap står steilt imot hverandre når det gjelder om dette skal 

få noe å si for muslimske skoler i Norge»191. Her er det faktisk et tilfelle av misvisende 

bildebruk. Det brukes altså bildet fra moskeen, og skriver «denne skolen» under bildeteksten i 

en artikkel som spesifikt omhandler Darul Uloom skolen. Dette gir et inntrykk av at barn har 

blitt utsatt for vold i den muslimske privatskolen i Storbritannia, noe som ikke var tilfelle. 

Dette kan skape en negativ assosiasjon mellom muslimske skoler og vold.  

 

I samme artikkel uttaler to politikere seg angående den mulige muslimske skolen i Oslo, i 

kontekst av avsløringene i Storbritannia. Mazyar Keshvari, daværende nestleder i Oslo Frp, 

sier til Dagbladet følgende; « ... vi vet av erfaring fra forrige gang vi hadde muslimske skoler i 

Oslo at dette kun vil være for innvandrere, totalt uten integrering»192. Her settes den 

muslimske skolen i en integrerings- og innvandrings-diskurs. Formuleringen impliserer 

nærmest bruken av «muslimer» og «innvandrere» som synonymer for hverandre, i tillegg til 

at disse knyttes til «totalt uten integrering. Keshvari trekkes også inn en verdikamp i 

intervjuet, dette kommer frem når han sier til Dagbladet: «vi i Frp tviler ikke på at vi står 

overfor vår tids viktigste verdikamp mellom de liberale kreftene på en side, og de totalitære 

på den andre siden»193. Keshvari kategoriserer også muslimer når han tilføyer at «vanlige, 

oppegående muslimer ønsker vel at deres barn skal bli en del av samfunnet de bor i. De ser 

fordelen i at barna vokser opp og får seg venner her» 194. Bruken av ordet «vanlige muslimer» 

 
190 Gilbrant. Jenter som ikke går med hijab vil bli torturert med en høygaffel i neste liv. Dagbladet 
15.02.2011 
191 Schønberg. Full krangel om muslimske skoler i Norge. Dagbladet, 16.02.2011 
192 ibid. 
193 ibid 
194 ibid 
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indikerer at de som ønsker muslimske skoler ikke er «vanlige», og plasserer disse i et 

motsetningsforhold til «samfunnet».  

 

Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet , daværende leder av stortingets utdanningskomité, går 

sterkt imot Keshvari i samme artikkel, og sier til Dagbladet at  

«Vi lever i en rettsstat i dette landet. Det skjer mye rart i skoler over hele verden uten 

at det skal ha noe å si for norske skoler. Er det konkrete saker i Norge, må vi forholde 

oss til det. Dette blir generaliserende og det er fordomsfullt å trekke en slik slutning ut 

av en sak i England»195.  

 

Referansen til Norge som en rettsstat veksler på en prosedural tilnærming; et byråkrati må 

behandle saker individuelt og etter retningslinjer. Dette kan forstås som et mot-narrativ hvor 

det ikke antas på forhånd en sammenheng mellom muslimske skoler og uønskede effekter.  

Wasim Zahid som er styremedlen i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk 

kommenterer også til Dagbladet i samme artikkel. I forbindelse med Keshvaris uttalelser sier 

Zahid at «man må ekspandere tankegangen litt, og ha det innfallet at en muslimsk skole kan 

være vel så mye norsk som en norsk skole. Følelsen av å tilhøre et land eller en nasjon går på 

tvers av hvilken religion man har»196. Dette er første gang i diskursen at en aktør som selv 

ikke er involvert i en muslimsk skole, utfordrer motsetningsforholdet mellom en muslimsk 

skole og «det norske». Tidligere forsvar for opprettelsen av muslimsk skole har vært 

begrenset til argumenter knyttet til rettigheter.  

 

4.3.2 Mødre for muslimsk grunnskole - 2014 

Den 07.04.2014 melder Aftenposten at foreningen Mødre for muslimsk grunnskole har fått 

godkjennelse fra utdanningsdirektoratet til å starte opp en muslimsk grunnskole. Ifølge 

artikkelen står det i søknaden som foreningen sendte til direktoratet at skolen «skal gi 

oppdragelse i islamsk livssyn, og stimulere til allsidig dannelse, på et islamsk grunnlag, med 

henblikk på en god integrering i det norske storsamfunnet».197 Aftenposten skriver at Oslo 

Kommune har klaget på godkjenningen av skolen inn til kunnskapsdepartementet. Leder for 

 
195 ibid 
196 ibid 
197 Mellingsæter, «Sier ja til muslimsk skole i Oslo». Aftenposten, 07.01.2014 
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Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen sier til Aftenposten at hun er bekymret, og uttaler følgende; 

«hvis de skal ha en egen skole er jeg redd barna ikke blir integrert i det norske samfunnet.»198 

Aftenposten konfronterer Wilhelmsen i forbindelse med at FrP gav tommel opp for en kristen 

skole som nylig fikk godkjent søknad for oppstart i Groruddalen, og spør følgende; «er det 

ikke forskjellsbehandling å være for en kristen privatskole og mot en muslimsk privatskole?».  

Til dette svarer Wilhelmsen at:  

 

«Det er et dilemma. Vi er for privatskoler. Vi har sett at kristne privatskoler integrerer. 

At vi får en kristen privatskole i Groruddalen er bra, problemet her er at folk flytter. 

Kristendom er også en del av kulturarven vår og muslimske barn trenger å bli 

integrert»199  

 

Her plasseres igjen skolen inn i en integrerings-diskurs. Wilhelmsens formulering impliserer 

at muslimske skoler i seg selv er til hinder for integreringen, samtidig som det er et 

underliggende premiss at muslimske barn allerede er utenfor samfunnet som trenger å bli 

integrert. Dette igjen kan skape et generaliserende narrativ om «muslimen». utgangspunktet 

ikke er integrert; de trenger å bli integrert. Wilhelmsen er den første i skoledebatten som 

nevner integrering i sammenheng med kristen kulturarv. Det er uklart om hun mener at 

muslimske barn må bli integrert inn i en kristen kulturarv, eller om hun mener den kristne 

kulturarven legitimerer de kristne privatskolene.  

 

Den 27.04.2014 publiserer VG en kronikk med tittelen «Nei til muslimsk ungdomsskole». 

Kronikken er skrevet av Sylo Taraku, generalsekretær i LIM (Likestilling, Integrering, 

Mangfold), og han kommenterer godkjennelsen av skolesøknaden til Mødre for muslimsk 

grunnskole.  Taraku skriver at «i motsetning til tradisjonelle klansamfunn med lav aksept for 

avvik, er et liberalt demokrati som Norge åpent for et kulturelt mangfold. Innvandrere som 

kommer hit får materiell trygghet, og gis rett til å beholde sin kultur og religion»200  og 

tilføyer  

 

«for at (...) samfunn skal fungere, må det likevel være en form for gjensidig tilpasning. 

De fleste ser verdien av det, men denne kronikken handler om et mindretall som er 

 
198 ibid. 
199 ibid. 
200 Taraku, Sylo. «Nei til muslimsk ungdomsskole» VG, 27.04.2014 
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ekstremt opptatt av å beholde sin opprinnelige kultur og hindre at deres barn blir 

påvirket av norsk kultur»201  

 

Her viderefører Taraku narrativet om dikotomiseringen av norsk kultur og muslimer som 

ønsker religiøs skole. Ordbruken i disse uttalelsene fremstiller muslimer i denne konteksten 

hovedsakelig som innvandrere; de har kommet hit, fått materiell trygghet, og må vise 

gjensidig tilpasning. Ordbruken impliserer også en essensialistisk bruk av «vår» og «dems» 

kultur. Ordbruken bygger opp om en antagelse at «de muslimene» som ønsker muslimske 

skoler står i motsetning til norsk kultur og ikke vil være en del av det «norske». Norsk kultur 

blir i dette narrativet fremstilt som en gitt størrelse, uten at det er spesifisert hva; den står 

uansett i kontrast med den kulturen som de som ønsker muslimske skoler måtte ha.  

 

Taraku beskriver atferden til dem som ønsker muslimsk skole som en «demonstrasjon av 

annerledeshet og motvilje mot å integrere seg i det norske samfunnet de har valgt - for seg 

selv og sine barn - å bli en del av»202   Her igjen er narrativet at det er snakk om mennesker 

som har «valgt» å bo her, altså innvandrere, som i tillegg har ingen interesse av å integrere 

seg. Taraku skriver også at «rene muslimske skoler vil gjøre det vanskeligere for elevene å 

tilegne seg norsk språk og kultur»203. Denne antagelsen underbygger narrativet om at 

muslimer i utgangspunktet er dårlig integrert og har språkmessige utfordringer, og igjen blir 

den muslimske skolen satt i kontrast med «det norske samfunnet». Taraku nevner også 

avslutningsvis at «foreldre har rett til å oppdra sine barn i sin kultur og religion, men det hører 

den private sfære til»204.  Her trekker han på en laisistisk sekularisme-diskurs, hvor religion 

tilhører den private sfære.  

 

Den 13.11.2014 melder Aftenposten om at Kunnskapsdepartementet har tatt klagen fra Oslo 

Kommune til følge, og har omgjort godkjenningen som utdanningsdirektoratet ga til Mødre 

for muslimsk grunnskole tidligere i 2014. Libe Rieber-Mohn (AP) som var med på å fremme 

bystyrets klage til departementet, er glad for avgjørelsen og uttaler følgende:  

 

 
201 ibid. 
202 ibid. 
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«Vi trenger ikke flere skoler som skiller barna våre fra hverandre ut fra religion eller 

inntekt. Arbeiderpartiet tror på at en sterk, felles grunnskole gir det beste grunnlaget 

for god læring og utvikling for barna våre. Vi var spesielt opptatt av å stanse 

etableringen av denne skolen fordi vi fryktet at kvaliteten ikke ville være god nok»205   

 

Her ser man at det fra politisk hold tas utgangspunkt i en substansiell tilnærming. Det er 

allerede bestemt hva som trengs og hva som er den «beste løsningen». I lys av Stepan og Linz 

som argumenterer for at det er problematisk å på forhånd stanse religiøse grupperinger å 

etablere politiske partier, kan det også diskuteres om en substansiell tilnærming er 

problematisk i dette tilfellet hvor religiøse grupperinger på forhånd får vanskeligheter med å 

etablere religiøse skoler. 

 

4.3.3 Stiftelsen Den muslimske Grunnskole - 2015-2017 

 

Den 04.10.2015 skriver Aftenposten om Stiftelsen Den muslimske Grunnskole, som har søkt 

om å starte en grunnskole på Grønland i Oslo. Ifølge artikkelen så har Byrådet i Oslo sendt 

inn til direktoratet en ikke-anbefaling av skolen. I brevet fra byrådet som Aftenposten siterer, 

står det at etableringen (av skolen) vil kunne få «vesentlige konsekvenser for integreringen 

lokalt, dvs. forutsetninger for språkutvikling/opplæring og felleskap med etniske norske barn, 

på denne skolen og i området»206. Og den 12.04.2016 melder NTB (gjengitt i Dagbladet) at 

stiftelsen Den muslimske Grunnskole har fått avslag fra Utdanningsdirektoratet til å starte opp 

skolen på Grønland, det kommer ikke imidlertid ikke frem begrunnelsen.207 

  

Stiftelsen prøver likevel å søke på nytt om å starte Den muslimske skolen i 2017. Dette blir 

omtalt i Aftenposten den 07.06.2017 i artikkelen «Nei til muslimsk barneskole. Det er Oslo 

kommunes anbefaling - for andre gang»208.  Oslo kommune anbefaling til 

utdanningsdirektoratet er den samme som forrige gang; at skolen ikke bør etableres. 

Aftenposten gjengir deler av kommunes høringsuttalelse hvor det står:  

 

 
205 Ekroll, «kunnskapdepartementet sier nei til muslimsk skole». Aftenposten, 13.11.2014 
206 Mellingsæter, «Oslo sier nei til muslimsk grunnskole på Grønland» Aftenposten, 04.10.2015. 
207 NTB, «Direktoratet sier nei til muslimsk grunnskole på Grønland i Oslo». Dagbladet. 12.04.2016 
208 Dahl.Kramviken og Stokke. «Nei til muslimsk barneskole…». Aftenposten, 07.06.2017 
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«Oslo kommune har over år arbeidet bevisst og målrettet med språkopplæring og 

integrering, et arbeid som er ytterligere styrket de siste årene. Etablering av skolen vil 

kunne få negative konsekvenser for dette arbeidet og for elevenes integrering i det 

norske samfunnet»209. 

 

Her er det tydelig hvordan den muslimske skolen blir plassert i en integrerings-diskurs både i 

2015 og 2017. Hovednarrativet her er at en muslimsk skole a priori står i konflikt med 

integreringsarbeidet, og det legges mye vekt på språk i uttalelsene. Dette viderefører 

narrativet om at det er generelle språkutfordringer hos muslimer. Her er også lokalpolitikerne 

enige om hva som derimot er den beste løsningen for god integrering: Den offentlige skolen.  

 

Styreformann i Den Muslimske Grunnskole, Mehdi Mohammad Tadayoun, sier til 

Aftenposten at en muslimsk skole faktisk er bedre for integreringen, og uttaler følgende; 

«Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og 

integreringen til det norske samfunnet, fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre 

steder»210.  Tadayouns uttalelse her er i sammenheng med en tidligere mediedebatt angående 

foreldre som sender barna i utlandet for religiøs opplæring. 

 

Den 11.06.2017 publiserer Aftenposten en lederartikkel med tittelen «Aftenposten mener: 

Fornuftig nei til muslimsk grunnskole i Oslo»211. Her kommenterer Aftenposten stiftelsen 

Den Muslimske grunnskole som to ganger har søkt om å starte skole. Redaksjonen påpeker at 

det er mulig å etablere religiøse privatskoler i Norge, men at Privatskoleloven åpner for at 

integreringshensyn kan vektlegges i godkjennelsesprosessen. Redaksjonen skriver at  

 

«Da det i sin tid ble åpnet for religiøse skoler, var det liten frykt for at det ville øke 

risikoen for dårlig integrering i samfunnet, ettersom det var majoritetsbefolkningen 

som skulle få opplæring i majoritetsreligionen. Slik er det ikke lenger»212  

 

Her trekker Aftenposten på en integrerings-diskurs, og en minoritet-majoritets-diskurs. 

Redaksjonens formulering kan tolkes som at majoritetsreligionen blir knyttet sammen med 

 
209 ibid. 
210 ibid 
211 Aftenposten. «Aftenposten mener: Fornuftig nei til muslimsk grunnskole i Oslo». Aftenposten, 
11.06.2017 
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god integrering (liten frykt for.. dårlig integrering .. ettersom .. majoritetsreligion). Og fordi 

det ikke er slik lenger, kan dette implisere et motsatt budskap; at minoritetsreligion fører til 

dårlig integrering. Dette kan bygge opp om narrativet om at minoritetsreligionen i denne 

sammenhengen står i et konfliktfylt forhold med god integrering. 

 

Redaksjonen skriver videre at de syns det er interessant at både Oslo kommune og de 

muslimske aktørene argumenterer begge med integreringshensyn for og imot den muslimske 

skolen. Aftenposten viser til argumentet at man risikerer at muslimske foreldre sender barna 

på skoleopphold i utlandet dersom det ikke etableres muslimske skoler i Norge. Redaksjonen 

skriver at «skolegang i Somalia, Kosovo eller Pakistan, som er de tre landene flest barn 

sendes til for å gå på skole, vil opplagt ødelegge for barnets språkopplæring og fremtidige 

deltagelse i det norske samfunnet»213. Redaksjonen tilføyer at en muslimsk skole på Grønland 

i Oslo ikke er et spesielt godt alternativ, og skriver at «dårlig integrering og utenforskap kan 

bli effekten også der»214 Det at aftenposten sammenligner en muslimsk skole i Oslo med 

skoler i Somalia som åpenbart vil gi språklige og integreringsmessige utfordringer, forsterker 

narrativet om at muslimske skoler a priori står i motsetningsforhold med norsk språk og 

samfunn. 

 

Redaksjonen avslutter lederartikkelen med å skrive:  

 

«I realiteten står imidlertid ikke valget mellom disse to ondene, men mellom den 

norske fellesskolen og et mer segregert utdanningssystem. Det er svært mange gode 

grunner til å velge det første. Derfor er Oslo kommunes nei til muslimsk grunnskole 

fornuftig»215  

 

Beskrivelsen av en muslimsk skole i Oslo som et onde kan forståes som en  sterk substansiell 

vurdering av skolen, og gir føringer igjen til narrativet om at muslimske skoler er en trussel 

for integreringen og samfunnsmessig utvikling.  

 

Den 17.04.2018 melder Vårt Land at utdanningsdirektoratet for andre gang har avslått 

søknaden til Den Muslimske Grunnskole. I følge Vårt Land er det nevnt i avslaget fra 
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direktoratet at «en slik skole vil få negative konsekvenser for integreringen av elever fra 

muslimske minoritetsmiljøer»216. Her kommer det igjen frem en a priori substansiell 

vurdering av muslimske skoler fra politisk hold. 

 

4.4 Diskursbruk og narrativer i muslimsk skole-debatten 

 

Analysen av artiklene angående muslimsk skoledebatten, viser at debatten i 2009 trakk delvis 

på en integrerings-diskurs. Det dominerende narrativet var likevel knyttet til en 

menneskeretts-diskurs og en prosedural tilnærming. Det kom tydelig frem i media at det å på 

forhånd utelukke muslimske skoler kan stride mot menneskerettighetene og prinsippet om 

likebehandling. Skoledebatten tar en dreining i 2010, og det trekkes hovedsakelig på en 

integrerings- og innvandrings-diskurs. Høringsuttalelsene fra Oslo kommune er i stor grad 

sentrert rundt motsetningsforholdet mellom muslimske skoler og god integrering. Uttalelsene 

fra organisasjonen LIM peker på et konfliktfylt forhold mellom de muslimene som ønsker 

muslimsk skole, og norsk kultur og samfunn. Her veksles det både på et spørsmål om god 

integrering, men også en verdikonflikt mellom aktørene bak skolen og «det norske». Uttalelse 

fra Frp-toppene bygger på de overnevnte narrativene, men utvider saken til å også handle om 

en bredere verdikonflikt mellom islam og vestlige verdier. Det dominerende narrativet i 2010 

er at muslimske skoler hovedsakelig er uønsket, men det varieres i diskursen om muslimske 

skoler strider i mot integrering, norsk kultur, eller vestlige verdier. 

 

I 2011 består stadig det dominerende narrativet om at muslimske skoler og samfunnsmessig 

integrering primært ikke passer sammen. Dette forsterkes av kontroversene rundt den 

muslimske skolen i England. Det kommer likevel frem et motnarrativ om at muslimske skoler 

kan være like så «norske» som offentlige skoler (Zahid til Dagbladet), og «rettsstaten Norge» 

ble nevnt som grunnlag for å ikke generelt utelukke muslimske skoler, og for å ikke 

forhåndsdømme eventuelle skoler på bakgrunn av hendelsen i England (Aasen til Dagbladet).  

 

Fra 2014 til 2018 forsvinner alle referanser til en prosedural tilnærming av muslimske skoler. 

Diskursen rundt menneskerettigheter er fraværende, og narrativet om at en generell 

 
216 Bjåen, «Muslimsk skole fikk nei». Vårt Land 17.04.2018. 
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ekskludering av muslimske skoler i seg selv er diskriminerende, forsvinner ut av  skole-

diskursen.  

Det dominerende narrativet i perioden er preget av av en generaliserende holdning at 

muslimer i utgangspunktet står dårlig i forhold til integrasjon og språk, og det gjøres i liten 

grad distinksjon mellom «muslimer» og «innvandrere». Det er også en generell oppfattelse at 

muslimske skoler a priori står i hinder for integrasjon og god språkopplæring av barna. De 

muslimene som ønsker en muslimsk skole blir dessuten presentert som en ytterkant som 

primært står i opposisjon til norsk kultur og ikke ønsker barna sine integrert.  

 

På samme måte som i analysen av håndhilse-debatten, har jeg utformet ulike kategorier og telt 

relaterte ordbruk inn i følgende tabell.. 

 

Muslimske skoler er problematisk for 

integrering 

13 

Muslimske skoler er bra for integrering 3 

Muslimske skoler er problematisk ift 

kjønnslikestilling 

2 

Muslimske skoler knyttes til en bredere 

verdikonflikt 

4 

Muslimer involvert er først og fremst 

innvandrere  

2 

Muslimske skoler og involverte muslimer 

står direkte i motsetning til norsk kultur og 

«norskhet» 

6 

«muslimsk» og «norsk» er ikke 

motsetninger 

1 

Det er problematisk å på forhånd nekte 

muslimske skoler iht menneskerettighetene 

2 

Prosedural tilnærming (så lenge alle 

formelle krav er oppfylt, så er muslimske 

skoler greit) 

3 

 

Det var hovedsakelig aktørene bak de muslimske skolene som nevner at muslimske skoler er 

bra for integreringen. Og som nevnt så var prosedurale tilnærmelser, og referanser til 
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menneskerettighetene noe som var fremtredende på starten av debatten, dette ble imidlertid 

helt fraværende etter 2011.  

De kategoriene som slår sterkest ut i debatten er knyttet til integrering og kultur. Det 

interessante her er at det i liten grad er blitt redegjort av aktørene i diskursen for hva som 

menes med integrering. Integrering er at tvetydig begrep, og har mange ulike assosiasjoner. 

For noen er det snakk om språk og deltagelse i arbeidsmarkedet, for andre er det mer snakk 

om kulturell assimilering. Denne utydelige bruken av ordet integrering gjennom hele debatten 

blir viktig for oppgaven videre.  
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Diskusjon  

 

I dette kapittelet vil jeg diskutere diskurs-bruken og de ulike narrativene fra analysen i lys av 

problemstillingen. Her skal jeg drøfte hvilke implikasjoner narrativene har, både innad i 

diskursen og i en bredere samfunnsmessig kontekst, og diskutere mulige politiske og sosiale 

konsekvenser.  

 

 

5.1 Håndhilse-diskursen 

5.1.1 Håndhilse-diskursen og Laisisme 

Narrativet i håndhilse-diskursen om at håndhilse-praksisen er et religiøst uttrykk har på flere 

måter paralleller til en laisistisk forståelse av sekularisme. Dette kommer frem i måten 

religion ofte omtales i diskursen som «tro» og som noe privat. Det religiøse blir i denne 

tilnærmingen forstått som del av det åndelige og metafysiske i motsetning til det verdslige. 

Dette skillet mellom det åndelige og det verdslige er også et av hovedkomponentene i en 

laisistisk tilnærming. Som redegjort for i teorikapittelet, så definerer laisismen det sekulære i 

et dikotomt forhold til det religiøse, og det religiøse i dikotomt forhold til det sekulære. Dette 

har noen implikasjoner i håndhilse-debatten. En måte å se det på, kan være at i det øyeblikket 

en aktør argumenterer fra et religiøst ståsted for å ikke håndhilse, så vil et laisistisk narrativ 

plassere håndhilse-praksisen i et dikotomt forhold med det sekulære. Også som diskutert i 

teorikapittelet, så forbindes en laisistisk forståelse av «det sekulære» med en verdiorientert 

forståelse av f.eks likestilling og frihet. Innad i den laisitiske sekularisme-diskursen er det 

også en implikasjon at de «sekulære verdiene» tar forrang over det religiøse.  

Dette kan være med på å forklare hvorfor håndhilse-praksisen ofte blir plassert i et direkte 

motsetningsforhold til likestilling innad i det dominerende narrativet. Det kan også forklare 

den normative posisjonen i det dominerende narrativet om at religiøse hensyn må vike når 

religion kommer i konflikt med det sekulære (Jfr. VG redaksjonen og Nemndsleder i Josef-

saken).  

 

Det kan også diskuteres om det finnes en sammenheng mellom en laisistisk paradigme, og en 

essensialistisk kulturforståelse. Flere ganger i håndhilse-debatten blir «det norske» og «norsk 
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kultur» dikotomisert med islamske verdier. Dette kan tyde på en essensialistisk tilnærming til 

kultur og religion. Det kan også hevdes at måten laisisme definerer religion og det religiøse, 

er en essensialistisk tilnærming. I et bredere kulturbegrep der kultur utgjør summen av tanke-, 

kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, vil religion og religiøse mønstre være en 

kulturell underkategori. I lys av et slikt bredere kulturbegrep, kan det hevdes at en laisistisk 

tilnærming til religion, impliserer en form for essensialistisk kulturforståelse. Her blir kultur 

forstått som et hierarkisk begrep knyttet til sivilisasjoner og nasjoners «folkesjel».217 Dette 

kulturbegrepet har røtter i en europeisk kontekst på 1700- og 1800-tallet; samme kontekst og 

epoke hvor laisisme har sitt utspring fra.  

 

5.1.2 Håndhilse-diskursen og liberal-plural sekularisme 

Minoritetesnarrativet i håndhilse-debatten har på flere måter paralleller til en plural-liberal 

tilnærming til sekularisme. Som diskutert i teoridelen, så tenderer en liberal-plural 

sekularistisk tilnærming mot å se på religion mer som et meningssystem. Et system på 

hvordan å se og fortolke verden. Den liberal-sekulære tilnærmningen går parallelt med en 

funksjonell religionsdefinisjon i sin forståelse av religion. Som redegjort for i teorikapittelet, 

så ser en funksjonell definisjon på hva en religion gjør, nemlig å skape et meningssystem. 

Dette innebærer at religion i tillegg til å gi en verdensanskuelse, så har den også en etisk 

dimensjon; religion kan fortelle hva som er rett og galt, og kan hierarkisere ulike verdier og 

ting i verden. Dette impliserer at sekulære ideologier som har lignende funksjoner, ikke er noe 

mindre «religiøst» fra et funksjonelt perspektiv. En liberal-plural tilnærming i en tayloriansk 

forstand, kan sies å ha et mer nøytralt syn på- og et mindre rigid skille mellom- det sekulære 

og det religiøse. En tolkning av dette er at handlinger og praksiser blir anskuet først og fremst 

ut fra deres forhold til den liberal-plurale målsetningen; likhet i frihet og respekt. 

Ingressen i Bomann-Larsen sin kronikk er et godt eksempel på hvordan diskurs og narrativ 

kan forme ulike virkelighetsoppfatninger. I en hendelse hvor en mann avviser en kvinnes 

utstrakte hånd, så gir det åpenbart helt ulik mening og assosiasjoner dersom hendelsen 

beskrives enten som (a) at mannen av religiøse grunner diskriminerer kvinnen ved å ikke 

håndhilse, eller (b) at mannen mistet jobben for ikke å ha tatt på kvinner som ville bli tatt på. 

Begge beskrivelser vil sies å være deskriptive fra fortellerens ståsted, men disse narrativene er 

åpenbart i motsetning til hverandre.  

 
217 Store norske leksikon, s.v.  «kultur», av Jon Schackt, 20.09.2019. 



 

83 

 

Slik det kommer frem i analysen, så beskriver både Usman Rana og Bomann-Larsen 

håndhilse-praksisen som en kjønnsnøytral praksis. Her det interessant å diskutere litt nærmere 

hva som menes med det. En måte å forstå kjønnsnøytralitet, er at man likebehandler kjønnene 

helt, det vil si at en person må enten avstå fra å håndhilse på begge kjønn, eller velge å 

håndhilse på begge kjønn. Tar man utgangspunktet i ordet diskriminering etymologiske 

betydning; «å skille» fra latinsk, så kan det hevdes at håndhilse-praksisen teknisk sett er 

diskriminerende. Et motargument her kan være, i tråd med Bomann-Larsens argument, at det 

finnes kjønnsdiskriminerende praksiser i Norge, som garderobekultur, som likevel ikke er 

problematisk for et moderne likestilt samfunn. Det kan like så i eksempelet på kjønnsdelte 

garderober hevdes at det ene kjønnet blir diskriminert når vedkommende ikke får tilgang til 

plassen tildelt det motsatte kjønnet. Men i logikken i Bomann-Larsens argumentasjon, så blir 

det likevel uproblematisk fordi det ikke forulemper det ene kjønnet eller det andre. I Norge er 

kjønnsdelte garderober et sosialt faktum, og som Bomann-Larsen indikerer, kan ønsket om en 

slik praksis være knyttet til kulturell vane eller moralsk overbevisning. Derfor kan det 

argumenteres for at håndhilse-praksisen ikke handler om noe spesifikt «kvinnesyn», men at 

vedkommendes (den som ikke håndhilser på motsatt kjønn) kulturelle vaner eller moralske 

overbevisning tilsier at grensen for akseptabel forhold med det motsatte kjønn går ved fysisk 

kroppskontakt, hvor for andre mennesker så går denne grensen ved situasjoner.  

 

Denne problemstillingen er relevant i forhold til spørsmålet om individets moralske autonomi. 

Grensesetting mellom kjønn er noe som er kulturelt informert. Men det virker som om 

poenget fra et plural-liberalt standpunkt, er at det er det moralske individet selv som må 

avgjøre denne grensesettingen. Det kan hevdes at det som er avgjørende fra et plural-liberalt 

ståsted, altså hvorvidt individets grensesetting er noe som bør respekteres eller ikke, går på 

hvordan «grensesettingen» plasseres i forhold til de konstituerende verdiene som er 

ufravikelige. Praksiser som går utover andres frihet, muligheter eller krav på respekt, vil være 

problematisk fra et liberal-plural ståsted. Vurderingen av dette spørsmålet kan derfor tenkes å 

være noe som bør objektivt vurderes. I håndhilse-debatten blir imidlertid håndhilse-praksisen 

vurdert i større grad av diskursive premisser. Det er interessant å se det narrative spriket 

mellom den ene siden, hvor håndhilse praksisen blir ansett som en kvinnediskriminerende 

religiøs praksis som ødelegger for kvinners mulighet,  og den andre siden hvor praksisen 

anses som en kjønnsnøytral praksis. Det som ihvertfall er klart fra debatten, er at aktørene 

som selv forfekter retten til håndhilse-praksisen understreker at praksisen har ingenting med 
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et negativt kvinnesyn å gjøre. Likevel er det bildet av en kvinnediskriminerende praksis som 

hovedsakelig er blitt konstruert i debatten. De ulike narrativene har uansett sine ulike 

implikasjoner og konsekvenser.  

 

 

5.1.3 Hva hvis det er muslimske kvinner som ikke vil håndhilse? 

I Norge har håndhilse-debatten hovedsakelig omhandlet saker hvor det er en mann som ikke 

vil håndhilse. På den måten så kan det ikke utelukkes at håndhilse-diskursen er påvirket av at 

det hovedsakelig har vært menn som ikke har håndhilst på kvinner. LIkevel, så oppstod det en 

håndhilse-hendelse i etterkant av moske-angrepet på Bærum i 2019. Kronprins Haakon 

besøkte moskeen i etterkant av angrepet for å vise solidaritet til det norsk-muslimske miljøet, 

og inne i moskeen var det tre muslimske kvinner som ikke ville håndhilse på Kronprinsen da 

han strakte hånden ut mot dem218. Dette skapte noe kontrovers i mediene. Det er likevel 

interessant å se noen av vinklingene av hendelsen som kom frem i media like etter. Siv Jensen 

(Frp) uttalte til aftenposten at hun mener denne hendelsen er et forsøk på «snikislamisering» , 

og sier spesifikt at: «å forsøke å skape aksept for å ikke håndhilse på kvinner i Norge er ikke å 

vise forståelse, det er likestilling i revers.»219 

 

I forbindelse Jensens uttalelser, intervjuet TV2 i sitt studio tidligere Frp-topp Per Sandberg, 

Bahare Letnes, Høyre-politiker Saida Begum, og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon 

Helgheim220. Sandberg sa i intervjuet at det er et demokratisk problem hvis man ikke kan 

respektere at det finnes ulike måter å håndhilse på. Jon Helgheim sier at han derimot syns det 

er merkelig at de samme personene som har vokst opp i norge og blitt opplært og oppdratt 

med verdier som likestilling og menneskesyn, er dem som går ut og forsvarer «denne 

ukulturen som gir uttrykk i et rart kvinnesyn». Helgheim avslutter innspillet med å si: «Hvis 

man velger å bosette seg i Norge, så er det viktig at man tilpasser seg norsk kultur og norske 

skikker»221. Både fra Jensens og Helgheims uttalelser ser man at narrativet om at håndhilse-

praksisen handler om et «kvinnesyn» lever videre, selv om denne hendelsen var om kvinner 

 
218 Denne hendelsen kunne i utgangspunktet inngått som en del av analysen, men hendelsen skjedde 
relativt nylig og det ble vanskelig tidsmessig å inkludere den. Hendelsen passer derimot å nevnes 
diskusjonsmessig som et eksempel. 
219 NTB, «Siv Jensen: Snikislamisering», Aftenposten, 02.09.19 
220 Gangness. Wilk, «-Å bruke håndhilsing som eksempel på snikislamisering, blir helt feil» 
221 ibid. 3:30- 4:05 
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som ikke ville håndhilse på menn. Narrativet om at muslimer er en gruppe som har valgt å 

bosette seg, dvs først og fremst innvandrer, føres også videre av Helgheim. 

 

Hvordan håndhilse-praksisen har blitt tolket utenfor Norge, har også variert i ulike 

skandinaviske hendelser. I sverige var det en hendelse i 2018 som var lik Jama-saken, men 

hvor det var en kvinne som skulle på jobbintervju. Kvinnen nektet å håndhilse på den 

mannlige sjefen, og jobbintervjuet ble avbrutt på grunn av det, og kvinnen anmeldte 

hendelsen til diskrimineringsombudet i Sverige. Den svenske arbetsdomstolen som behandlet 

saken konkluderte at kvinnen ble diskriminert, og kvinnen ble tilkjent erstatning. En av 

domstolens begrunnelser var at arbeidsgiver ikke kan kreve at ansatte hilser på én spesifikk 

måte, og at diskrimineringslovens bestemmelser måtte omfatte dette dersom Sverige skal leve 

opp til europakonvensjonens krav.222 En tidligere hendelse i Danmark i 2015, var det derimot 

en muslimsk mann fikk medhold av det danske Ligebehandlingsnævnet etter at mannen som 

var taxisjåfør, mistet muligheten for en høyere stilling i taxiselskapet etter han ikke ville 

håndhilse på en av hans kvinnelige sjefer.223 Disse ulike hendelsene i skandinavisk 

sammenheng, viser at håndhilse-debatten er kompleks, og det er mange ulike måter å tolke og 

forstå håndhilse-praksisen på, som igjen gir ulike utfall.  

 

5.1.4 Laisisme og «kulturell ubehag»  

Utfordringen med laisistisk sekularisme slik Charles Taylor ser det, er at laisisme har en 

statisk problemdefinisjon og løsningsforslag.224 Han argumenterer for at det franske tilfellet i 

1905 hvor grunnlaget for statssekularlisme (laisisme) ble lagt, så var dette i kontekst av en 

maktkamp med en hegemonisk kirke.225Løsningen slik den ble ansett den gang, var å 

begrense kirkens makt, definere offentlig rom som nøytralt rom, og begrense religion til den 

private sfære. I kontekst av dagens moderne samfunn, mener Taylor at både 

problemdefinisjonen og løsningen er problematiske. For det første så har religiøse 

institusjoner relativt liten makt i vestlige samfunn, altså det er ikke lenger snakk om en 

hegemonisk maktkamp.226 For det andre så er moderne samfunn i dag ufattelig mer 

mangfoldig enn før, og en laisistisk forståelse av den offentlige sfære som fri for religiøse 

 
222 Rognstrand, Andrea. «Nektet å håndhilse under intervju -får erstatning» VG 17.08.2018 
223 Kloster, «Taxichauffør nægtede at give hånd», Extrabladet, 22.11.2015 
224 Taylor, «secularism and Multiculturalism», 4:35-4:50. 
225 ibid. 12:20. 
226 ibid. 14:30. 
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symboler, vil dermed gi en uforholdsmessig byrde på religiøse mennesker fra forskjellige 

kulturer. Særlig ettersom moderne samfunn (i motsetning til tidligere) har en betydelig større 

offentlig sektor som utgjør en stor andel av det totale arbeidsmarkedet, så vil en laisistisk 

tilnærming ekskludere eksempelvis praktiserende muslimer med hijab, sikher med turban, 

eller jøder med kippah.227 Taylor peker på denne potensielle ekskluderingen som et uttrykk 

for «kulturell ubehag»228. Her argumenterer han for at vestlige samfunn i veldig lang tid har 

tatt utgangspunkt i antagelsen om en felles politisk identitet; altså at det ligger en antagelse 

hos folk om en enighet om hva som binder folk sammen. Det kan være snakk om felles 

verdier, og fra dette ligger det en antagelse om «et felles prosjekt» for å realisere disse 

verdiene.229 Denne antagelsen kan i følge Taylor gli over til ekskludering i møtet med noe 

som er nytt og annerledes,som gir kulturell ubehag, ved at man 1. peker ut dem som man 

mener ikke lever opp til det samfunnet har blitt enig om, og 2. rasjonaliserer og moraliserer 

begrunnelsen for eksklusjon.230 Han hevder at dette var tilfellet med irske immigranter til 

USA på 1800-tallet som hovedsakelig var katolske, og møtte stor motstand og eksklusjon 

blant den protestantiske befolkningen i USA. Hvor tilfellet i USA løste seg med tiden, hevder 

Taylor at lignende problemstillinger har oppstått i den franske debatten, og peker særlig på 

hijab-debatten.231  I den debatten blir hijaben stemplet som en «prangende»232 religiøs symbol 

og blir derfor ekskludert fra eksempelvis fransk offentlig skole, og i følge Taylor skjer denne 

eksklusjonen at man i debatten tillegger hijaben en substansiell verdi som de troende selv ikke 

kjenner seg igjen i. Første steget er å rasjonalisere at en eksklusjon er kompatibel med 

laisistiske prinsipper om nøytralitet, det gjør man nettopp ved å betegne noe som religiøs 

prangende. Ordet ostentatious ifølge Taylor viser til noe mer enn kun fremtredende, det er en 

slags erklæring eller demonstrasjon.233 Dette fører ifølge Taylor til det andre steget, 

moralisering av eksklusjonen. Her betegnes objektet man vil ekskludere som en 

demonstrasjon mot «oss» eller sentrale verdier som «vi» har kjempet for. Bruk av hijab blir 

eksempelvis fremstilt å være en erklæring på at kvinner som ikke bruker den har dårligere 

moral eller lignende, og hijab blir omdefinert til å være en trussel mot feminisme eller 

 
227 ibid.  8:56-9:30. 
228 Oversatt engelsk: Cultural discomfort. 
229 Taylor, «secularism and Multiculturalism», 20:05-21:55. 
230 ibid. 28:35-29:08. 
231 ibid. 29:15-31:45. 
232 Begrepet brukt i den franske debatten er «ostentatoire», ostentatious på engelsk, kan oversettes til 
norsk som prangende eller pralende  
233 Taylor, «secularism and Multiculturalism», 32:05-32:30 



 

87 

likestilling som «vi så lenge har kjempet for».234Dette er i følge Taylor en overfladisk 

begrunnelse som står i kontrast med den levde erfaringen til dem som selv bruker eksempelvis 

hijab.235 Resultatet er likevel ekskludering av religiøse mennesker, og bryter med den liberal-

plurale målet om likerespekt og åndsfrihet.   

 

Her kan det diskuteres om det er likhetstrekk mellom Taylors argument om kulturell ubehag, 

og håndhilse-diskursen. For det første så er det forståelig at håndhilse-praksisen fører til 

kulturell ubehag i den forstand at praksisen bryter med kulturell majoritetsnorm. Men det er 

likevel en likhet mellom Taylors argumentasjon og måten håndhilse-praksisen har blitt 

medialisert i media. Den dominerende narrativet som har blitt medialisert, er som tidligere 

diskutert vært preget av å 1. betegne praksisen som noe religiøst, med et underliggende 

premiss om at det religiøse tilhører den private sfære, og 2. betegne praksisen som først og 

fremst kvinnediskriminerende, og anser den derfor som en trussel mot likestillingen som «vi» 

har jobbet for. I tillegg er beskrivelsen i punkt 2 ikke gjenkjennelig hos dem som selv ikke 

håndhilser. Dette kom særlig frem i VG-redaksjonen lederartikkel, hvor problemdefinisjonen 

var knyttet til religiøs praksis og likestilling, og løsningsforslaget var at religion måtte vike. 

Her vil jeg likevel være klar på at jeg ikke argumenterer for at håndhilse-praksisen a priori er 

uproblematisk i en norsk kontekst. Poenget her er heller at håndhilse-praksisen kan fortolkes 

på ulike måter, men basert på hvordan media allerede opererer (som diskutert i kapittelet om 

medieteori) innenfor et laisistisk rammeverk, og at håndhilse-praksisen er blitt medialisert slik 

den er blitt, så kan det hevdes noen paralleller mellom håndhilse-diskursen og Taylors 

argument om kulturell ubehag som ikke kan ignoreres. 

 

Et av Taylors poenger er at det ikke er grunnlag nok å ekskludere praksiser kun fordi de ikke 

er i konformitet med majoritetens normer. Dette med kulturell ubehag er noe Taylor 

understreker alvorligheten av, og her hevder Taylor at samfunn som fokuserer på en sterk 

felles politisk identitet, har større tendens til å rette søkelys mot minoriteter, hvor frykt blant 

majoriteten for samfunnsmessige forandringer kan føre til ekskluderende tendenser.236  

 

 
234 ibid. 33:15-33:35. 
235 ibid. 34:20 
236 ibid. 32:30. 
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5.1.5 Politiske konsekvenser i europeisk kontekst 

Som redegjort, så vil ulike tolkninger av håndhilse-praksisen gi forskjellige diskurs-messige 

konsekvenser, men følgende eksempler viser også at ulike forståelser av håndhilse-praksisen 

gir reelle politiske konsekvenser. I Sveits fikk et muslimsk ektepar avslått deres søknad om 

statsborgerskap fordi de nektet å håndhilse på det motsatte kjønn. Denne saken ble omtalt av 

NRK den 18.08.2018237. Grunnen for avslaget var ifølge sveitsiske myndigheter at man måtte 

være velintegrert og vise tilknytning til sveitsisk kultur, samt respektere loven for å få tildelt 

statsborgerskap, og ekteparet hadde ifølge sveitsiske myndigheter manglende respekt for 

likestilling, En sveitsisk viseborgermester som var involvert i behandlingen av parets søknad, 

forteller at han er fornøyd med avslaget, og uttaler at «konstitusjonen og likhet mellom mann 

og kvinne, vinner over trangsynhet»238 

 

En lignende debatt har også oppstått i Danmark. Ifølge en artikkel fra NRK den 

02.09.2018239, så er det blitt fremmet et lovforslag fra danske politikere om at man skal nekte 

å gi statsborgerskap til dem som ikke vil håndhilse på representanter fra kommunen i 

seremonien for statsborgerskap. Daværende innvandringsminister i Danmark understreker i 

følge artikkelen at å håndhilse er den måten man hilser på og viser respekt for hverandre i 

Danmark. Formålet med den nye loven ifølge politikeren som har fremmet den, er at man ved 

å håndhilse signaliserer at «man har tatt det danske samfunn og danske verdier til seg»240 

Både eksempelet fra Danmark og Sveits viser hvordan verdier får et spesifikt substansielt 

innhold, og inkonformitet til disse spesifikke innholdene får praktiske konsekvenser. 

 

Ole Bjørstorp som er borgermester i den danske kommunen Ishøj utenfor København, mener 

ifølge artikkelen i NRK at det danske lovforslaget strider imot grunnloven i Danmark. Han 

oppfatter at lovforslagets intensjon er å spesifikt ramme muslimer, og derfor går imot den 

grunnlovsfestede religionsfriheten.241 Bjurstorp sier han er så sikker i sin sak at han er villig 

til å betale bøter og eventuelt få i fengsel for ikke å håndheve den eventuelle loven hvis den 

vedtas. I Ishøj kommune er ca 40% av innbyggerne fremmedspråklige, og borgermesteren sier 

han opplever at etniske og ikke-etniske dansker hilser på andre måter enn med håndtrykk uten 

 
237 Solvang,, «Ektepar nektet å håndhilse - fikk ikke statsborgerskap», NRK, 18.08.18 
238 ibid 
239 Blomkvist, «Danske politikere vil kun gi statsborgerskap til dem som håndhilser», NRK, 02.09.18 
240 ibid 
241 ibid 
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at det føles respektløst eller opplever problematisk. Raymond Johansen (AP) byrådsleder i 

Oslo, sier følgende til NRK angående saken i Danmark; «det å ikke ville håndhilse av 

religiøse grunner syns jeg ikke skal være tilfelle i Oslo kommune»242  

Her er det interessant å se hvordan politikere har så ulike oppfatninger om håndhilse-

praksisen. Politikere er ikke kun vanlige personer med personlige meninger. De er også 

beslutningstakere hvis beslutninger har reelle konsekvenser for andre. Derfor er forholdet 

mellom politikere og diskurs et viktig aspekt; ulike narrativer innad i diskursen er med på å 

påvirke beslutningstakere.  

 

Innenfor politisk teori243 har det siden opplysningstenkerne fra 1700.tallet av vært bekymring 

for flertallets tyranni; mange har tenkt seg at hvis absolutt alt skal avgjøres av flertallet, vil 

flertallet kunne undertrykke mindretallet, særlig minoriteter. Det er derfor moderne rettsstater 

sikrer sine innbyggere med grunnlovsfestede rettigheter som sørger for at minoriteter i 

utgangspunktet ikke skal være avhengig av flertallets gunst. Det er nettopp det sistnevnte som 

er kjernen i Taylors argumentasjon, og det er noe av grunnen til at han mener det er kun den 

liberal-plurale modellen som 1. er legitim, og 2. faktisk vil fungere og være inkluderende i 

dagens mangfoldige samfunn.  

 

5.2 Diskursen om muslimske skoler 

 

5.2.1 Et spørsmål om kristen kulturarv? 

 

Diskursen rundt muslimske-skoler kan sies å være kompleks. Selve diskursen og den sosiale 

konteksten diskursen er knyttet til, kan begge tolkes å ha paralleller til en judeo-kristen 

forståelse av sekularisme. For å se på det institusjonelle først, så står det skrevet i grunnloven 

i annen paragraf at 

 

«Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne 

grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane» 244.  

 
242 ibid 
243 Malnes.Midgaard, Politisk filosofi, 102 
244 Grunnlova, § 2., 01.06.2018 
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En slik referanse til «kristen arv» har paralleller til til judeo-kristen sekularisme. Som 

diskutert i teorikapittelet, så kjennetegnes judeo-kristen sekularisme av den sammenkobler en 

representasjon av kristne politiske og moralske verdier sammen med vestlige politiske 

tradisjoner. Dette reflekteres også i skolesammenheng, hvor man finnes lignende referanse til 

kristen arv i opplæringsloven. I formålsparagrafen i opplæringsloven står det at 

  

«Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, 

nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike 

religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane» 245 

 

Det er interessant å se nærmere hvilke implikasjoner dette har. Med tanke på hvordan skolen i 

Norge er organisert, så går skolens funksjon utover det å kun gi faglig opplæring. Slik Olav 

Hovdelien formulerer det, ‘’så er skolen også en kulturinstitusjon, der levesett, holdninger, 

verdier og normer blir begrunnet og videreformidlet til den oppvoksende slekt»246.  

 

5.2.2 «Kristen kulturarv» i kontekst av den offentlige skole 

 

Når det gjelder det diskursmessige, så er det viktig å kontekstualisere hvordan begrepet 

«kristen arv» er blitt brukt i skolesammenheng. Døving og Kraft har forsket på begrepet 

«kristen kulturarv» og hvordan den har vokst frem i norsk kontekst. De hevder at begrepet 

først og fremst er utviklet og gitt innhold av politikere, og at begrepet vokste frem i kontekst 

av den politiske debatten i regi av Arbeiderpartiet rundt skolens religionsfag på 90-tallet som 

et integrerings redskap.247 I en doktoravhandling fra 2010 skriver Lars Laird Eriksen at 

skolereformens vektlegging av kristendom og kulturarv i 1993 skyldes Arbeiderpartiets 

tradisjonelle holdning til religion248. Eriksen argumenterer for at Arbeiderpartiets tradisjonelle 

holdning er preget av av en instrumentell og funksjonalistisk tilnærming til kristendommen, 

 
245 Opplæringslova, § 1-1., 01.11.2019. 
246 Hovdelien, «En sekularistisk skole i et multikulturelt samfunn», 87. 
247 Døving. Kraft,Religion i pressen, 75 
248 ibid. 80. 
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hvor kristendom gjennom statskirke og skole brukes som en ressurs for sosialt samhold og 

samfunnsmessig sammenhengskraft249.  

 

I følge Kraft og Døving så var verdibegrepet i religionsfaget på skolen frem til 90-tallet 

primært knyttet opp til etikk og moral, men fra 90-tallet av ble verdier koblet tettere mot 

identitetspolitikk og kristendom. Her vises det til NOU utredningen identitet og dialog fra 

1995 hvor det ble argumentert for at religionsfaget skal demme opp for det «postmoderne 

flimmersamfunnets identitetsbetingelser»250 og som daværende statsråd Gudmund Hernes 

skrev i utredningen at  

 

«alle barn bør ha en solid opplæring i bibelhistorie og kirkehistorie, både fordi det 

stiller, anskueliggjør og levendegjør livets store spørsmål og fordi det knytter hver 

enkelts identitet til den store strøm som har avleiret seg i alle kroker i vårt land»251.  

 

Baktanken i denne utredningen var ifølge Kraft og Døving at den kristne kulturarven skulle 

fungere som et buffer for «identitets oppløsende tendenser», samt at den skulle komme «våre 

nye landsmenn» til gode ved en trygg identitet er en forutsetning for å kunne møte andre med 

respekt252. Ifølge en annen doktoravhandling som Kraft og Døving referer til, så har fag som 

norsk og matematikk vært rettet mot kunnskap og informasjon, mens religionsfaget har hatt 

ambisjoner om identitetsdannelse og moralsk oppbyggelighet. «Den kristne kulturarven» kan 

derfor knyttes opp mot dannelse.253 

 

Denne vendingen mot kristen kulturarv i skoleverket har likevel møtt mye kritikk. 

Eksempelvis har Human-Etisk forbund vært opptatt av nøytralitet i skoleverket og 

religionsfaget, og forstår vendingen mot en kristen kulturarv som gjeninnføringen av kristne 

premisser. Human-Etisk forbund har tidligere rettet kritikk mot det de oppfatter som en            

«problematisk og oppskrytt kulturarv» og mener at «kristen kulturarv» brukes som en 

kamuflasje for kristen forkynnelse, moral og oppbyggelighet tenkning254.  

 

 
249 ibid. 80. 
250 ibid. 80. 
251 ibid. 80. 
252 ibid. 80 
253 ibid. 81 
254 ibid. 82. 
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5.2.3 «kristen kulturarv» i møte med muslimer 

 

I følge Kraft og Døving så forsvant bruken av «den kristne kulturarv» vekk fra 

Arbeiderpartiets offisielle retorikk og partiprogram på begynnelsen av 2000-tallet. 

Begrepsbruken ble likevel ført videre, særlig av Frp, hvor «kristen kulturarv» blir knyttet til 

norskhet og noe som er under trussel fra islam og muslimer. Altså går kristen kulturarv fra å 

være et identitetsdannende redskap som bør tas i bruk, til å forståes som en dimensjon av vår 

norske identitet som vi er i ferd med å miste. I følge Kraft og Døving har Frp vært en pådriver 

til denne dikotomiseringen mellom kristen kulturarv og islam/muslimer; muslimer er ikke 

bare fremmede og annerledes, men de truer den kristne kulturarven, og dermed norsk 

identitet, samfunn og tradisjoner. Som daværende Frp-formann Carl I. Hagen skrev i en 

kronikk i Aftenposten i 2004, så ønsker Frp å: 

 

«styrke verdiformidlingen i samfunnet. En vellykket integreringspolitikk i Norge må 

eksempelvis ta utgangspunkt i at samfunnet bygger på liberale og kristne verdier, og 

det er med andre ord helt avgjørende av våre nye landsmenn får en klar innføring i 

hvilke verdier det norske samfunnet bygger på, og at de må akseptere disse 

verdiene.255  

og 

«det vi imidlertid vet, er at terrorister med en knivskarp politisk-religiøs agenda er på 

fremmarsj, og deres agenda er det stikk motsatte av vestlige, liberale og kristne 

verdier. Vi er nødt til å ta på alvor den trusselen som blant annet muslimske 

fundamentalister står for.256 

 

Kraft og Døving bruker deler av de ovennevnte sitatene fra Hagen, og argumenterer for at 

disse kan føyes inn i en allerede etablert «oss og de andre»-diskurs, med islam på den ene 

siden og den kristne kulturarven på den andre. 

 

 

 
255 Hagen, «Fremskrittspartiet og de kristne verdiene» Aftenposten, 02.11.2014 
256 ibid 
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5.2.4 Hva menes med integrering?  

 

Selv om integrering hyppig blir brukt i diskursen om muslimske skoler som et argument mot 

etableringen av muslimske skoler, så er det lite redegjort for i debatten hva som presist menes 

med integrering. Norsk kultur og norske verdier ble ofte i skoledebatten nevnt i et dikotomt 

forhold med muslimske skoler og islamske verdier. Her kan det diskuteres om det er en 

sammenheng mellom en kristen kulturarv-diskurs og muslimsk skole-diskursen, i lys av Kraft 

og Døvings bemerkninger. Det er særlig to momenter som stikker seg ut; det ene er at 

gjennom hele muslimsk-skoledebatten, så er den offentlige skolen blitt nevnt som en felles 

«norsk» arena for vellykket integrering, og skolens formålsparagraf slik den fremkommer i 

lovverket viser en klar tilknytning til en diskurs om kristen kulturarv. Det andre momentet er 

at i avisartiklene så er det fra politisk hold, særlig Frp, man kan finne den mest vokale 

opposisjonen mot muslimske skoler257. Det kan i tillegg nevnes hvordan «muslimen» i 

skoledebatten ofte blir fremstilt som «innvandreren». Dette kan sees i kontekst av kulturarv-

diskursen som historisk sett (som diskutert) oppblomstret i en diskusjon om hvordan «vi - 

nordmenn» skulle møte «dem - innvandrerne». Det kan derfor hevdes at denne «oss-dem»-

diskursen er noe som lever videre i muslimsk skole-diskursen.  

 

5.2.5 Integrering i lys av liberalisme 

 

Det er også interessant å se hvordan liberalisme konseptualiseres ulikt i forskjellige 

sammenhenger. I diskursene rundt kristen kulturarv, så knyttes denne arven opp mot vestlige 

verdier, men den har også blir knyttet opp mot liberalisme som filosofisk tradisjon. Dette 

kommer blant annet frem i tidligere nevnte kronikk av Carl I. Hagen, der han skriver at « Det 

kristne verdigrunnlaget står side om side med partiets liberalistiske samfunnssyn». Hagen 

skriver også angående Frp at « Vi er ideologisk forankret i den liberalistiske ideologien, og 

store liberalistiske tenkere som John Stuart Mill, John Locke, Adam Smith … hadde alle … et 

kristent verdisyn» . I følge den politiske teoretikeren William Connolly, så pekte tenkere som 

John Stuart Mill på den judeo-kristne tradisjonen som det moralske grunnlaget for 

sivilisatorisk enhet samhold og identitet hvor det er «through Jewish and Christian culture 

 
257 Se uttalelsene fra Keshvari, Tybring-Gjedde og Amundsen i analysedelen.  
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above all that a territorial people acquires the civilizational conditions of possibility for 

representative government».258  

Disse uttalelsene viser den diskursive sammenkoblingen mellom én form for substansiell 

liberalisme og kristen kulturarv.  

 

Likevel, som presentert i teorikapittelet, så finner man innenfor liberalisme-diskurser 

normative meninger at en liberal stat ikke skal promotere et sett med moralske regler som 

«det korrekte» moralske system. Det kan diskuteres om referansen til kristen kulturarv i 

grunnloven og opplæringsloven utgjør en slik promotering eller ikke, men kjernen i liberal 

tenkning i nyere tid slik den fremkommer hos Blackford, er at staten skal ha gode sekulære 

grunner for å gripe inn i folks frihet, og disse grunnene må ikke være knyttet til religion. Det 

er akkurat her det kan tenkes at det kommer frem en konflikt mellom liberalisme i judeo-

kristen forstand og liberal-plural forstand. Slik det fremkommer i diskursen om muslimske 

skoler, så skjer det en statlig inngripen ved at søknader avslås og vedtak omgjøres med 

referanse til integrering. I lys av den sterke dikotomiseringen av norsk kultur kontra 

muslimske verdier i diskursen, kan denne inngripenen tolkes som et utslag av diskursen om 

judeokristen arv hvor verdensbilder og verdisyn hierarkiseres. I diskursen om muslimske 

skoler kan det se ut som om integrering forstås som innlemming i en felles plattform basert på 

en judeo-kristen kulturarv. Dette vil i så fall bryte med sekulære og liberale prinsipper slik 

Blackfords definerer dem i sin tilnærmelse til liberalisme, og  med Taylor i sin forståelse av 

liberal-plural sekularisme.  

 

5.2.6 Menneskerettighetene, et verdigrunnlag? 

 

På en annen side, som Olav Hovdelien formulerer det, så kan siste paragraf i opplæringsloven 

«verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 

menneskerettane» , tolkes som at skolen skal anerkjenne det flerreligiøse samfunnet, slik at 

man vil fremheve verdier på tvers av religioner, men bare så lenge de ikke kommer i konflikt 

med menneskerettighetene. Som diskutert,, så er én (av mange) forståelser av sekularisme å 

finne en verdiplattform som alle kan være enig uavhengig av hvilken trosretning de tilhører. 

Hovdelien tolker opplæringsloven her som at menneskerettighetene kan fungerer som et 

 
258 Hurd, "The politics of secularism.", 42 
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grunnlag til denne verdiplattformen, så selv om premisset til en sekulær stat er at den skal 

være nøytral overfor religioner, så er den ikke alltid verdinøytral. Parallelt med dette, så har 

det fra en liberal-plural tilnærming ikke blitt hevdet at en sekulær stat er fullstendig 

verdinøytral; den er ikke nøytral overfor de konstituerende verdiene som gir muligheten for å 

søke det gode liv, og FNs menneskerettigheter kan godt tenkes å utgjøre et grunnlag for disse 

konstituerende verdiene. Men staten må likevel være nøytral overfor ulike konseptualiseringer 

av det gode liv, og det kan tenkes at det er her at en formell promotering av «kristen 

kulturarv» vil være problematisk fra et liberal-plural ståsted. 

 

Samtidig, som Hovdelien påpeker, så er det opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt, det 

vil si at undervisningen til barna grunnleggende sett er de foresattes ansvar, og det 

fremkommer av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter at foreldrene har fortrinnsrett 

til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få. Dermed kan det oppstå konflikt 

dersom foreldrene ønsker å oppdra sine barn med verdier som avviker fra verdiene som utgjør 

grunnlaget til den offentlige skolen. Retten til å ha religiøse privatskoler er dessuten også 

forankret i Norsk lov gjennom friskoleloven hvor det står at loven skal ta sikte på å 

  

«å utvikle respekt for foreldra og den kulturelle identiteten, språket og verdiane til 

eleven, for dei nasjonale verdiane i det landet der eleven bur, og respekt for kulturer 

som er ulike hans eller hennar eigen»259. 

 

Dette gjenspeiler minoritets-narrativet innenfor diskursen om muslimske skoler hvor det  

hevdes at muslimers rett til å starte en religiøs privatskole er en rett som både er forankret i 

menneskerettighetene og i norske lover. Og det er akkurat her diskursen kan tenkes å ha et 

paradoksalt aspekt i seg: (1) Grunnloven skal sikre menneskerettighetene og rettsstaten, (2) 

som er de samme rettighetene som i utgangspunktet skal tenkes å gi muslimer muligheten til å 

velge alternativ undervisning for barna, (3) et alternativ som har blitt hindret av offentlige 

institusjoner og fordømt i og av media, (4) begrunnet med  at alternativet på forhånd antas å 

forhindre barnas integrering, (5) muligens forstått som integrering i et fellesskap basert på et 

verdigrunnlag fremhevet i Grunnloven.  

 

 
259 Friskolelova, § 1-1 C),  01.08.2019 
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Et innvendende spørsmål kan være, dersom integrering i skole-diskursen har en sammenheng 

med en kristen kulturarvs-diskurs, vil ikke dette slå ut i det Kraft og Døving omtaler som 

medias sekulære vaktbikkjebarometeret?. Som Kraft og Døving påpeker260, så er begrepet 

kristen kulturarv et medievennlig begrep fordi den er tvetydig. Begrepet forstås ikke som en 

religion som sådan, og begrepet har ikke blitt formidlet gjennom religiøse institusjoner som 

kirker eller menigheter. Derimot er den kristne kulturarvs-diskursen blitt medialisert 

hovedsakelig gjennom sekulære medier, og kan heller sees å være medieavhengig. Tendensen 

er derfor ifølge Kraft og Døving at kristen kulturarvsreferanser ofte passerer gjennom det 

sekulære media261. En mer åpenbar grunn kan også være at tilknytningen til en kristen 

kulturarvsdiskurs ikke kommer eksplisitt klart frem i skoledebatten, dette er kun én tolkning 

blant dere mulige tolkninger. Det som derimot kommer eksplisitt frem i debatten er begrepet 

integrering, som er like så tvetydig.  

 

5.2.7 Muslimer som en homogen gruppe, eller som individer? 

 

Som vist i analysen, er det en tendens å se på muslimer som en homogen gruppe. Det dannes 

et narrativ om «muslimen» som innvandreren, som har behov for å bli integrert og lære norsk. 

Som Kraft og Døving262 hevder, så er «islam» og «ikke-vestlig innvandring» nærmest for 

synonymer å regne i medieoffentligheten. De viser også til forskeren Olivier Roy, som sier at 

muslimer i Europa ofte blir omtalt som en nyetnisk gruppe263. Her brukes begrepet muslim 

som referanse til en religionsbestemt kultur snarere enn til et individs religiøsitet. Ifølge Roy 

vil etnifiseringen av muslimer bidra til å skjule individualitet og mangfold.264 Det kan tenkes 

at noe lignende har oppstått i muslimsk-skolediskursen. Her vil jeg diskutere litt hvilke 

implikasjoner det kan ha at muslimer diskursivt blir omtalt/presentert som en gruppe.  

 

Narrativet om at muslimer som en gruppe har spesielle behov eller ønsker, kan knyttes til en 

viktig debatt innenfor frihetstenkning om hvilken plass grupperettigheter skal ha i forhold til 

individuelle rettigheter. Det er rettet en del kritikk mot å tildele gruppebaserte rettigheter, 

eksempelvis til religiøse minoriteter, fordi disse rettighetene i visse tilfeller kan overskygge de 

 
260 Døving.Kraft, Religion i pressen, 96. 
261 ibid. 97. 
262 ibid. 118. 
263 neo-ethnic group på engelsk. 
264 Døving. Kraft, Religion i pressen, 118. 
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individuelle rettighetene til individene innad i minoriteten.265 Dette er hva Taylor i sin 

tidligere tenkning forfektet; at staten må i møte med et multikulturelt samfunn anerkjenne 

distinkte kulturelle grupper og tilrettelegge for at de overlever som distinkte grupper.266 Ikke 

bare har Taylor i senere tid gått vekk fra denne ideen, men denne typen av anerkjennelse er 

også blitt svært kritisert. Som nevnt så er det blant annet fordi at den kan overskygge 

individuelle rettigheter, men det er også fordi at denne anerkjennelsen impliserer at staten må 

formelt definere hva denne kulturen består av. Dette blir problematisk fordi det forutsetter en 

statisk essensialistisk kulturforståelse. Og i tilfelle med anerkjennelse av distinkte religioner, 

så impliserer dette ifølge Trigg også at staten må gå inn i religiøse diskusjoner og definere og 

essensialisere religioner. Her hevder han at det  i praksis lages teologiske rammeverk som 

fastsettes overfor en hel gruppering.267  

Dette må likevel ikke forveksles med at individer gruppevis fremmer krav om rettigheter 

og/eller friheter tilknyttet til deres religionsutøvelse. Trigg hevder, i tråd med Taylors plural-

liberal tilnærming, at religionsfriheten fremkommer i kraft av individets rett til tro og 

utøvelse. Dette betyr at individer kan organisere seg og kollektivt fremlegge krav, men at 

eventuelt tilrettelegging og skjønn må utvises og lovfestes ut i fra individets religionsfrihet, og 

ikke grupperettigheter. Dette poenget er korrekt og legitimt sett fra en liberal-plural ståsted.  

 

Spørsmålet blir derfor om hvorvidt kravet om en muslimsk privatskole dreier seg om 

muslimer som en gruppe sin rett til religionsutøvelse, eller om individets rett til å leve etter sin 

personlige overbevisning. Det virker som om det er snakk om det sistnevnte, basert på at 

initiativtakerne bak de muslimske skolene er aktører som på frivillig basis ønsker å tilby 

alternativ undervisning, iht til FN menneskerettserklæring og Friskoleloven, til de individene 

som måtte ønske det. Som diskutert før, så krever en prosedural-liberal tilnærming at staten 

legitimerer ethvert inngrep den gjør. I skoledebatten så blir begrunnelser knyttet til 

integrering brukt som legitimering. Det kan absolutt ikke utelukkes at integreringsmessige 

hensyn faktisk er en god grunn for å skjerpe religiøse skoler, eksempelvis hvis det avdekkes at 

barna ikke får tilstrekkelig norskopplæring i en potensiell muslimsk skole. Det som derimot er 

narrativet i skoledebatten, er at muslimer som en gruppe har språklige og integreringsmessige 

utfordringer. Og det virker som de offentlige institusjonene (som faktisk har vært 

beslutningstakerne) baserer seg på denne antagelsen om muslimer som en gruppe, og legger 

 
265 Bangstad. Sekularismens ansikter, 54-55.  
266 Taylor, Charles. "The politics of recognition." 
267 Trigg, Equality, freedom, and religion, 46 
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som forhåndspremiss at muslimske skoler hverken er positivt for norskopplæring eller 

samfunnsmessig integrering. Her ser man essensen av Olivier Roys argument; forståelsen av 

«muslimer» som en homogen gruppe kan skjule individualiteten og mangfoldet hos muslimer. 

Det er eksempelvis ikke blitt vektlagt i skole-diskursen at mange norske muslimer er godt 

integrerte og i mange tilfeller snakker norsk bedre enn noe annet språk. Og som det kom frem 

i formålsparagrafene til de muslimske skolene, så var norsk språk og integrering noe som 

skolene selv så som sentralt. Dette illustrerer at gruppetenkning faktisk kan overskygge 

individuelle rettigheter.   

 

5.2.8 Integrering, felles identitet & ulike sekularismer 

Uansett, det kan tenkes at integrering forstått som gode språkkunnskaper og sosiale 

ferdigheter kan være en legitim målsetting fra et liberal-plural ståsted. Dette er fordi denne 

formen for integrering kan sees å være konstituerende for å kunne forfølge mulighetene i 

samfunnet. Det som derimot virker problematisk sett fra en prosedural-liberalistisk, og en 

liberal-plural tilnærming, er å lage begrensninger basert på antatte karakteristikker til en 

gruppe. Dersom er integrering forstått som integrering inn i et politisk felles verdigrunnlag, 

kan det tenkes at dette er likeså problematisk fra en liberal-plural ståsted, uavhengig om det er 

en referanse til en judeo-kristen diskurs eller til en annen sekulær diskurs. Som Philips og 

Jørgensen argumenterer for, så er nasjonal gruppeidentitet en diskursiv praksis. De skriver at 

tilhørighet og ekskludering er en sosial prosess, og identitet og gruppetilhørighet fra et 

diskursivt perspektiv er noe tildeles, aksepteres eller tilsettes i diskursive forhandlinger.268 En 

slik diskurs, som de kaller en nasjonal diskurs, kan ifølge dem fungere som en eksluderende 

mekanisme. En diskursiv måte man kan trekke grenser på hvem som er innenfor og utenfor 

denne gruppen, er ifølge Jørgensen og Phillips å fokusere på folks handlinger; man definerer 

hva «vi» gjør og hvordan «vi» ting, for å ekskludere «dem» som ikke gjør det samme.269 

Denne ekskluderingsmekanismen har likheter med Taylors argument om «kulturell ubehag» 

som jeg diskuterte i forbindelse med håndhilse-diskursen. Poenget er at ideen om en nasjonal 

felles politisk verdigrunnlag med en identitetsdannende funksjon, er hverken inkompatibel 

med en laisistisk form eller en judeokristen form for sekularisme. Det kan heller sies at begge 

to former for sekularisme vil promotere en slik nasjonal identitet. Dette er fordi både laisisme 

 
268 Jørgensen og Phillips. Diskursanalyse som teori og metode, 188 
269 ibid. 194. 
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og JKS åpner for en substansiell idé om «det gode liv» og målsettinger. Dette kan forklare 

hvorfor bruken av integrering slik den har utspilt seg i debatten, ikke har blitt særlig 

problematisert i media, gitt medias laisistiske rammebetingelser. Snarere har bruken av 

integrering blitt tatt for gitt i debatten. Medias sekulære betingelser «tillater» moralske 

vurdering og hierarkiseringer, og integrering uansett hvordan den forstås kan sees 

uproblematisk fra medias åsyn.  

Poenget er likevel at bruken av integrering relatert til en felles nasjonal identitet, er en 

diskursiv prosess som i seg selv har en ekskluderende potensiale. Dersom muslimske skoler er 

uønsket, og eksklusjonen blir rasjonalisert og moralisert med et tvetydig bruk av integrering, 

uten noe konkret, kan dette tenkes å være konflikt med en liberal-plural form for sekularisme. 

 

Avslutning 

 

I denne oppgaven har jeg diskutert hvordan diskurs er med på å forme virkeligheten. Jeg har 

også presentert ut fra et teoretisk ståsted hvordan media som en aktør er med på å forme 

diskurser. Jeg har gjennom en diskursanalyse av håndhilse-diskursen og skole-diskursen vist 

både hvordan disse diskursene har utspilt seg i offentligheten, og hvordan media direkte har 

forholdt seg til disse diskursene. Narrativene som har kommet frem i debatten sier noe om 

hvordan samfunnet forholder seg til begreper som innvandrere, muslimer, sekularisme, 

demokrati, religiøse rettigheter, religionens plass, identiteter og kultur. Håndhilse-diskursen 

viser at medieoffentligheten primært anser religion som noe privat, og noe som må vike når 

religion kommer i konflikt med «sekulære verdier». Dette underbygger det teoretiske 

utgangspunktet om at media opererer innenfor en laisistisk rammebetingelse, og at media 

derfor ikke er en nøytral aktør sånn sett. Det at media har vært sentrale i å «innramme» 

håndhilse-saken til å handle om primært kvinnediskriminering, som de religiøse selv ikke 

kjenner seg igjen i, kan forstås som en del av et større bilde der religiøse diskurser, særlig 

omhandlende islam, blir satt i et konfliktfylt forhold med likestilling. Som diskutert, så er det 

ikke gitt at håndhilse-praksisen er kvinnediskriminerende, det kan også tenkes at media 

konstruerer det slik.  

 

Fra diskursen om muslimske skoler vitnet man hvordan muslimer ofte ble fremstilt som 

«innvandrer» og uintegrert. Debatten viste tydelig at det var en bred holdning blant politikere 
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om at muslimer er i behov for integrering, og at muslimske skoler er til hinder for dette. 

Denne antagelsen var noe media også i stor grad aksepterte. Dette viser også hvordan 

medieoffentligheten tenderer mot å essensialisere norsk kultur, særlig i møte med muslim-

relaterte diskurser.  

 

Som jeg har vist gjennom diskusjonen, så har man et konfliktfylt forhold mellom en liberal-

plural-prosedural tilnærming på den ene siden, og en laisistisk/judeokristen-substansiell 

tilnærming på den andre siden. Hver av disse tilnærmingene gir ulike synspunkter på hvordan 

å tolke sekularisme, demokrati, statens funksjon, og religionens plass i samfunnet. Skole-

diskursen viser hvordan offentlige institusjoner har gått vekk fra en prosedural tilnærming til 

en substansiell tilnærming i møte med muslimske skoler. Noe som har ført til at muslimske 

skoler ikke har blitt til en realitet.  

 

Når det gjelder at diskursene har hatt politiske utfall, enten i form av at skole-søknadene blir 

avvist, eller at håndhilse-praksisen har ført til tap av muligheten for statsborgerskap i utlandet, 

så kan ikke min analyse si så mye om en kausalitet mellom hvordan diskursen har utartet seg i 

media, og de konkrete utfallene. Dette er fordi sammenhengen mellom diskurs, media og 

sosial virkelighetsoppfatning er basert på teoretiske premisser, det kan ikke empirisk testes 

hvilken diskursiv effekt mediedebattene har hatt på eventuelle beslutningstakere. Likevel, 

forutsatt forståelsen av sekularisme som mønstre av sekulær praksis, og basert på diskurs som 

virkelighetskonstituerende, så kan det likevel ikke utelukkes at media i håndhilse- og skole-

diskursen har hatt en rolle i å videreføre visse former for sekularisme.  

 

Det ble nevnt i teorikapittelet at norsk media har en viktig demokratisk funksjon. Har media 

utført sin demokratiske funksjon i måten den har tilnærmet seg håndhilse- og skole-diskursen? 

Dette spørsmålet har ingen umiddelbart svar. Det er fordi at svaret avhenger i stor grad av 

hvilken sekularisme-tilnærming man tar utgangspunkt i. Fra en laisistisk tilnærming har 

media utført en utmerket demokratisk funksjon ved at den i håndhilse-diskursen passer på at 

religion «forblir» i den private sfære, og lar sekulære verdier som «likestilling» og «fornuft» 

trumfe. Fra en judeokristen tilnærming har media i skolediskursen utført en god demokratisk 

funksjon ved å fremme viktigheten av god integrering inn i det norske fellesskapet basert på 

felles verdier, og ved å problematisere elementer som kan rokke ved dette fellesskapet. 
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Som diskursene har vist, så kan mye av debatten knyttes til et spørsmål om forholdet mellom 

nasjonal verdifellesskap og religiøse minoriteter. Her har jeg diskutert at både en laisistisk og 

en judeokristen grunnlag for et slikt verdifellesskap kan ha ekskluderende mekanismer i seg. 

Dette er fordi de i mer eller mindre grad tenderer mot en statisk substansiell verdioppfatning. 

Som Taylor argumenterer for, så risikerer en streng form for sekularisme å føre til sosial 

fragmentasjon fremfor integrasjon.270  Tilfellet i Frankrike rundt hijabkontroversene illustrere 

dette. En liberal-plural tilnærming av sekularisme derimot, utfordrer samfunnet hele tiden til å 

tenke igjennom hvilke utfordringer som eksisterer og hvordan å løse dem. Det er snakk om en 

kontinuerlig prosess hvor nye avveininger hele tiden må gjøres. Målet om likerespekt og 

muligheten til å definere «det gode liv», setter premisset for hvilke avveininger som må tas. 

Problemdefinisjonene og løsningsforslagene er ikke fastsatt på forhånd, de er dynamiske 

relatert til den liberal-plurale målsetningen.  

 

Debattene vitner om at diskurser rundt muslimer og «innvandring» stadig er betente og har 

opphav til kontrovers. Det som jeg avslutningsvis vil konkludere med, er antagelsen om at det 

kommer til å oppstå enda flere kontroverser i fremtiden knyttet til hvordan man definerer 

norskhet og hvordan man forstår det politiske fellesskapet og religionens plass. Mediene har 

for nå lagt diskursive føringer på disse spørsmålene, men som nevnt innledningsvis, så er det 

norske samfunnet under rask forandring. Den demografiske sammensetningen vil være 

betydelig endret innen en par generasjoner. Dette vil «tvinge» samfunnet til å felles 

gjennomtenke hvordan samfunnet definerer seg selv, særlig i møte med norske religiøse 

minoriteter som også vil gjøre krav på å være en del av dette samfunnet. Og jeg håper at mine 

barn, i fremtiden, vil være en integrert del av denne prosessen av å definere sin identitet 

knyttet til etnisitet og religiøsitet. 

 

 

  

 

 
270 Maclure.Taylor, Secularism and freedom of conscience, 45. 
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