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"[...] det er ingen i familien min som har giftet seg med en som ikke er pakistaner, og 

det å være den første ville jo, ja det er litt tungt å være den første, fordi da har du 

ingen. Jeg tror ikke moren og faren min hadde godtatt det i hele tatt. Og det er jo litt 

synd fordi jeg har jo liksom ikke gjort noe, jeg vært ærlig hele tiden egentlig, men så 

kommer det til den lille tingen jeg vil gjøre selv, og da vil de ikke akseptere det. Og det 

er jeg egentlig helt sikker på at de ikke vil akseptere. I så fall hvis det ikke er en 

pakistaner, så MÅ det være en muslim. Jeg må bryte med familien hvis jeg skal gifte 

meg med en som ikke tilfredsstiller en av de kravene, så det er jo å velge enten mann 

eller familie, så jeg vet egentlig at jeg taper den ene parten".  
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Sammendrag 

Tema, bakgrunn og formål 

Tema for oppgaven er flerkulturell oppvekst og hvordan det påvirker familierelasjoner, 

vennskapsrelasjoner og identitetsutvikling. Bakgrunnen for valg av tema er at det er behov for 

økt kulturkompetanse i skolen på bakgrunn av at innvandrerbefolkning øker, og begynner å 

bli et betydelig antall, spesielt i Oslo. Formålet med dette prosjektet er å få innsikt i og 

kunnskap om hvordan jenter med ikke-vestlig bakgrunn opplever å vokse opp i et vestlig 

samfunn, og hvordan det å forholde seg til flere kulturer påvirker jentenes familierelasjoner 

og identitetsutvikling. 

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Med utgangspunkt i dette vil det grunnleggende spørsmålet i oppgaven være: 

 Hvordan opplever jenter med ikke-vestlig bakgrunn å vokse opp i Norge? 

For å besvare problemstillingen, har jeg tatt utgangspunkt i disse fire forskningsspørsmålene: 

 Hvordan påvirker akkulturasjonen familierelasjoner og oppdragelsen i jentenes 

familier? 

 Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes egen familiedanning? 

 Hvordan har jentenes flerkulturelle oppvekst påvirket identitetsutvikling og følelse av 

tilhørighet? 

 Hvordan  påvirker det jentenes vennerelasjoner? 

Metode 

Metoden jeg har brukt i denne undersøkelsen er kvalitativt intervju. Informantene er 5 jenter 

med innvandrerforeldre fra ikke-vestlige land. Undersøkelsen er gjennomført på en 

videregående skole i Oslo-området, og intervjuspørsmålene er utviklet i tråd med det 

teoretiske rammeverket for avhandlingen. Intervjuguiden inneholder fire temaer som kan sies 

å belyse ungdommenes oppvekst, familierelasjoner og identitetsutvikling. De fire temaene er 

familierelasjoner, vennskapsrelasjoner, kjærlighet og ekteskap og til slutt identitet og 
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tilhørighet. Et femte tema, Islam, oppsto ut fra empirien. Intervjuene ble foretatt på jentenes 

skole, og varte fra 30 til 60 minutter. Transkripsjoner av intervjuene utgjør mitt datamateriale. 

I analysen av datamaterialet har jeg benyttet kvalitativ analyse med fokus på å tolke en dypere 

mening i informantenes subjektive ytringer, ut fra en helhetlig forståelse av deres situasjon. 

Resultater og konklusjoner 

Det er naturlig nok variasjoner i jentenes opplevelse, men det er noen fellestrekk som går 

igjen i de fleste intervjuene. Disse fellestrekkene kan belyse hvordan jentene opplever å vokse 

opp i Norge og hvordan akkulturasjonen påvirker familierelasjoner, vennskapsrelasjoner, 

kjærlighet og ekteskap og identitetsutvikling: 

 Jentene balanserer mellom det kollektivistiske og det individualistiske og må stadig 

overveie sine valg med hensyn til både familiens beste og egne behov. Det er i 

jentenes beskrivelser av valg av kjæreste og ektemann at dette dilemmaet kommer 

tydeligst fram. 

 Jentene mener eneste grunn til å godta arrangert ekteskap, er for å bevare familiens 

rykte og ære. Hadde det ikke vært for dette hadde samtlige av jentene foretrukket 

moderne kjærlighetsekteskap fremfor tradisjonelle arrangerte ekteskap. 

 Ulik grad av tilpasning til majoritetskulturen i familien, jentene har større grad av 

tilpasning enn foreldrene. Dette fører noen ganger til konflikter og til at jentene ikke 

alltid er ærlige med sine foreldre, spesielt når det gjelder det motsatte kjønn. 

 Det ser ut til at kjæreste og venner er de områdene hvor jentene opplever mest konflikt 

med foreldrene. Når det gjelder kjæreste er dette med at foreldrene ikke ønsker at de 

skal ha kjæreste før ekteskap hovedkonflikten, og i tillegg er dette en religiøs regel. 

Og når det kommer til venner er det å være sent ute, drikke alkohol, røyke og reise 

temaer som jentene tar opp som konfliktfylte og motstridende til minoritetsgruppens 

normer. På bakgrunn av dette velger tre av jentene å ha venner med samme etniske 

bakgrunn fordi det er enklere når man har de samme reglene. 

 Fire av jentene identifiserer seg mest med den norske kulturen, og en mest med 

opprinnelseskulturen og dens verdier og normer for atferd. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I begynnelsen av dette århundre var det estimert at over 175 millioner mennesker bodde i et 

annet land en det de var født i. Man kan snakke om en global migrasjon, som følge av både 

naturlige og menneskeskapte katastrofer, som bringer mennesker på flukt. Noen migrerer 

også som arbeidsmigranter på leting etter jobb, og ikke nødvendigvis fordi de er på flukt. Man 

kan derfor dele gruppen av migranter i to, de som er arbeidsmigranter, og de som er 

flyktninger. Mennesker med ulike kulturer lever side om side i større grad nå enn tidligere.  

Den økte migrasjonen har ført til en økt interesse for kulturers betydning for menneskers 

atferd (Sam & Berry, 2006). I Norge er det mer enn 500 000 innvandrere, og over 100 000 

norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene over 12 prosent av 

befolkningen i Norge, og 28 prosent av befolkningen i Oslo kommune er innvandrere eller 

norskfødte med innvandrerforeldre (Statistisk sentralbyrå, 2011). Andelen barn og unge som 

vokser opp med å forholde seg til foreldrenes kultur og majoritetskulturen på samme tid er 

altså ganske betydelig, spesielt i Oslo området. På 1970 tallet kom det arbeidsmigranter fra 

hovedsakelig Pakistan, Tyrkia og Marokko. De hadde planer om å jobbe seg opp penger og så 

dra tilbake til hjemlandet å leve bedre der. Men mange ble i Norge, fikk familien sin hit via 

familiegjenforening, og nå har vi både andre og tredje generasjonsinnvandrere (Eriksen & 

Sajjad, 2011). I dag er den Pakistanske befolkningen i Norge på nesten 40 000, og nesten 

halvparten av disse er norskfødte med innvandrerforeldre (Statistisk sentralbyrå, 2011). Jeg 

har selv vokst opp med mange venner som er 2 eller 3 generasjons innvandrere, og det er en 

del av bakgrunnen for min interesse for temaet. I tillegg har jeg gjennom studiet tilegnet meg 

kunnskap om migrasjonsrelaterte lærevansker (Morken & Kokkersvold, 2006). 

Ungdom med ikke-vestlig bakgrunn vokser ofte opp med en mye sterkere kollektiv tradisjon 

enn etnisk norsk ungdom. Selv om det er viktig å poengtere at det også vil være store 

individuelle forskjeller fra familie til familie, er det grunn til å anta at et fellestrekk hos 

minoritetsfamilier fra Pakistan, Tyrkia og Kurdistan, er en kollektivistisk orientering med en 

hierarkisk familiestruktur, hvor respekt for de eldre står sentralt. Ungdommer med denne 

bakgrunnen forventes ofte å innfri oppgaver og familieansvar, og å adlyde de voksnes ønsker. 

I Norge anses derimot ungdomstiden ofte som en periode hvor man løsriver seg fra 
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foreldrene, og hvor konflikter og diskusjoner mellom foreldre og ungdom er vanlig (Østberg, 

2005). Det sies at mange innvandrerungdom fra ikke vestlige land utfører en balansering 

mellom norsk, moderne kultur og foreldrenes opprinnelige, tradisjonelle kultur, i tillegg til at 

noen opplever diskriminering fra det norske samfunnet. Torgersen (2005) har i sin doktorgrad 

funnet at det å leve mellom to kulturer kan føre til psykisk stress og mange konflikter for dem 

det gjelder.  Forskjeller mellom barn og foreldrene i deres verdiorientering når det gjelder 

kontakt med majoritetssamfunnet kan være årsak til psykiske vansker hos ungdommer. Selve 

akkulturasjonsprosessen kan også føre til psykisk stress og til konflikter innad i 

minoritetsfamilier, noe som kan kalles dissonant akkulturasjon. Dissonant akkulturasjon er 

altså når medlemmer av en minoritetsfamilie har ulik grad av tilpasning til majoritetskulturen. 

Akkulturasjon kan enkelt defineres som de endringer som skjer når grupper av mennesker 

med ulike kulturer kommer i kontakt over en lengre tidsperiode. I denne oppgaven vil fokus 

være på den psykologiske akkulturasjonen, som omhandler akkulturasjon på individnivå (Sam 

& Oppedal, 2003; Phinney, Liebkind, Berry, & Vedder, 2006).  

I tillegg til at ungdomstiden naturlig er en tid hvor man skal finne ut av sin egen identitet, får 

minoritetsungdom en ekstra utfordring når det gjelder etnisk identitet (Sam & Berry, 2006). 

Samtidig viser flere undersøkelser at forskjellene i verdier ikke er større mellom 

innvandrerungdom og deres foreldre, enn mellom ungdom fra majoritetsgruppen og deres 

foreldre (Torgersen, 2005). Dette kan forklares ved at det er vanlig at foreldre og barn har 

ulike verdier, fordi de er to ulike generasjoner og fordi ungdomstiden er en tid hvor det er 

naturlig å ville distansere seg fra foreldrene sine. For å forstå situasjonen til 

minoritetsungdom, må vi skille mellom de aspekter ved deres situasjon som er spesielt for 

barn av innvandrere fra et ikke-vestlig land, fra generelle forhold som gjelder all ungdoms 

identitetsutvikling. Selvfølgelig kan man ikke si at alle ungdommers psykologiske 

identitetsutvikling følger en bestemt mal, men i denne oppgaven vil Eriksons identitetsteori 

og utviklingsstadier, Marcias fire identitetsstatuser og Phinneys teori om etnisk identitet bli 

lagt til grunn for forståelsen av identitetsutvikling (Erikson, 1974; Phinney, 1990; Marcia, 

1980). Det blir også viktig å skille mellom alle ungdommers konflikt med den eldre 

generasjonen, og det som er spesielt for minoritetsungdoms konflikt med 

foreldregenerasjonen, nemlig at det ikke bare er to ulike generasjoner, men også brytning 

mellom to ulike kulturer. 
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1.2 Spesialpedagogisk relevans 

Noen vil kanskje lure på hva innvandring og minoritetsfamilier har med spesialpedagogikk å 

gjøre. Generell pedagogikk handler jo om undervisning, oppdragelse, utvikling og læring. 

Spesialpedagogikk er kunnskapen og kompetansen vi trenger for å realisere dette for elever 

med særskilte opplæringsbehov. Best mulig utdanning for alle forutsetter at det blir lagt til 

rette slik at alle kan få utnyttet sitt potensial for læring, det som i dag ofte kalles tilpasset 

opplæring (Skogen, 2005). En overrepresentasjon av minoritetselever i spesialundervisningen 

i Norge er i ferd med å gjøre seg gjeldene (Pihl, 2010). Altså er spesialpedagogikk relevant i 

forhold til migrasjon på grunn av at flere og flere minoritetselever mottar spesialundervisning. 

Man kan spørre seg om disse minoritetselevene egentlig trenger å motta spesialundervisning, 

eller om en generelt mer flerkulturell og inkluderende skole hadde fjernet behovet for særskilt 

tilrettelegging av undervisningen for minoritetselever. Norge er et flerkulturelt samfunn, og 

det bør gjenspeiles i undervisningen i skolene. En vid forståelse av migrasjonspedagogikk kan 

være at fagområdet omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for 

pedagogisk virke i en moderne flerkulturell virkelighet (Morken & Kokkersvold, 2006). Altså 

er det en fordel om pedagoger, spesialpedagoger og alle andre som jobber med barn og unge i 

læringssammenheng har kunnskap om hvordan det å være flerkulturell og del av en 

minoritetsgruppe kan påvirke en elev sin læring.  

1.3 Formål og problemstilling 

Formålet med dette prosjektet er å få innsikt i og kunnskap om hvordan jenter med ikke-

vestlig bakgrunn opplever å vokse opp i et vestlig samfunn, og hvordan det påvirker ulike 

områder av livene deres. Med utgangspunkt i dette vil det grunnleggende spørsmålet i 

oppgaven være: 

 Hvordan opplever jenter med ikke-vestlig bakgrunn å vokse opp i Norge? 

1.3.1 Forskningsspørsmål 

For å belyse denne problemstillingen har jeg valgt disse fire forskningsspørsmålene. 

 Hvordan påvirker akkulturasjonen familierelasjoner og oppdragelsen i jentenes 

familier? 
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 Hvordan påvirker akkulturasjonen jentene når det gjelder kjærlighet og ekteskap? 

 Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes vennerelasjoner? 

 Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes identitetsutvikling og følelse av 

tilhørighet? 

1.4 Begrepsavklaring 

Man vil unngå betegnelser som stigmatiserer og setter mennesker i bås, samtidig som man har 

behov for begreper som gjør det mulig å skille ut bestemte kategorier av individer som man 

mistenker opplever særskilte problemer (Miri, 2010). I denne oppgaven vil jeg først og fremst 

bruke de begrepene som teoretikerne selv anvender. Derfor kan det hende at ulike begreper 

for samme fenomen vil bli brukt litt om hverandre, avhengig av hvilken teoretiker jeg referer 

til. Derfor vil jeg gjøre kort rede for hva de ulike begrepene betyr. 

Begrepet innvandrer vil i denne oppgaven bli brukt for å betegne personer som er født i 

utlandet av to utenlandsfødte foreldre, og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. 

Begrepet norskfødte med innvandrerforeldre viser til de som er født i Norge av to 

utenlandsfødte foreldre. Innvandrere er førstegenerasjonsinnvandrere, mens norskfødte med 

innvandrerforeldre er andregenerasjonsinnvandrere (Statistisk sentralbyrå, 2011). Begrepet 

innvandrerbakgrunn referer til begge til gruppene (Forgaard, 2006).  

Ikke-vestlig blir brukt for å betegne personer som har innvandret fra Asia (inkludert Tyrkia), 

Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Øst-Europa. Til tross for at Statistisk sentralbyrå har gått 

bort fra betegnelsene ikke-vestlig og vestlig, er dette begreper som fortsatt brukes av mange 

teoretikere, og begrepene er relevante for denne oppgaven hvor utvalget er ungdom som bor i 

et vestlig land som Norge med ikke-vestlige foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Kurdistan. 

En minoritetsgruppe kan defineres som en gruppe som er i mindretall i majoritetssamfunnet, 

som er politisk relativt avmektig, og som eksisterer som etnisk kategori over en viss 

tidsperiode (Eriksen & Sajjad, 2011). Som et eksempel er Pakistanere en minoritetsgruppe i 

Norge. 
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1.5 Avgrensninger og disposisjon   

Oppgavens tema er kort sagt flerkulturell oppvekst. Det er mange sider ved dette fenomenet 

som for eksempel tospråklighet, diskriminering og kultur. Jeg har valgt å fokusere min 

undersøkelse og min drøfting på det sistnevnte. Oppgavens fokuserer altså på det kulturelle 

aspektet, og nøkkelord er familierelasjoner, krysspress, verdikonflikt, dissonant akkulturasjon, 

individualisme versus kollektivisme, identitet og tilhørighet. Oppgaven består av 5 kapitler. 

Kapitel 1 er innledningskapitlet hvor bakgrunn, formål, problemstilling, spesialpedagogisk 

relevans samt sentrale begreper blir gjort rede for. I kapitel 2 redegjøres det for 

teorigrunnlaget i undersøkelsen som i hovedsak er teorier om oppdragelse, akkulturasjon og 

identitet. Kapitel 3 er metodekapitlet, og det omhandler valg av metode, utvalg, beskrivelse av 

analyse, samt drøfting av oppgavens validitet underveis og til slutt etiske betraktninger. Så, i 

kapitel 4, presenterer jeg resultatene i form av sitater. Analyse og drøfting av resultatene, samt 

presentasjon av hovedfunn, skjer fortløpende i dette kapitlet. Til slutt, i kapitel 5, skal jeg 

oppsummere og konkludere, vurdere styrker og svakheter ved egen undersøkelse og til sist se 

på spesialpedagogiske implikasjoner og tanker om veien videre. 
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2 Teori 

2.1 Kollektiv versus individ 

Det hevdes at løsrivelse og utvikling av autonomi i ungdomsårene er karakteristisk for såkalte 

"individualistiske" kulturer, mens dette ikke er sett på som en viktig del av unges utvikling i 

de såkalte "kollektivistiske" kulturer. Vestlige, industrialiserte og moderne samfunn blir ofte 

kalt individualistiske. Norge er et eksempel på et slikt land. Grunnen til at de kalles 

individualistiske er at det ofte eksisterer en felles tro på mennesker individuelle verdi og 

uavhengighet. Ikke-vestlige og mer tradisjonelle samfunn som for eksempel noen områder i 

Pakistan og Tyrkia, blir ofte kalt kollektivistiske. I kollektivistiske kulturer er gjensidig 

avhengighet og nære relasjoner i familien og omgangskretsen ansett som viktig. Selvet gis 

mening nettopp gjennom denne relasjonen til andre. Prioriteter blir å imøtekomme og tilpasse 

seg fellesskapet, samtidig som man overser egne behov (Jávo, 2010). Det er med andre ord 

ulike verdier som verdsettes i individualistiske og kollektivistiske kulturer.  

2.1.1 Oppdragelse 

Foreldres oppdragelsesmål henger sammen med de overordnede verdisystemene som er 

dominerende i de kulturene de kommer fra. Oppdragelsesformer som kan være funksjonelle 

og nyttige for barns utvikling innen en bestemt kultur, kan være lite funksjonelle og til og 

med bli betraktet som umoralske i en annen kultur (Jávo, 2010). To ulike typer 

barneoppdragelse kan knyttes til de kollektivistiske og de individualistiske kulturverdiene 

(Sam D. L., 2000). I individualistiske kulturer oppfordres ungdom til autonomi, utvikling av 

egne holdninger og meninger og en identitet som er forskjellig fra foreldrene. Ungdom i 

Norge oppdras ofte til å bli selvstendige mennesker som er løsrevet fra foreldrene, som 

primært bør ivareta egne interesser og realisere seg selv. Jo mindre barna er, jo mindre får de 

lov til. Men etter hvert som de blir eldre får de lov til gradvis mer, og til slutt er de helt 

selvstendige og frie til å ta valg helt selvstendig og uavhengig av foreldrene. I kollektivistiske 

kulturer derimot preges oppdragelsen av at de voksne er autoritetspersoner som barn og unge 

skal respektere og adlyde. Familien har ofte en streng hierarkisk struktur, og 

familiemedlemmene betraktes ikke som isolerte individer, men som relasjonelle personer, 

som er avhengige av hverandre. Videreføring av verdier og familietradisjoner anses som et 
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viktig fundament i livet, og barna betraktes ofte som en slags livsforsikring for foreldrene når 

de blir gamle. Derfor er lydighet i oppdragelsen så viktig. Individuell uavhengighet oppfattes 

som en trussel mot kollektivets overlevelse, og oppmuntres ikke. Jo mindre barna er jo mer 

får de lov til. Etter hvert som de blir eldre, får de gradvis mindre frihet, kanskje spesielt jenter 

i mange kollektivistiske kulturer. Dette skyldes at når jentene blir ungdom skal de gjøres 

gifteklare, og det innebærer at familien må kontrollere dem for å sikre at jentene bevarer sin 

dyd og dermed bevarer familiens ære. Derfor vil oppdragelsen naturlig nok bli mindre preget 

av selvstendiggjøring, løsrivelse og individualisering for de med ikke-vestlig bakgrunn 

sammenlignet med norsk ungdom. Kollektivistiske kulturer påvirker ikke bare verdier og 

oppdragelse, men hele det sosiale mønsteret er basert på gruppens beste (Østberg, 2005; Jávo, 

2010).  

2.1.2 Kjærlighetsekteskap versus arrangert ekteskap 

Ekteskap er i den vestlige, moderne verden et resultat av forelskelse og kjærlighet mellom to 

mennesker som ønsker å dele livene sine med hverandre. Norge er et eksempel på et slikt 

moderne, vestlig land. Selv om forestillingen om romantisk kjærlighet er velkjent verden 

over, er det bare et mindretall som alene legger dette til grunn for inngåelse av ekteskap. I 

store deler av verden oppfattes denne relasjonen som inngått mellom familier, og ikke bare 

mellom individer. Ekteskap som inngås mellom familier er arrangerte fordi individene ikke 

alene velger sin ektefelle, og familiens ønsker er avgjørende for om det blir ekteskap eller 

ikke. Slike arrangerte ekteskap er vanlig i kollektivistiske kulturer som Pakistan, Kurdistan og 

Tyrkia (Eriksen & Sajjad, 2011). 

2.1.3 Ung voksen 

I Norge har  ungdomstidens avslutning tradisjonelt vært knyttet til det tidspunktet man får seg 

fast jobb, kjøper seg bolig, gifter seg og får barn. Nå er det i mange miljøer vanlig å utsette 

disse tingene til man er rundt 30 år, og man blir derfor ikke sett på som voksen før da, men 

blir kalt ung voksen eller gryende voksen i perioden mellom 20 og 30 år. I denne perioden, 

som før var etableringstiden, er det nå vanlig at man reiser, utdanner seg og realiserer seg 

selv. Man utvikler og former det voksenlivet man ønsker å leve (Øia & Fauske, 2010). Å ta et 

"friår" etter videregående hvor man jobber og reiser har blitt veldig vanlig blant ungdom i 

Norge. Voksentiden og etablering har blitt utsatt, og ungdomstiden har således blitt lenger. 
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Dette er i tråd med moderne, individualistiske verdier, hvor selvrealisering er et viktig mål og 

identitet er noe vi skaper selv. Men i lys av de kollektivistiske verdiene er ikke selvrealisering 

prioritert, og identitet og veien inn i voksenlivet er ofte forutbestemt av generasjonen før deg. 

I minoritetsfamilier hvor den eldre generasjonen er tradisjonell, mens den yngre generasjonen 

har vokst opp i et moderne land, kan det føre til uenigheter mellom generasjonene angående 

hvordan tiden som ung voksen bør tilbringes. 

Oppdragelse i minoritetsfamilier må sees i lys av den spesielle situasjonen minoritetsfamilien 

lever i. De har med seg verdier og normer fra sin egen kultur, samtidig som de møter nye 

verdier og normer i majoritetskulturen. I noen familier har de også transnasjonale 

familierelasjoner, som vil si at de har tett kontakt med familie som bor i hjemlandet. På den 

måten kan et barns oppdragelse bli påvirket av en onkel som bor i et annet land med helt 

andre verdier og normer enn de som er i det norske samfunnet. For minoritetsungdom 

innebærer dette at forholdet mellom det individuelle og det kollektive stadig må balanseres. 

Ærlighet overfor seg selv versus respekt for foreldre og Gud (Østberg, 2005). Foreldrene 

tilpasser seg kanskje på noen områder, men bevarer den opprinnelige kulturens verdier på 

andre. På de områdene de ikke tilpasser seg, har kanskje barna deres tilpasset seg, noe som 

igjen kan føre til konflikter mellom foreldre og barn i minoritetsfamilier. Konflikter kan 

oppstå hvis for eksempel barna har tilpasset seg moderne, individualistiske verdier, og ønsker 

å ta valg basert på egne ønsker og behov, mens foreldrene har bevart de tradisjonelle 

kollektivistiske verdiene fra opprinnelseslandet, og mener at barna bør ta valg ut fra hva som 

er familiens beste. Man har funnet at jo lenger en minoritetskultur har vært i kontakt med en 

majoritetskultur, jo mer har det foregått et skifte i oppdragelsespraksis (Jávo, 2010). Ut fra 

disse funnene er det derfor grunn til å tro at det vil være mindre forskjeller på norsk 

oppdragelse og oppdragelsen i familier som har bodd lenge i Norge, enn mellom norsk 

oppdragelse og familier som har bodd kort tid i Norge. Man ser altså en gradvis tilpasning fra 

opprinnelig kultur til majoritetskultur.  Men det betyr ikke at lang botid i Norge automatisk 

betyr at man har overtatt norske verdier og normer og gjort dem til sine egne. Det vil alltid 

være individuelle forskjeller. I tilvenningen til en ny kulturs normer og verdier tar 

emosjonelle forandringer lenger tid enn praktiske forandringer (Berry, 2006). Derfor vil 

kanskje mange ha tilpasset seg den norske kulturen når det gjelder yrke, hobbyer og klesstil. 

Mens når det gjelder noen spesielle områder, slik som hvem barna gifter seg med og verdier 

og normer som har med religion å gjøre, har det kanskje ikke skjedd like stor tilpasning til 

majoritetskulturen. 
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2.2 Kultur 

Kultur er på en måte menneskenes kontekst, vi omringes av kulturen. For å forstå et individ, 

må man se det i lys av kulturen. Selv om det er noe som angår alle, er kultur et vanskelig 

begrep å definere. Oetting et al. (1998 ref. i (Torgersen, 2005) peker på tre hovedfellestrekk 

ved de mange ulike definisjonene av kultur : 

1) Kultur inkluderer holdninger, verdier og kunnskaper som trengs for å hanskes med det 

sosiale og fysiske miljøet. Disse tilegnes gjennom utviklingen og på denne måten 

sosialiseres vi inn i den kulturen vi vokser opp i. 

2) Alle kulturer har en viss kontinuitet og stabilitet, siden hver generasjon prøver å 

"overføre" sin kultur til sine barn. 

3) Kultur er tidsmessig og kontekstuell. Det vil si at den forandres over tid og i takt med 

at det fysiske, sosiale og politiske miljøet forandres. Migrasjon over landegrenser kan 

være et opphav til slike forandringer. 

Disse fellestrekkene ved kultur er passende fordi de omfatter temaer som er beskrevet i denne 

oppgaven, for eksempel at mennesker sosialiseres inn i en ny kultur, at kultur overføres fra en 

generasjon til en annen og at kultur endres som følge av miljøendringer som for eksempel 

migrasjon til et annet land. Å tilegne seg en kulturs normer, verdier og atferd kan kalles 

sosialisering (Evenshaug & Hallen, 2003). Primærsosialisering er den læringen som foregår i 

hjemmet og nærmiljøet, og omfatter språk, manerer, normer og verdier. Sekundersosialisering 

foregår på skolen og ute i samfunnet, og omfatter overføring av kunnskap, ferdigheter og 

normer og verdier som er forventet å følge (Eriksen & Sajjad, 2011). Enkulturasjon betyr 

tilegnelse av kultur, og tilsvarer en vid forståelse av sosialisering. I fortsettelsen av 

sosialisering og enkulturasjon, er akkulturasjon når flere kulturelle grupper møtes og påvirker 

hverandres kultur, og hvordan individene i gruppene endrer sine kulturelle verdier og normer 

som følge av møtet.  

2.3 Akkulturasjon 

Akkulturasjon er altså en samlebetegnelse på de endringer som skjer når en kultur møter en 

annen. "Those phenomena which result when groups of individuals having different cultures 

come into continuous firsthand contact, with subsequent changes in the original culture 
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patterns of either or both groups". Denne definisjonen ble framsatt av Redfield, Linton & 

Herskovits i 1936 ref. i (Sam & Oppedal, 2003), og er den opprinnelige. Akkulturasjon blir 

her sett på som endringer på gruppenivå. Graves lanserte i 1967 ref. i (Phinney, Liebkind, 

Berry, & Vedder, 2006) begrepet psykologisk akkulturasjon, som omhandler akkulturasjon på 

individnivå. Endringer på gruppenivå kan være endringer i sosiale eller politiske strukturer, 

mens på individnivå er det psykologiske endringer som personens holdninger, atferd, verdier 

og identitet som er interessant (Sam & Berry, 2006). Det er endringene som skjer på 

individnivå som er mest relevant for denne oppgaven. Når begrepet akkulturasjon brukes i 

denne oppgaven, refereres det til Graves psykologiske eller individuelle forståelse av 

begrepet. Man kan si at møtet mellom en minoritetsfamilies kultur og den norske kulturen, og 

hvordan disse to kulturene påvirker hverandre og individene som møtes, er en 

akkulturasjonsprosess (Jávo, 2010). 

2.3.1 Akkulturasjonsstrategier 

Personer som migrerer har ulike måter å forholde seg til den nye kulturen, så vel som ulike 

måter å se på sin egen opprinnelige kultur. Berry har utviklet en modell som beskriver fire 

mulige akkulturasjonsstrategier eller holdninger som immigrantene kan utvikle til den nye og 

den opprinnelige kulturen (Phinney, Liebkind, Berry, & Vedder, 2006). 

 

Fig. 2.1 Akkulturasjonsstrategier 

På sidene av modellen står det lav og høy, og det står for lav eller høy grad av identifisering 

med majoritets- og minoritetskulturen. Den første ruten i modellen; assimilering, beskriver de 

individene som har lav identifisering med sin egen kultur, og høy grad av identifisering og 
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tilpasning til den nye kulturen. Selv om norske myndigheter sier de ønsker integrering, kan 

det noen ganger virke som at de egentlig vil assimilere minoritetsgruppene, ved at de skal 

tilpasse seg det norske majoritetssamfunnet mest mulig, og at majoritetssamfunnet i mindre 

grad må tilpasse seg minoritetsgruppene (Jávo, 2010).  

Den andre ruten; integrering, beskriver immigranter som ønsker å beholde sin identitet og 

kultur, men som også ønsker å ta til seg noen av de karakteristiske trekkene til den andre 

kulturen. Integrering innebærer en gjensidig tilpasningsprosess mellom en minoritet og 

majoriteten. Det dreier seg også om reelle ulikheter i livssyn og levemåter som kan stå i 

konflikt til hverandre, og som kan føre til sterke ideologiske brytninger. Derfor vil integrering 

kreve toleranse og vilje til et reelt felleskap bygd på likeverd og ikke på den enes dominans 

over den andre.  

Den tredje ruten; marginalisering, beskriver de som både har lav identifisering med egen 

opprinnelig kultur og den nye kulturen. Beskrivelser av denne strategien har fått kritikk fra 

andre som lurer på om det i det hele tatt går an å ta avstand fra begge kulturer. Mennesker 

som velger denne akkulturasjonsstrategien har kanskje ikke hatt et godt forhold til sitt eget 

hjemland, og identifiserer seg heller ikke med kulturen i det nye landet. De blir derfor 

marginalisert, altså plassert litt på siden av samfunnet og ekskludert. 

Og den siste ruten; separasjon, beskriver de individer som tar helt avstand fra den nye 

kulturen, men holder fast ved sin egen opprinnelige kultur. Hvis separasjon ser ut til å være 

strategien, kan det oppfattes av majoritetsgruppen som at de minoritetene det gjelder lager seg 

et parallellsamfunn, hvor de kun lever etter egne regler og verdier, og ikke forholder seg til 

majoritetssamfunnet (Jávo, 2010). 

Akkulturasjon omfatter altså to prosesser. Den ene gjenspeiler minoritetens holdning til, grad 

av identifisering med og deltagelse i majoritetskulturen, og den andre hvordan de ivaretar 

egen etniske gruppes kultur og holdninger og grad av identifisering med den (Oppedal & 

Sam, 2009). Hvilken av de fire nevnte akkulturasjonsstrategiene minoriteter velger varierer, 

men man ser at minoritetsungdom/ ungdom med innvandrerbakgrunn foretrekker integrasjon, 

mens foreldregenerasjonen/ første generasjonsinnvandrere ofte foretrekker separasjon (Berry 

& Sam, 1997).  
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2.3.2 Generasjonsskille og dissonant akkulturasjon 

Minoritetsungdom tilpasser seg ofte majoritetskulturen i større grad enn foreldrene sine. Dette 

kan føre til ulike verdier, holdninger og livsstiler hos foreldre og barn, og kan potensielt skape 

konflikter i hjemmet. Når foreldre og barn i ulik grad har tatt opp i seg verdiene til 

majoritetskulturen, kalles det dissonant akkulturasjon (Jávo, 2010). Noen vil kanskje hevde at 

det ikke er unikt for minoritetsungdom å ha ulike verdier enn sine foreldre. Både for etnisk 

norsk ungdom og ungdom med ikke-vestlig bakgrunn er ungdomstiden en tid hvor man er i 

skjæringspunktet mellom foreldrenes tradisjoner og individuelle valgmuligheter (Østberg, 

2005). Men det er allikevel noen forskjeller mellom oppveksten og ungdomstiden til 

innvandrerungdom og etnisk norsk oppvekst og ungdomstid. Den ene er at ikke-vestlige 

foreldre har en annen orientering når det gjelder oppdragelse enn etnisk norske foreldre. De 

har en oppdragerstil som er fokusert på det kollektive, hvor individet bør ta valg med hensyn 

til familiens beste og barn fortsetter sitt avhengighetsforhold til foreldrene inn i voksenalder. 

Denne oppdragerstilen skiller seg fra typisk norsk oppdragelse som fokuserer mer på 

individualisering, selvstendiggjøring og løsrivelse fra foreldrene (Østberg, 2005). En annen 

differanse er at ungdom med ikke-vestlig bakgrunn gjennomgår en etnisk identitetsutvikling i 

tillegg til den ordinære identitetsutviklingen all ungdom gjennomgår. Det innebærer at 

innvandrerungdom kan oppleve både en utviklingspsykologisk identitetskrise og en etnisk 

identitetskrise (Oppedal & Sam, 2009). Det er nettopp disse ulikhetene ved oppdragelse og 

identitetsutvikling som er et argument for at det kan være mer konflikt mellom generasjonene 

i minoritetsfamilier, enn i etnisk norske familier, og for at det kan være mer krevende å 

utvikle sin identitet for innvandrerungdom enn for etnisk norsk ungdom. Undersøkelsen min 

har blant annet som hensikt å belyse hvordan jenter med foreldre som er førstegenerasjons 

innvandrere opplever dette fenomenet. 

2.3.3 Akkulturasjonsutvikling 

Barn av innvandrere har som nevnt over to ulike kulturer å forholde seg til, og to ulike 

identiteter å danne. Akkulturasjonsutvikling kan kalles en tokulturell utviklingsprosess. Etter 

hvert som barn vokser og utvikler seg, danner de seg noen forståelsesrammer og 

samhandlingsmønstre som passer inn i den sosiokulturelle hverdagen som er deres 

virkelighet. Deres oppfatning av seg selv og sin identitet formes også av den tokulturelle 

situasjonen de vokser opp i. Barn vil benytte seg av de mønstrene som er relevante og nyttige 
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for dem i den aktuelle situasjonen de befinner seg i. Voksne innvandrere har allerede blitt 

sosialisert inn i sin etniske kultur, og når de kommer til Norge blir de sosialisert inn i den 

norske kulturen. Mens barn av ikke-vestlige innvandrere sosialiseres inn i både minoritets- og 

majoritetskulturen samtidig. Dette kan innebære at voksne innvandrere ikke nødvendigvis 

internaliserer verdiene og holdningene i majoritetskulturen i like stor grad som barna som 

vokser opp her gjør. Og ettersom regler for atferd, samhandling og kommunikasjon i det 

etniske miljøet kan være forskjellige fra de i majoritetskulturen, vil det kunne føre til 

forskjeller i hvordan foreldre og barn oppfører seg. Dette kan igjen føre til konflikter i 

familien, også kalt dissonant akkulturasjon (Oppedal & Sam, 2009). Det kan også føre til at 

barnas sosiale arena består av systemer som er annerledes enn de på foreldrenes sosiale arena. 

Barna som oppholder seg på begge de sosiale arenaene, kan oppleve at noen av systemene 

ikke passer så godt sammen. Modellen under illustrerer hvordan minoritetsbarn- og unges 

utvikling kan sees i lys av akkulturasjon: 

 

Fig. 2.2 Utviklingsperspektiv på akkulturasjon (Sam & Oppedal, 2003) 

Modellen er inspirert av Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell, men har to kulturer 

som bakteppe, ikke bare en, og er såledeles en tokulturell utviklingsmodell. 

Akkulturasjonsutvikling har noen fellestrekk med utviklingen i mono- kulturelle samfunn som 

for eksempel samspill mellom foreldre og barn, vennerelasjoner og skolegang. I tillegg til 

disse likhetene, innebærer akkulturasjonsutvikling erfaringer som er særskilte for barn og 

unge som vokser opp i en flerkulturell kontekst, for eksempel utviklingen av tilhørighet og 

identifisering til to ulike kulturer, tospråklighet, diskriminering og erfaringer med å være i en 
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minoritetsgruppe (Oppedal & Sam, 2009). I midten av modellen ser vi enkulturasjonen, eller 

sosialiseringen som skjer mellom barnet, familie og nærmiljø og hvordan både majoritets- og 

minoritetskulturen påvirker denne prosessen. Nedre del av modellen viser områder i livet til 

individet hvor atferd og samhandling er dominert av den opprinnelige, etniske kulturen. Og 

øvre del av modellen viser områder som i hovedsak influeres av majoritetskulturen. Som vi 

ser av pilene påvirker medlemmene i familien hverandre, individene i familien påvirkes av 

både minoritets- og majoritetsmiljøet, og familien påvirker miljøet rundt seg. I tillegg ser man 

at den opprinnelige kulturen og majoritetskulturen påvirker hverandre. Modellen viser altså 

hvordan minoritetsbarn- og unges utvikling, sosialisering og identitetsdanning foregår i lys av 

akkulturasjon (Sam & Oppedal, 2003). Men hvordan går det hvis overgangen mellom 

systemene som er dominert av minoritetskulturens regler for atferd og samhandling og 

systemene som er dominert av majoritetskulturens regler, blir konfliktfylte? I undersøkelsen 

min skal jeg belyse hvordan jentene opplever å takle disse noen ganger motstridende 

overgangene og hvilke tanker de har rundt det. 

2.4 Identitet 

Identiteten vår skapes i følge sosialpsykologen George Herbert Mead (1967) i sosialt samspill 

med andre. Han mener at identitet dannes ved at man bruker reaksjoner fra andre mennesker 

til å danne seg et bilde av seg selv. Sagt på en annen måte; man speiler seg i andres reaksjoner 

(Mead, 1967). I forlengelsen av Meads synspunkter, ser Erik Erikson faren for at de unge i 

vårt samfunn har for mange ulike speil å forholde seg til, og at det kan bli vanskelig å danne 

en sammenhengende og konsistent identitet når man har så mange ulike roller i så mange 

ulike situasjoner (Erikson, 1974). Siden identitet er noe som dannes i sosialt samspill med 

andre, blir familie og venner viktige faktorer i denne prosessen. Etter hvert som barn blir 

ungdom, blir venner stadig mer viktige, og familie mindre viktige identifikasjonsfaktorer. 

Ifølge Eriksons teori om psykososial utvikling er det i ungdomstiden at mennesker utvikler 

sin identitet og selvoppfatning. I det man beveger seg fra barn til ungdom oppstår det en krise 

i form av at vi må revaluere vår identitet og selvoppfatning, og lage oss et nytt bilde av oss 

selv. Når vi er barn får vi tildelt en rolle og en identitet av våre omgivelser, men når vi 

begynner å bli voksne må vi på nytt danne oss et bilde av hvem vi virkelig er og ønsker å bli. 

Derfor kan hvem man er venn med i ungdomstiden være et slags symbol på hvem man selv 
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ønsker å være. Denne krisen kan ha to ulike utfall, enten oppnådd identitet eller 

identitetsforvirring (Erikson, 1974).  

2.4.1 Ulike identitetsstatuser 

En mer nyansert måte å se identitetsutviklingen på er Marcia (1980) sine fire 

identitetsstatuser. Hun ønsket å teste Eriksons teori om identitetsdannelse, og gjorde det ved å 

undersøke i hvilken grad ungdom har opplevd "krisen", det vil si i hvilken grad de har 

utforsket sin identitet, og hvilket utfall det fikk for dem. De fire ulike identitetsstatusene til 

Marcia (1980) er identitetsoppnåelse, identitetsmoratorium, identitetsovertakelse og 

identitetsforvirring (Marcia, 1980). Identitetsoppnåelse er når ungdommene har tatt valg når 

det gjelder viktige områder i livet, som for eksempel videre utdanning eller jobb ut fra mål, 

holdninger og verdier som er personens egne. Den unge har oppnådd en klar og 

sammenhengende oppfatning av sin egen identitet.  

Den andre er identitetsmoratorium, og er kjennetegnet ved at den unge er midt inni det 

Erikson (1974) kaller identitetskrisen, som er en psykologisk utviklingskrise. Det vil si at 

ungdommene strever aktivt for å løse sine identitetsproblemer, men har enda ikke et avklart 

forhold til sine mål og verdier i livet. I denne fasen er den unge sårbar, usikker og impulsiv, 

og ombestemmer seg ofte når det gjelder valg av for eksempel utdanning eller yrke. Men selv 

om de er usikre, så ønsker de å komme fram til en bestemmelse.  

Den tredje identitetsstatusen til Marcia (1980) er identitetsovertakelse som innebærer at den 

unge har unngått identitetsutforskningen ved å på en umoden måte overta en identitet uten å 

oppleve den "krisen" eller utforskningen som et eget identitetsvalg innebærer. For eksempel 

foreldres eller venners identitet. Unge som har denne identitetsstatusen er kanskje redde for å 

prøve seg fram, konfliktsky og har ofte stor respekt for autoriteter og er mindre selvstendige 

og individualistiske enn andre ungdom.  

Den siste statusen er identitetsforvirring. Ungdom i denne gruppen har ikke tenkt gjennom 

eller løst identitetsspørsmålene, og ikke har lyktes i å velge livsretning. De føler seg ikke 

klare for å ta vanskelige valg og sette seg mål for framtiden, og utsetter følgelig dette. 

Istedenfor lever de fra dag til dag, skifter ofte interesser og jobb fordi de vegrer seg for å 

bestemme seg for noe og fullføre det, stå for egne valg og meninger. De er altså annerledes fra 

ungdom i identitetsmoratorium som aktivt forsøker å finne svaret, ved at de bevisst utsetter å 
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utforske (Evenshaug & Hallen, 2003). Grunner til at ungdommene ikke tar et valg kan være 

flere, for eksempel at de er usikre eller at det å ta et valg, innebærer og miste noe annet som 

de ikke er klare for, og dermed utsetter de valget så lenge det er mulig.  

2.4.2 Modernisering forskyver identitetsdanningen 

Selv om det ifølge Eriksons teori er i alderen 13 til 18 år at identitetskrisen varer, tyder 

undersøkelser på at flertallet av unge mellom 13 og 18 år enda har en diffus eller overtatt 

identitet, og at de fleste ikke tar aktive valg og etablerer en klar identitet før i begynnelsen av 

20 årene (Evenshaug & Hallen, 2003). Spesielt i dagens kunnskapssamfunn der ungdomstiden 

har blitt lenger fordi mange studerer til de er nærmere 30 år, kan denne klare 

identitetsoppfatningen bli utsatt mye lenger enn til 18 års alderen. Noen vil kanskje hevde at 

vi aldri blir ferdige med å danne oss en identitet fordi flere voksne tar videreutdanning, skiller 

seg og etablere nye familier, og får på den måten stadig en slags utforskning av egen identitet 

(Frønes, 2011; Øia & Fauske, 2010). Med andre ord er det kanskje ikke så aktuelt å fokusere 

på alderen i Eriksons teori om psykososial utvikling, men heller de ulike identitetsstatusene 

Marcia (1980) har utviklet ut fra teorien.  

Ekteskap er også noe som har blitt utsatt som følge av kunnskapssamfunnet og den forlengede 

ungdomsperioden, kalt ung voksen. For 50 år siden var det vanlig å begynne i fast jobb, gifte 

seg og etablere familie få år etter man var ferdig på grunnskolen. Mens i Norge i dag er 

gjennomsnittsalderen både for ekteskap og førstegangsfødsel omtrent 30år. Men man ser at 

innvandrere i Norge ofte gifter seg tidligere enn etnisk norske (Lie, 2004). En mulig 

forklaring på hvorfor mennesker med innvandrerbakgrunn i gjennomsnitt gifter seg tidligere 

enn etnisk norske, kan være at det er vanlig i landet de opprinnelig er fra. Dette kan igjen 

skyldes for eksempel at de kommer fra et samfunn hvor det ikke er så vanlig å studere som 

det er i Norge. Minoritetsungdommer kan således havne i en konflikt mellom 

minoritetsgruppens normer for ekteskap og alder, og majoritetssamfunnets. Foreldrene er 

kanskje av den oppfatningen at så snart man er ferdig med studier, bør man gifte seg, slik at 

man kan flytte sammen med sin ektefelle. Mens majoritetens normer når det gjelder ekteskap, 

i dette tilfelle Norge, er at man kan flytte ut av barndomshjemmet selv om man er ugift, og 

ekteskap og barn er noe som skjer når man er ferdig med å realisere seg selv. Her ser vi 

hvordan de typiske verdiene og holdningene i kollektivistiske og individualistiske kulturer 

også påvirker valg knyttet til ekteskap. 
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2.5 Etnisk identitet 

For ungdom som vokser opp med en annen etnisk bakgrunn enn majoriteten, og som har flere 

kulturer å forholde seg til, er problemstillingen til Erikson (1974) om for mange speil enda 

mer aktuell. Flere kulturer, enda flere speil, enda vanskeligere å danne en sammenhengende 

og konsistent identitet. Den sosiale teorien om identitetsteorien over må sees separat fra den 

teorien om etnisk identitetsdannelse. En ungdom kan ha utviklet seg på ulike stadier i de to 

identitetene, så selv om den sosiale identiteten for eksempel har status som oppnådd, trenger 

ikke den etniske identiteten å være det. Den kan for eksempel være på forvirringsstadiet 

fortsatt. 

Etnisitet oppstår i møtet mellom to eller flere kulturer, så i samfunn bestående av kun en 

etnisk gruppe, blir det meningsløst å snakke om etnisitet. Kulturell identitet inkluderer både 

etnisk identitet og nasjonal identitet (Phinney, Liebkind, Berry, & Vedder, 2006). "Ethnic 

identity may be thought of as an aspect of acculturation, in which the concern is with 

individuals and the focus is on how they relate to their own group as a subgroup of the larger 

society"  (Phinney, 1990). Etnisk identitet defineres altså som en personlig identifikasjon med 

den etniske gruppen. I motsetning til nasjonal identitet, som handler om i hvor stor grad 

personen identifiserer seg med majoritetskulturen. Phinney (1992) deler etnisk identitet inn i 

tre dimensjoner; egenidentifikasjon, atferd og aktiviteter orientert mot foreldrenes etniske 

gruppe og bekreftelse og tilhørighet. Den første er knyttet til subjektiv opplevelse av 

medlemskap i en etnisk gruppe, for eksempel hvor opptatt man er av gruppens kultur, røtter 

og historie. I den andre dimensjonen er det to komponenter. Den ene er involvering i sosiale 

aktiviteter sammen med andre fra samme etniske gruppe, og den andre er delaktighet i 

tradisjoner og skikker. Den siste dimensjonen dekker etnisk stolthet, selvtilfredshet og grad av 

tilfredshet med egen etniske bakgrunn (Phinney, 1992). Med andre ord handler etnisk identitet 

om hvor opptatt man er av sitt opphav, hvor mye man er sammen med mennesker fra samme 

gruppe, i hvilken grad man ivaretar tradisjoner og om holdninger til egen etniske bakgrunn. 
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2.5.1 Fire identitetsstatuser 

I fortsettelsen av Marcias (1980) fire identitetsstatuser, har Phinney (1990) laget fire 

identitetsstatuser med samme navn, men for etnisk identitet. De fire identitetsstatusene 

beskriver fire ulike grader av identifikasjon med og tilhørighet til egen etnisk gruppe.  

Identitetsforvirring blir i Phinney sin teori at ungdommene ikke har bestemt seg for i hvor stor 

grad de identifiserer seg med sin etniske gruppe, og heller ikke aktivt forsøker. De skyver 

utforskningen av etnisk identitet foran seg, og tar ikke noen valg i forhold til den.  

Etnisk identitetsovertakelse er at man ikke utforsker selv, men baserer hvordan man ser egen 

etnisitet på andre sine oppfatninger, ofte foreldrenes (Phinney, 1990).  

I forbindelse med etnisk identitet, kan noen ungdommer oppleve en etnisk identitetskrise, 

altså identitetsmoratorium. Den kommer til uttrykk ved at de ikke klarer å sette seg mål og ta 

stilling til verdier som gjelder etnisk gruppetilhørighet, eller ikke kan gjøre valg som har med 

deres rolle og tilknytning innen de ulike sosio-kulturelle miljøene å gjøre. De forsøker aktivt å 

finne ut av identitetsproblemene, men tilhørighet til både den etniske gruppen og 

majoritetskulturen, kan gjøre utforskningen til en forvirrende og tidkrevende prosess.  

Ungdom som har identitetsstatusen oppnådd etnisk identitet kan beskrives ved at de har vært 

gjennom utforskningen og har en klar oppfatning av sin egen etniske tilhørighet og hvordan 

de definerer seg selv (Oppedal & Sam, 2009; Phinney, 1990; Evenshaug & Hallen, 2003; 

Marcia, 1980). Denne etniske selvdefineringen er beskrevet av flere teoretikere, med ulike 

etniske identitetsalternativer, men jeg har valgt å benytte Hylland Eriksen (2005) og Østberg 

(2005) sine. 

2.5.2 Etniske identitetsalternativer 

Det er ifølge Thomas Hylland Eriksen (2005) tre ulike identitetsmessige muligheter for annen 

generasjonsungdom som vokser opp i Norge med flere kulturer å forholde seg til. Den første 

er ren identitet. Denne identiteten setter klare grenser, definerer regler og forbyr forhandling 

om verdier og moral. Man ser på seg selv som kun norsk eller kun pakistansk, altså blir man 

enten assimilert eller segregert. Den andre er bindestreksidentitet kan sees som et forsøk på å 

bygge bro mellom to adskilte kulturer, for eksempel norsk- pakistansk eller norsk- tyrkisk. 

Med denne strategien prøver man på en måte å manøvrere i et nytt terreng med et gammelt 
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kart. Man har sitt morsmål og sine barndomsminner fra hjemlandet eller fra et etnisk ensartet 

miljø i det nye landet, men samtidig har man tilpasset seg. Man lever på pakistansk vis 

hjemme, mens ute i samfunnet oppfører man seg som en nordmann. Mens et tredje 

identitetsalternativ kan kalles kreolsk. Kreolsk identitet anerkjenner ikke eksistensen av rene, 

atskilte kulturer. Der den rene identiteten setter grenser omkring én kultur, og 

bindestreksidentiteten omfatter to, er den kreolske identiteten uten grenser og bindestreker, 

den har på en måte gjenoppfunnet seg selv helt, og er ikke som at man prøver å tilpasse seg et 

nytt terreng med et gammelt kart, men mer som et helt nytt kart (Eriksen, 2005).  

2.5.3 Integrert plural identitet 

Kreolisering er hentet fra språkvitenskapen, der det brukes om to språk som blandes slik at et 

nytt språk utvikles. Sett i sammenheng med kultur og identitet kan det brukes for å betegne en 

ny identitet som oppsto på grunnlag av to separerte kulturer og identiteter som eksisterte fra 

før (Østberg, 2005). For ungdommene i min oppgave passer det kanskje ikke helt med noen 

av de nevnte alternativene, fordi de har hatt begge kulturene til stede i hele oppveksten, og de 

har derfor ikke gått fra en ren kultur og identitet til en helt ny. Man kan kanskje heller si at 

siden de har begge kulturer tilstede hele livet, utvikler de en mangfoldig kulturell kompetanse, 

og en integrert plural identitet (Østberg, 2005). På den ene siden har ungdommene en plural 

opplevelse av seg selv i den forstand at deres identitet består av flere ulike og til dels 

selvmotstridende elementer. På den annen side er det noe som binder pluraliteten sammen slik 

at den enkelte ungdom fremstår som en integrert personlighet. Ungdommene kan både ha 

mange ulike sider ved seg selv, samtidig som de kan oppfatte seg selv som en helhetlig og 

sammenhengende person.  

2.5.4 Identitet for hvem? 

Det er forskjell på identiteter som individer og grupper tilegger seg selv, og den som tilskrives 

av andre. Mennesker kan tilskrives identiteter som ikke inngår i deres selvoppfatning 

(Morken, 2006). Norskfødte barn med innvandrerforeldre kan for eksempel oppleve seg selv 

som norske, men av andre etniske nordmenn blir de sett på som innvandrere, selv om de er 

født i Norge. I hvert fall blir de definert som innvandrere av Statistisk Sentralbyrå og i media 

(Egeland & Elnan, 2012). Dette er et eksempel på hvordan noen tillegges identitet. Hvis man 

som minoritet for eksempel ønsker å en ren norsk identitet, og gi avkall på opprinnelig etnisk 
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bakgrunn og kultur, vil etnisk utseende kunne være et hinder for dette (Phinney, 1990). Det 

vil på tross av at man er født i Norge og identifiserer seg mest med det norske, bli vanskelig å 

få majoriteten til å se en som hundre prosent norsk, hvis man ikke har et etnisk norsk 

utseende. Annerledes utseende enn majoriteten kan være et stigma som legger føringer for 

hvordan minoritetsungdom blir oppfattet av andre, og det vil kunne øke andres fokus på 

ungdommenes etniske bakgrunn. Dette kan på den ene siden tenkes å virke stigmatiserende og 

negativt inn på ungdommenes selvbilde, men det kan på den annen side føre til at 

ungdommene tenker mer bevisst rundt sin identitet og sin tilhørighet, og at de tar et klart 

standpunkt til hvem de er og hvilke verdier de står for (Eide, 2004). Det kommer altså litt an 

på hvilket forhold ungdommen har til sin etniske bakgrunn, hvilke følger et fokus på nettopp 

denne vil ha for ungdommens selvoppfatning og identitetsutvikling. 

Oppdragelse, kultur, sosialisering og identitet har som vi har sett alle en relasjon, de vil oppstå 

og utvikles i samhandling med hverandre. Oppdragelse og sosialisering skjer i en kulturell 

kontekst, og både oppdragelse, sosialisering og kultur vil være med på å endre, forme og 

utvikle identiteten. En minoritetsungdoms akkulturasjonsstrategi og identitetsstaus vil legge 

føringer for hvordan de forholder seg til både minoritets- og majoritetskulturen. I neste kapitel 

skal jeg gjøre rede for vitenskapsteoretisk retning, metodiske valg, datainnsamlingsmetode og 

analysegrunnlag. 
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3 Metode 

Metoden er veien fram til et svar på problemstillingen. I hvilken grad et forskningsprosjekt er 

gyldig, pålitelig og troverdig er knyttet til dets grad av validitet og reliabilitet. Validitet dreier 

seg om gyldigheten av måleresultatene, mens reliabilitet handler om gjennomføringen og hvor 

nøyaktige målingene er og dermed i hvilken grad forskningen er pålitelig (Befring, 2007). 

Disse begrepene er vanskelig å se uavhengig av hverandre da de begge inngår i en helhetlig 

vurdering av prosjektets kvalitet. Jeg vil kontinuerlig i metodekapittelet vurdere prosjektets 

validitet og reliabilitet, samt etiske hensyn jeg har måttet ta i løpet av forskningsprosessen. 

Maxwell (1992) har skrevet en artikkel hvor han definerer fem former for validitet som han 

mener er aktuelle i kvalitativ forskning. De omfatter de vanligste operasjoner i en kvalitativ 

undersøkelse, og jeg har valgt å bruke fire av disse. Jeg vil derfor etter hvert som det blir 

aktuelt, gjøre rede for fire av Maxwells kategorier for validitet ved å knytte det til 

gjennomføringen og kvaliteten av min egen undersøkelse. I dette kapitlet vil jeg begynne med 

å gjøre rede for min vitenskapsteoretiske retning for å plassere mitt forskningsprosjekt i 

forhold til en større sammenheng. Deretter vil jeg gjøre rede for og begrunne metodevalg, 

utvalg, datainnsamlingsmetode og til slutt mitt analysegrunnlag. 

3.1 Vitenskapsteori 

Innenfor forskning kan man skille mellom to hovedmetoder, nemlig induktiv og deduktiv 

metode. Induktiv resonnering tar utgangspunkt i enkelttilfeller og trekker generelle slutninger 

på bakgrunn av disse enkelttilfellene. Det vil si at slutninger fra utvalg til populasjon er 

induktive slutninger. Eksempel på en slik slutning kan være at man trekker slutninger om 

personer man ikke har sett, men som tilhører en bestemt populasjon og oppfyller visse 

kriterier. Induktivister hevder ikke at de kan generalisere til populasjonen, men at deres 

observasjoner allikevel med stor sannsynlighet kan gjelde for andre personer med de samme 

kriteriene som de i utvalget (Kvernbekk, 2002). Deduktive argumenter går motsatt vei av de 

fleste induktive argumenter, nemlig fra det generelle til det partikulære, og har den 

egenskapen at de er logisk gyldige. Så istedenfor at enkeltobservasjoner gjelder som positiv 

evidens eller bekreftelse på en hypotese, slik som i induktiv tilnærming, forsøker 

deduktivister å avkrefte eller falsifisere. De har en teori først, så foretar de en observasjon for 
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å undersøke om empirien stemmer overens med teorien. Hvis den stemmer er teorien 

bekreftet, hvis ikke avkreftes den og sees på som falsk og ugyldig (Kvernbekk, 2002).  

I praksis er forskning en kompleks prosess, og det brukes ofte ulike former for kombinasjoner 

av induktiv og deduktiv tenkning, og det kalles for abduktiv tilnærming eller abduksjon. Mitt 

prosjekt går innunder denne betegnelsen fordi jeg har både hatt en deduktiv og en induktiv 

tilnærming. Deduktiv ved at jeg har basert intervjuguiden på allerede eksisterende empiri, og 

hatt forhåndsbestemte temaer og spørsmål i intervjuguiden som jeg stilte informantene, og på 

den måten legger opp til at jeg kan sammenligne empiri med allerede eksisterende teori. Men 

jeg har også hatt en induktiv tilnærming ved at noen temaer og spørsmål har oppstått 

underveis som følge av det informantene sa. Jeg trekker også noen slutninger fra utvalget til 

populasjonen i den forstand at jeg argumenterer for at resultatene med stor sannsynlighet vil 

kunne gjelde for andre som oppfyller de samme kriteriene som utvalget (Dalen, 2011). Jeg har 

heller ingen hypotese på forhånd, men går inn i prosjektet med en åpen holdning. Selv om jeg 

har et forskningsfokus og et tema bestemt på forhånd, kan man ut fra dette si at min 

undersøkelse heller mer mot det induktive enn det deduktive. 

Hermeneutikken er en vitenskapsteoretisk retning som har fokus på språket og tolkning av 

dets mening. Førforståelsen til den som tolker vektlegges også i hermeneutikken. Optimalt 

sett skal ikke forskeren la sin førforståelse påvirke tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Hermeneutikken danner således et vitenskapsteoretisk fundament for den kvalitative 

forskningen som legger vekt på forståelse og tolkning. For å få tak i en dypereliggende 

mening i det ungdommene sier, må budskapet settes inn i en sammenheng, en helhet. I mitt 

prosjekt skal jeg forstå og tolke det ungdommene sier i intervjuene ut fra den helheten eller 

den livsverden de er i. I fenomenologi er menneskets subjektive opplevelse sentral, og det er 

nettopp minoritetsungdommenes subjektive opplevelse jeg ønsker å beskrive i mitt prosjekt 

(Dalen, 2011). Mitt prosjekt kan på bakgrunn av dette plasseres innenfor en hermeneutisk og 

fenomenologisk vitenskapstradisjon.  

3.1.1 Forskerens rolle og førforståelse 

Forståelse fremtrer ifølge Wormnes (2005) på bakgrunn av førforståelse, noe forskeren alltid 

har med seg (Dalen, 2011). I kvalitativ metode er forskeren i seg selv et instrument i 

forskningsprosessen, og forskerens førforståelse blir derfor viktig å være klar over for å kunne 

ta stilling til om den har påvirket tolkningen av resultatene. Selv om man prøver å være så lite 
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forutinntatt som mulig, vil man alltid ha med seg sin egen bakgrunn og sin egen forståelse når 

man forsker, men målet er å være så fordomsfri og åpen som mulig for det man forsker på. De 

fleste analysetilnærminger som benyttes i kvalitativ metode er basert på at forskeren fortolker 

datamaterialet. Derfor er det viktig at jeg redegjør for min førforståelse slik at andre kan forstå 

hvilke forutsetninger som ligger til grunn for mitt fokus og mine slutninger. 

Min førforståelse av temaet flerkulturell oppvekst er at jeg i min oppvekst har hatt mange 

venner med flerkulturell bakgrunn, og at jeg har vokst opp i en flerkulturell generasjon hvor 

innvandring og globalisering har vært dagligdagse temaer. I tillegg til personlige erfaringer 

med temaet, har jeg lært om tospråklighet og flerkulturell oppvekst gjennom forelesninger og 

pensum på studiet mitt. Jeg har i løpet av hele prosessen vært bevisst min egen førforståelse, 

og til enhver tid prøvd å ikke la den påvirke meg når det gjelder alle trinn i 

forskningsprosessen. Jeg har for eksempel lagt fra meg de fordommene jeg har om at alle 

ungdom med flere motstridende kulturer og verdier å forholde seg til, synes dette er negativt 

og vanskelig. Selv om jeg kjenner noen som synes det er negativt, betyr ikke det at alle 

ungdom med ikke-vestlig bakgrunn mener det samme. Jeg har i min forskningsprosses minnet 

meg selv på dette, og vært så åpen og fordomsfri som mulig i prosessen. 

Jeg skal tolke datamaterialet så nøytralt som mulig, uten å la mine fordommer om kulturen til 

jentene påvirke hvordan jeg tolker det de sier. Og jeg skal heller ikke tolke det kun ut fra min 

egen kulturelle bakgrunn og forståelse. Å vurdere fremmede skikker og verdier ut fra ens egen 

kultur, kalles etnosentrisme. Man plasserer sitt eget folkeslag i sentrum, og rangerer alle på en 

skala etter hvor mye de ligner på en selv. Begrepet stammer fra latin hvor ethno betyr 

folkeslag og centrum betyr midtpunkt. Det motsatte av en etnosentrisk holdning er 

kulturrellativisme. Det er synspunktet om at kulturer er relative og bare kan forstås ut fra seg 

selv og sin kontekst. Etnosentrikeren blir i ytterste instans ute av stand til å kommunisere med 

resten av verden, og kulturrelativisten blir ute av stand til å ta moralsk stilling til noe som 

helst (Eriksen & Sajjad, 2011). Derfor er ingen av ytterpunktene ønskelige. Jeg skal derfor 

både prøve å forstå andre ut fra mitt eget ståsted og ut fra deres egen kontekst i min 

undersøkelse og analyse av datamaterialet. 
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3.2 Metodiske valg 

I mitt prosjekt er hensikten å undersøke hvordan det oppleves å vokse opp med flere kulturer 

som har ulike og til tider motstridende verdier og normer, og hvordan informantene tenker at 

det har påvirket deres oppdragelse, oppvekst og identitetsdanning. For å finne ut av dette er 

jeg avhengig av at informantene forteller meg nettopp om deres opplevelse. I kvalitativ 

forskning benyttes ofte deltakende observasjon og åpne intervjuer som metode. Dataene 

foreligger derfor ofte som skriftlige notater og lydopptak som framstiller opplevelser, 

observasjoner eller samtaler (Befring, 2007). Felles for kvalitativ forskning er antagelsen om 

at mennesker konstruerer sin egen sosiale virkelighet og gir mening til egne erfaringer, et 

konstruktivistisk perspektiv (Dalen, 2011). Ut fra dette mener jeg at kvalitativ metode er best 

egnet metode for å belyse min problemstilling. 

3.2.1 Kvalitativt intervju 

”Det kvalitative interview forsøger at forstå verden fra interviewpersonernes synspunkt, 

udfolde mening i folks opplevelser, afdække deres livsverden, førend der gives 

videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.45 ref. i Dalen, 2011, s.15). I et 

kvalitativt intervju er hensikten å avdekke informantenes opplevelser, meninger og 

synspunkter gjennom å ha en samtale hvor informanten kan gi fyldige og tykke beskrivelser 

(Dalen, 2011).  På bakgrunn av at det er det jeg ønsker å få tak i hos mine informanter har jeg 

valgt kvalitativt intervju som datainnsamlingsmetode. 

Jeg har nærmere bestemt gjennomført et semistrukturert intervju som er en planlagt, men 

samtidig fleksibel samtale som har til hensikt å innhente beskrivelser av intervjupersonens 

livsverden med den hensikt å fortolke meningen med de fenomener som blir beskrevet. 

Informantenes subjektive mening med det de sier, og hva det betyr i deres livsverden. 

Informantenes livsverden er deres subjektive opplevelse av verden slik de møter den i 

dagliglivet (Kvale & Brinkmann, 2010). Et semistrukturert intervju er mer som en samtale 

mellom to mennesker enn et intervju (Befring, 2007). Det er bygd opp slik at man har noen 

forhåndsbestemte temaer og spørsmål som man ønsker å få belyst i løpet av samtalen, 

samtidig som intervjueren er åpen for det informanten sier, og stiller spontane 

oppfølgingsspørsmål til det de sier hvis det er noe av interesse for problemstillingen som 

dukker opp. Derav navnet semistrukturert, fordi det har en løs struktur. Det har både et 

bestemt fokus, samtidig som det er åpent for andre temaer. Traktprinsippet går ut på at 
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intervjueren begynner med spørsmål som får informanten til å føle seg vel og slappe av, før 

de mer følelsesladde og sensitive temaene tas opp. Mot slutten må spørsmålene igjen 

omhandle mer generelle forhold (Dalen, 2011). I min intervjuguide har jeg anvendt dette 

prinsippet av etiske hensyn fordi noen av temaene kan være sensitive for informantene. 

3.2.2 Utvalg 

Da jeg hadde bestemt meg for temaet oppdragelse, oppvekst og identitetsdanning i lys av 

akkulturasjon måtte jeg tenke på hvilke informanter jeg trengte for å belyse dette. Jeg fant ut 

at kriterieutvelging ville være mest egnet utvalgsmetode. Kriterieutvalg er at man velger 

informanter ut fra om de oppfyller visse kriterier som er hensiktsmessige i forhold til 

problemstillingen. Således kan man kanskje også si at jeg har et hensiktsmessig eller 

strategisk utvalg, fordi jeg har valgt utvalg med hensyn til det fenomenet jeg skal belyse 

(Dalen, 2011). Mine kriterier var: 

 Ikke-vestlig bakgrunn 

 Mellom 15-20år 

 Født i Norge, eller kom som barn 

 Jente 

Begrepet ikke-vestlig blir brukt for å betegne personer som har innvandret fra Asia (inkludert 

Tyrkia), Afrika, Mellom- og Sør-Amerika og Øst-Europa. Til tross for at Statistisk sentralbyrå 

har gått bort fra betegnelsene ikke-vestlig og vestlig, er dette begreper som fortsatt brukes av 

mange teoretikere. Bakgrunnen for dette kriteriet er at jeg vil intervjue noen som har forholdt 

seg til to kulturer i sin oppvekst. Som nevnt tidligere har den vestlige verdens individ fokus 

kontra den ikke-vestlige verden som har et kollektivistisk fokus. Disse to samfunnstypene er 

veldig ulike, og de påvirker oppdragelse, identitetsdanning og samfunnet generelt. Personer 

med ikke-vestlig bakgrunn har mest sannsynlig blitt oppdratt på en kollektivistisk måte, i et 

individualistisk land. Hadde jeg intervjuet mennesker som har vokst opp med to kulturer som 

begge disse var individualistiske, er det ikke sikkert at ungdommene hadde lagt merke til at de 

faktisk forholdt seg til flere kulturer på en gang. Mens når ungdom forholder seg til to 

kulturer som er rake motsetninger når det gjelder noen normer og verdier, er det trolig mer 

merkbart, og det er derfor jeg valgt ikke-vestlig bakgrunn som et kriterium. 
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Grunnen til at jeg har valgt ungdom i alderen 15-20år er fordi det er i denne perioden at 

identitetsdanningen skjer (Erikson, 1974), og siden identitetsdanning og tilhørighet er et av 

temaene i oppgaven var det hensiktsmessig å velge denne aldersgruppen. 

Det tredje kriteriet var at de skulle være født i Norge eller ha bodd her siden de var små. Dette 

var med tanke på å vokse opp med foreldrenes og majoritetssamfunnets kultur, og hvordan 

det har påvirket oppvekst, oppdragelse og identitetsutvikling. For å kunne si noe om hvordan 

det oppleves, må man nesten ha opplevd det selv, og derfor måtte jentene i mitt utvalg være 

oppvokst i Norge.  

Det siste kriteriet mitt "jente" er basert på at Dion og Dion (2001) i sin gjennomgang av 

tidligere studier av kjønnsforskjeller i innvandrerungdoms tilpasning, fant en større 

forventning til jentene enn til guttene om å opprettholde foreldrenes tradisjonelle verdier. 

Foreldrene har ofte en mer tradisjonell oppfatning av jenters rolle, enn det jentene selv har. En 

forklaring på dette kan være at jentene i større grad enn guttene får rollen som viderefører av 

familieverdier og familietradisjoner gjennom oppdragelsen av barn. I tråd med dette har man 

funnet at døtrene i innvandrerfamilier var mer involvert i kulturrelaterte konflikter med 

foreldrene enn hva som var tilfelle for guttene. Canales (2000) viser til flere studier hvor man 

har funnet at jo mer innvandrerne integreres i majoritetssamfunnet, desto større blir 

kjønnsrollekonflikten på grunn av diskrepansen mellom forventningene innen deres etniske 

gruppes kultur, og forventningene fra majoritetssamfunnet (Torgersen, 2005).  På bakgrunn 

av disse funnene har jeg valgt å ha et utvalg som kun består av jenter fordi det kan tyde på at 

det er de som tydeligst merker at de har flere normer og verdier de må forholde seg til 

samtidig. Guttene får litt mer frihet og mindre press fra familien på å videreføre tradisjoner og 

verdier til neste generasjon, spesielt i ungdomstiden. Døtre er i mange kollektivistiske kulturer 

symboler for hele familiens ære, hvis jentene gjør noe normbrytende, vil det sverte hele 

familiens ære. Derfor mener jeg at gutter kanskje ikke ville hatt like mange refleksjoner rundt 

temaet for mitt prosjekt, som jenter. Jeg sier ikke at gutter med ikke-vestlig bakgrunn ikke 

merker noe til krysspress og lignende, men jeg sier bare at mye tyder på at jenter merker det 

mer (Torgersen, 2005). Min undersøkelse vil derfor ha perspektivet til unge kvinner på 

fenomenet akkulturasjon, og hvordan det påvirker familierelasjoner, vennerelasjoner, 

kjærlighet og ekteskap og identitetsutvikling. 
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Generaliserbarhet 

Det første aspektet ved validitet jeg skal gjøre rede for er generaliserbarhet. Generaliserbarhet 

referer til i hvilken grad et forskningsprosjekt er overførbart til andre personer eller 

situasjoner enn de som var gjenstand for fokus i undersøkelsen, og er et vanlig mål i 

kvantitative undersøkelser (Maxwell, 1992). Hva jentene i mitt utvalg mener kan ikke direkte 

overføres til andre bare fordi de oppfyller de samme kriteriene. Men det faktum at utvalget er 

valgt ut fra strategiske og hensiktmessige kriterier som representerer det fenomenet jeg 

undersøker, øker resultatenes anvendbarhetsområder (Gall, Gall, & Borg, 2007). Jeg en 

ydmyk i forhold til at min undersøkelse har begrenset overføringsverdi, da jeg kun har fem 

informanter og begrenset tid til analyse og drøfting. Men samtidig vil jeg påpeke at det å 

oppnå høy grad av generaliserbarhet ikke nødvendigvis er et poeng i kvalitativ forskning, der 

er fokus i stedet å få økt innsikt i et fenomen. Målet med min undersøkelse var jo nettopp å få 

økt innsikt i hvordan jenter med ikke vestlig bakgrunn i Norge opplever sin livsverden, noe 

jeg mener jeg har fått da jentene åpnet seg for meg og ga meg tykke beskrivelser av sin 

opplevelse. 

3.2.3 Rekruttering av informanter 

Prøveintervjuet mitt utførte jeg på lillesøsteren til en bekjent. Det gikk så bra at jeg kunne 

bruke det som del av mitt datamateriale. De resterende fire intervjuene gjorde jeg av elever 

ved en videregående skole hvor jeg kjente rådgiveren. Hun hjalp meg med å komme i kontakt 

med elevene ved skolen ved at vi gikk rundt i kantina og i noen klasserom og presenterte 

prosjektet, og spurte om noen var interessert i å delta. Jeg fikk først åtte jenter til å delta i 

prosjektet og skrive under på samtykkeerklæring, men tre trakk seg underveis. Årsaker til at 

de trakk seg blir bare spekulasjoner fra min side. Men det kan tenkes at noen av de tre følte 

litt gruppepress da de skrev under, fordi de andre jentene rundt dem gjorde det. Det at noen 

trakk seg kan også være en pekepinn på at temaet er sensitivt, og at ikke alle synes det er lett å 

snakke om. Da de trakk seg, spurte jeg de jentene jeg allerede hadde intervjuet om de kjente 

noen fler som kunne være interessert i å la seg intervjue, men det var ingen som hadde noen 

venner som ville delta. På dette tidspunktet var det ikke så mye tid til å samle inn mer data, så 

da valgte jeg å basere analysen min på de fem intervjuene jeg hadde gjort. 
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3.2.4  Jentenes bakgrunn 

Utvalget mitt består av fem jenter mellom 16 og 18 år som har bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia 

eller Kurdistan. Fire av dem er født i Norge, og en kom da hun var 1år gammel, så alle har 

vokst opp i Norge og er norske statsborgere. Fire har foreldre som kom som arbeidsmigranter, 

mens en har foreldre som kom som flyktninger. Jentene har til felles at foreldrene kommer fra 

landsbygda i de landene de kommer fra, og at de ikke har så mye utdannelse. Det varier hvor 

mye kontakt foreldrene har med hjemlandet. En av jentene bodde med familien i hjemlandet 

fra hun var 1 år til hun var 11år gammel, men de pleide å besøke Norge innimellom. Så til 

sammen har hun bodd i Norge i syv år. En annen har bodd i hjemlandet i et år hvor hun gikk 

på skole der. En tredje er der hver sommer med familien som har hus i hjemlandet. Med 

unntak av en, har resten av jentene bodd i Norge hele livet. Alle jentene var enige om at de vil 

fortsette å bo i Norge når de blir voksne, fordi det er her de tross alt føler seg mest hjemme. 

Islam er religionen som dominerer alle de tre landene/områdene som er representert i mitt 

utvalg. Alle jentene definerer sine foreldre som religiøse, men i varierende grad. De sier at de 

ønsker å leve etter reglene i religionen, men de sier samtidig at de synes det er vanskelig i 

Norge, fordi samfunnet her er annerledes enn i hjemlandet. 

3.2.5 Intervjuguide 

I intervjuguiden gikk jeg ut fra fire hovedbegrep som jeg videre operasjonaliserte til spørsmål. 

Det at jeg hadde noen temaer på forhånd la jo føringer for samtalen, selv om jeg hele tiden 

gjorde mitt beste for å lytte aktivt og spørre oppfølgingsspørsmål som gikk utenfor de 

fastlagte temaene. Men hvis jeg hadde gjennomført et helt åpent intervju med kanskje bare et 

spørsmål i begynnelsen å så kun stilt oppfølgingsspørsmål til det jentene sa, hadde jeg kanskje 

fått helt andre resultater, som kanskje var nærmere det jentene opplever sitt liv. Men fordi jeg 

ønsket å belyse noen spesielle temaer, valgte jeg semistrukturert intervju. På bakgrunn av det 

laget jeg intervjuguiden ut fra fire temaer som var familierelasjoner, identitet og tilhørighet, 

kjærlighet og ekteskap og til slutt venner. Men som sagt stilte jeg spørsmål utenfor disse 

temaene da jentene selv beveget seg inn på andre områder, fordi jeg ønsket å få tak i hvordan 

jentene selv beskriver og opplever sin livsverden. 
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Teoretisk validitet 

Et annet aspekt ved validitet er den teoretiske validiteten, som er knyttet til i hvilken grad de 

begrepene og modellene forskeren bruker gir en teoretisk forståelse av de fenomenene som 

omfattes av undersøkelsen (Maxwell, 1992). Problemstillingen "Hvordan opplever jenter med 

ikke-vestlig bakgrunn å vokse opp i Norge?" ble operasjonalisert i intervjuguiden gjennom 

følgende temaer: 

 Familierelasjoner 

 Kjærlighet og ekteskap 

 Vennerelasjoner 

 Identitet og tilhørighet 

Jeg operasjonaliserte disse begrepene til spørsmål. Dette gjorde jeg ved å ta for eksempel 

begrepet etnisk identitet og gå ut fra definisjonen av det som ifølge Phinney er en personlig 

identifikasjon med den etniske gruppens verdier og tradisjoner (Phinney, 1990). Etnisk 

identitet handler om hvor opptatt man er av sitt opphav, hvor mye man er sammen med 

mennesker fra samme gruppe, i hvilken grad man ivaretar tradisjoner og om holdninger til 

egen etnisk bakgrunn. Ut fra dette lagde jeg spørsmål som for eksempel "er din etniske 

bakgrunn og kultur viktig for deg? Er dine venners etniske bakgrunn viktig for deg? Og er det 

viktig for deg å ta vare på språk og tradisjoner fra opprinnelseslandet ditt? Holdninger og 

atferd i forhold til opprinnelig og ny kultur kan også indikere grad av identifisering med dem 

(Phinney, Liebkind, Berry, & Vedder, 2006). Derfor vil jeg ved å spørre slike spørsmål finne 

ut graden av etnisk identifikasjon hos informantene. Jeg har brukt samme fremgangsmåte i 

utviklingen av alle spørsmålene i intervjuguiden. I tillegg har jeg brukt modellene i teoridelen 

i drøftingen av resultatene av undersøkelsen. Det at jeg har anvendt teoriene og modellene i 

drøftingen av resultatene, styrker den teoretiske validiteten i undersøkelsen og bidrar til å gi 

en teoretisk forståelse av fenomenet jeg har undersøkt. 

3.2.6 Gjennomføring av intervjuene 

Prøveintervjuet utførte jeg som nevnt på lillesøsteren til en bekjent. Jeg foretok det hjemme 

hos meg. Det faktum at jeg kjenner denne informanten fra før, kan ha påvirket resultatene ved 
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at hun var mer trygg på meg og hadde mer tillit til meg enn de andre jentene. I tillegg kan det 

ha ført til at jeg visste hva slags spørsmål som ville gi tykke beskrivelser som svar. Men på 

tross av dette valgte jeg å inkludere prøveintervjuet i datamaterialet mitt, da jeg mener at det 

var såpass relevant for problemstillingen. På grunn av at tre av informantene mine trakk seg, 

var det også fint å kunne bruke prøveintervjuet, slik at jeg fikk litt mer data og analysere. De 

resterende intervjuene ble gjennomført på et møterom på jentenes videregående, enten i en 

fritime midt i skoledagen, eller rett etter skoletid. Jeg tok opp intervjuene på lydbånd. Det 

faktum at jeg, en person de ikke kjenner fra før, spurte jentene om personlige ting samtidig 

som at de visste at alt de sa ble tatt opp på bånd kan ha ført til det som kalles 

observatøreffekten. Det vil si at jentene kanskje holdt litt igjen i sine fortellinger eller 

oppførte seg annerledes enn de normalt ville gjort fordi de var redde for at jeg skulle fortelle 

videre det de fortalte meg, eller at lydbåndet skulle komme på avveie. Men jeg forsikret dem 

om at jeg hadde taushetsplikt og at ingen andre enn meg skulle høre på lydopptaket. Dette kan 

redusere den såkalte observatøreffekten (Vedeler, 2009). Selv om jeg ikke har gjennomført 

observasjon i mitt prosjekt, kan en observatøreffekt gjøre seg gjeldende fordi forskeren er en 

stor del av selve datainnsamlingen også når intervju er datainnsamlingsmetode. På tross av at 

jentene ikke kjente meg fra før, mener jeg at de åpnet seg mye om sine innerste tanker og ga 

meg tykke beskrivelser om temaer som familierelasjoner, kjærlighet og ekteskap og 

vennerelasjoner. Temaet identitet og tilhørighet var det vanskeligere å få gode beskrivelser av. 

Det kan både skyldes at dette er et komplisert tema og at jentene fortsatt er  midt i en 

identitetsutvikling, noe som gjør det vanskelig for dem å reflektere over dette. Intervjuene 

varte i mellom 30 til 60 minutter, og de ble gjennomført over en periode på 2 måneder.  

3.2.7 Transkribering av intervjuene 

Etter at intervjuene var utført, transkriberte jeg dem, det vil si jeg omgjorde dem fra en 

muntlig samtale til en skriftlig tekst (Kvale & Brinkmann, 2010). Informantenes verbale 

utsagn omgjort til skrift utgjør altså mitt datamateriale, i tillegg til notater tatt i løpet av 

intervjuet vedrørende informantenes kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Disse kan være verdifulle 

i analyseprosessen. Jeg transkriberte alle intervjuene samme dag som jeg hadde utført dem 

slik at jeg skulle huske mest mulig av jentenes kroppsspråk og resten av situasjonen. Ved å 

oppbevare lydopptak og transkripsjoner på en data med passord slik at ingen andre har tilgang 

til dem, har jeg ivaretatt informantenes anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2010). 
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Deskriptiv validitet 

Et tredje aspekt ved validitet er deskriptiv validitet som omhandler i hvilken grad registrering 

av data er gjort på en nøyaktig måte (Maxwell, 1992). Det at jeg transkriberte kort tid etter at 

jeg gjennomførte intervjuet, og at jeg i tillegg hørte jeg på lydopptaket en gang til mens jeg 

leste transkripsjonene, for å dobbeltsjekke at jeg hadde transkribert nøyaktig, øker den 

deskriptive validiteten til transkripsjonen (Vedeler, 2009). 

3.3 Kvalitativ analyse av datamaterialet 

Kvalitativ analyse kan gjennomføres på mange måter, men felles for dem alle er at de benytter 

en fortolkende tilnærming til datamaterialet. Som nevnt tidligere har jeg en hermeneutisk og 

fenomenologisk tilnærming til analysen. Det sentrale ved hermeneutikken er å fortolke utsagn 

fra informantene ved å fokusere på et dypere meningsinnhold enn det som umiddelbart blir 

oppfattet. For å få tak i en dypereliggende mening må budskapet settes inn i en sammenheng 

eller en helhet. Innenfor fenomenlogien innebærer det å forstå et menneske å se det samme 

som de ser. For å kunne gjøre det må forskeren sette seg inn i situasjonen eller "livsverden" til 

informanten. Menneskers subjektive opplevelse står sentralt (Dalen, 2011). Jeg har altså i min 

analyse fokus på å tolke en dypere mening i informantenes subjektive ytringer, ut fra en 

helhetlig forståelse av deres situasjon. Befring (2007) beskriver en kvalitativ analysemetode 

som jeg har latt meg inspirere av. Jeg skal nå gjøre rede for strukturen i min analyse. 

3.3.1 Transkribering og strukturering 

For det første har jeg gjort opplysningene fra informantene tilgjengelige ved å omdanne 

rådataene som er lydfiler, til tekst, altså transkribere. Temavalg, valg av problemstillinger, 

kategorier, datainnsamlingsmetoder og intervjuspørsmål er valg man har tatt i forkant av 

transkriberingen, som legger noen føringer for hvordan rådataene blir (Befring, 2007). 

3.3.2 Organisering, koding og kategorisering 

Gjennom å transkribere fikk datamaterialet en form som var mer oversiktelig. Dataene var på 

dette stadiet analysedata som var klart til å kodes og kategoriseres. Koding kan være enten 

teoristyrt eller empiristyrt. Teoristyrt koding bruker koder som forskeren har utviklet i 

forveien ved å se på eksisterende litteratur på området. Mens empiristyrt koding innebærer at 
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forskeren begynner uten koder og utvikler dem ved å lese materialet. I min analyse har jeg 

brukt begge kodemåtene. Teoristyrt ved at jeg hadde noen faste temaer i intervjuguiden som 

jeg brukte som temaer eller kategorier også i kodingen. Resten av kodene utviklet jeg ved å 

lese gjennom materialet. Altså både deduktiv og induktiv analysemetode, også kalt abduktiv 

metode (Kvale & Brinkmann, 2010). Å kode datamaterialet er å bryte ned rådataene, og sette 

dem sammen igjen på nye måter. Datamaterialet blir gjennom kodingen redusert og overført 

til samlekategorier. Å sette et navn på et avsnitt eller en setning kalles å sette en kode på det 

(Tjora, 2010). Når jeg hadde gått gjennom hele datamaterialet og kodet det, satt jeg igjen med 

et kodesett. Jeg knyttet de ulike kodene til temaene ved at jeg plasserte dem under det temaet 

fra intervjuguiden som de hørte innunder. Dette kalles den tematiske metoden (Dalen, 2011). 

Til slutt når jeg hadde kodet alle intervjuene satt jeg igjen med mange koder. 

Problemstillingen og forskningsspørsmålene ble styrende for hvilke temaer og koder som var 

relevante å fokusere på i analysen og drøftingen. Kategoriene familieforhold, kjærlighet og 

ekteskap, venner og identitet og tilhørighet er teoristyrte fordi de var også kategorier i 

intervjuguiden. Men innenfor disse kategoriene dukket det opp empiristyrte koder. En 

kategori er empiristyrt og det er den som heter Islam. Jeg hadde ikke på forhånd tenkt å 

undersøke dette fenomenet, men i empirien gikk dette temaet igjen i alle intervjuene, så det 

ble en egen kategori. 

3.3.3 Analysere, tolke og trekke konklusjoner  

Det siste trinnet i analysen etter at materialet er kategorisert, er å tolke en dypere mening og 

se datamaterialet i en større sammenheng, knytte det opp mot teorien jeg har brukt i oppgaven 

og trekke noen slutninger. 

Tolkningsvaliditet 

Det fjerde og siste aspektet ved validitet som jeg skal drøfte er tolkningsvaliditet som handler 

om å finne indre sammenhenger i det innsamlede datamaterialet. For å sikre tolkningsvaliditet 

er det viktig at forskeren forstår og nedtegner informantens utsagn riktig, slik at den videre 

tolkningen baseres på materialet slik det fremkom fra informantene og ikke på et materiale 

som har blitt endret fordi forskeren har misforstått informantene sine. Ved at jeg inkluderte 

pauser som informantene hadde, og skrev med store bokstaver da det var ord som jentene selv 

la vekt på, fikk jeg fram relevante elementer for den psykologiske tolkningen av intervjuene, 
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og dette styrker transkripsjonenes tolkningsvaliditet (Maxwell, 1992). Jeg har i tillegg sikret 

tolkningsvaliditeten i mitt prosjekt ved å stille oppklarende spørsmål underveis i intervjuene, 

for å forsikre meg om at mine fortolkninger stemmer med informantenes mening med det de 

sa. Denne måten å intervjue på medfører en kontinuerlig fortolkning med mulighet for 

umiddelbar bekreftelse eller avkreftelse fra informantene av intervjuerens fortolkninger. 

Resultatet kan da bli det som kalles et selvkorrigerende intervju (Kvale & Brinkmann, 2010).  

3.4 Etiske hensyn 

Mitt og samfunnets behov for kunnskap om temaet flerkulturell oppvekst versus hensynet til 

informantene er et dilemma som jeg har tatt stilling til i mitt prosjekt. Spesielle etiske 

utfordringer i mitt prosjekt kan være at det inneholder temaer som kultur, familierelasjoner, 

identitet, etnisitet og innvandring. Disse temaene er definert som sensitive fordi de er 

personlige, og de kan innebære tabubelagte temaer som for eksempel tvangsekteskap og 

æresrelatert vold. I tillegg kan de oppleves stigmatiserende for noen. Ved at jeg intervjuer 

ungdom om disse temaene kan jeg rippe opp i vonde minner, ubehandlede traumer eller 

vanskelige familierelasjoner, og jeg vil kanskje ikke være kompetent til å takle eventuelle 

reaksjoner fra ungdommene. Det vil være uetisk av meg å sette en ungdom i en slik situasjon. 

For å forhindre dette stilte jeg spørsmålene på måter som tillot informantene å svare hvor 

utdypende de selv ville, og som ikke var for direkte, slik at de selv kunne tolke hva jeg mente. 

På denne måten ga jeg informantene et valg om hvor dypt de ville gå i sine skildringer, og 

hvor mye de ville dele med meg. I tillegg var jeg forsikret om at jentene kunne gå til enten 

rådgiver eller helesøster ved skolen hvis de ønsket å snakke mer om de emnene som jeg 

spurte dem om. I tillegg til de spesielle etiske hensynene jeg måtte ta, er det generelle etiske 

hensyn som alle forskere må ta. All vitenskapelig virksomhet skal reguleres av overordnede 

etiske prinsipper som er nedfelt i lover og retningslinjer (NESH, 2006). Eksempler på 

generelle etiske hensyn er å innhente skriftlig samtykke fra informanter, informere dem om 

hensikten med prosjektet og om at deltagelsen er frivillig, søke datatilsynet om godkjenning 

og sikre informantenes anonymitet. I mitt prosjekt har jeg fulgt disse retningslinjene, og ikke 

samlet inn data før godkjenning fra NSD (se vedlegg 4) var mottatt. Til slutt i intervjuet 

spurte jeg jentene om det var noen ubehagelige spørsmål som jeg ikke burde spørre andre om, 

men ingen svarte ja på dette. Dette tolker jeg dit hen at jentene ikke opplevde noen av 

spørsmålene i intervjuet som uetiske, og at de heller ikke følte seg diskriminert på noen måte. 
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4 Presentasjon av funn, tolkning  og 

drøfting av datamaterialet  

I dette kapitlet skal jeg presentere mine funn. Jeg analysere og tolker en dypere mening i 

datamaterialet, for så å trekke noen konklusjoner og drøfte funnene. Resultatene er i oppgaven 

presentert gjennom sitater. Alle sitatene er i kursiv og innrykk. Presentasjon av funn og 

drøfting skjer fortløpende i denne oppgaven Jeg har gjort litt om på sitatene for å bevare 

jentenes anonymitet. For at ingen av jentene skal kunne gjenkjennes har jeg slettet eller 

grovkategorisert indirekte personidentifiserende utsagn i materialet. Jeg har for eksempel 

forandret når de snakker om hvilket land de kommer fra, til Pakistan, slik at det skal bli 

umulig å vite hvem som har sagt hva, siden tre av jentene var fra Pakistan og kun én fra 

Tyrkia og én fra Kurdistan. Så det fremstår som at alle er fra Pakistan i sitatene. Jeg 

presenterer heller ikke hvem av jentene som sier hva av anonymitetshensyn. Jeg presenterer 

resultatene som om de var fra en jente, fordi jeg mener at de fem jentene representerer et 

fenomen, nemlig flerkulturell oppvekst, og at det ikke er nødvendig å skille mellom dem. Det 

viktigste er å få frem beskrivelsene av fenomenet. 

I kvalitativ analyse har man en fortolkende tilnærming til datamaterialet. Jeg har som nevnt 

tidligere en hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming til analysen. Det sentrale ved 

hermeneutikken er å fortolke utsagn fra informantene ved å fokusere på et dypere 

meningsinnhold enn det som umiddelbart blir oppfattet. Og for å få tak i en dypereliggende 

mening må budskapet settes inn i en sammenheng eller en helhet. Innenfor fenomenlogien 

innebærer det å forstå et menneske å se det samme som de ser. For å kunne gjøre det må 

forskeren sette seg inn i situasjonen eller "livsverden" til informanten. Menneskers subjektive 

opplevelse står sentralt (Dalen, 2011). Jeg skal i min analyse derfor fokusere på å tolke en 

dypere mening i informantenes subjektive ytringer, ut fra en helhetlig forståelse av jentenes 

livssituasjon.  

Hovedkodene eller kategoriene mine ble de samme som forskningsspørsmålene og som i 

intervjuguiden, pluss en til som oppsto under kodingen. Under hvert hovedtema, er det 

undertemaer som oppsto i kodingen. De fire hovedtemaene som er teoristyrte er 

familierelasjoner, kjærlighet og ekteskap, vennerelasjoner og identitet og tilhørighet. Det 

femte hovedtemaet er empiristyrt og heter Islam. Dette er altså navnene på de neste fem 

avsnittene hvor jeg skal presentere mine funn og drøfte dem underveis. 
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4.1 Familierelasjoner 

Det første hovedtemaet er altså familierelasjoner. Hensikten med å spørre jentene om dette 

temaet var å få innblikk i hvordan familierelasjonene påvirkes av at foreldrene deres har en 

annen kulturell bakgrunn enn majoritetskulturen. Hvordan påvirker akkulturasjonen 

familierelasjoner og oppdragelsen i jentenes familier? 

4.1.1 Å vokse opp med flere kulturer 

Sam og Oppedal (2003) har som beskrevet på side 14,videreutviklet Bronfenbrenner sin 

økologiske utviklingsmodell, og laget en tokulturell utviklingsmodell som illustrerer hvordan 

barn av innvandrere forholder seg både til foreldrenes opprinnelige kultur og den norske 

kulturen. Hvordan opplever jentene dette? Opplever de noen konflikter mellom de to 

kulturene, og hvordan takler de eventuelt disse? 

Nei, jeg synes ikke det er så vanskelig. Jeg balanserer det sånn at det ikke er så 

vanskelig for meg. Det bare skjer automatisk, jeg legger ikke merke til det, det blir 

bare balansert, at jeg følger det foreldrene mine sier, og det som skjer i hverdagen". 

I dette sitatet ser det ut til at å forholde seg til flere kulturer på en gang går automatisk og 

problemfritt. Men det neste sitatet opplever jeg som mer typisk for utvalgets oppfatning. 

"Jeg: Det har blitt sagt at barn av innvandrere står med et ben i foreldrenes kultur og 

et ben i den norske kulturen. Hva tenker du om det fra ditt liv? Jeg synes det er sant 

jeg. Vi har jo en fordel også, vi har jo to språk. Men det er litt ulemper med det også. 

At det blir vanskelig å kunne begge språkene, og å følge begge kulturene".  

Alle minus en delte denne siste oppfatningen, nemlig at det kan være vanskelig å forholde seg 

til flere kulturer. Det at jentene sier det er vanskelig å følge begge kulturene tolker jeg som at 

kulturene er forskjellige fra hverandre og at de noen ganger kolliderer når det gjelder verdier 

og hvilken atferd som er sosialt akseptert. Og siden de mener det er vanskelig kan det 

innebære at de er usikre på hvilken kultur de skal leve i tråd med, eller kanskje de har valgt å 

leve i tråd med den norske kulturen, mens foreldrene lever mest i tråd med den opprinnelige 

kulturen? 
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Det å ha andre normer og verdier enn den forrige generasjonen er ikke oppsiktvekkende eller 

nytt i seg selv, men det er konsekvensene av det som kan bli vanskelige for jentene, og som 

kan hindre dem i å ta valg basert på egne ønsker og behov. Konsekvenser av å ikke føye seg 

etter familiens og minoritetsgruppens normer kan være tap av kontakt med familien, 

tvangsekteskap, æresrelatert vold, trusler fra familie og andre fra minoritetsgruppen og tap av 

ære og rykte for en selv og familien (Eriksen & Sajjad, 2011). Med disse eventuelle 

senarioene i tankene kan det bli en utfordring å danne seg en identitet og legge planer for 

framtiden, fordi man ikke alltid er enig med foreldregenerasjonen om hva som er riktig å 

gjøre. I begrepet krysspress ligger altså mer enn bare ulike verdier og normer, det ligger også 

forventninger fra både majoritets- og minoritetsgruppen om hva man burde gjøre. Og i 

minoritetsgruppen er det i tillegg konsekvenser hvis man ikke velger å gjøre det som 

forventes. I mitt datamateriale viser det seg at jentene opplever dette krysspresset, og at alle 

minus en påpeker at det kan være problematisk å skulle forholde seg til to så ulike typer 

normsett og verdier.  

4.1.2 En kollektivistisk orientert oppdragelse 

Som nevnt i teorikapitlet har ikke-vestlige samfunn som Pakistan, Tyrkia og Kurdistan ofte en 

kollektivistisk orientert oppdragelse. Hvordan opplever jentene at deres oppdragelse har vært? 

Mener de at foreldrene har hatt et kollektivistisk fokus i oppdragelsen?  

"Jeg vet ikke hvor tydelig jeg markerte det, men det er jo veldig, det kan være veldig 

tungt å tenke på at jeg ikke kan gjøre det jeg selv ønsker, det må jeg bare si. Selv om 

jeg tuller mye rundt det, jeg er veldig ironisk om ting som egentlig oppleves veldig 

alvorlig i mitt hode, men jeg synes det er litt tungt egentlig. Fordi jeg er jo glad i 

foreldrene mine, men jeg har så gjerne lyst å ta mine egne valg i livet og sånn, og de 

gjør det litt vankelig når de ikke helt forstår det. De forstår det jo i en diskusjon, men 

det er ikke slik det fungerer i praksis. Jeg vet at det ikke er slik det fungerer. 

Jeg: så du vil gjerne vektlegge den konflikten som er mellom dine individuelle behov 

og familiens beste? 

Ja, absolutt! Fordi jeg vil, altså jeg har slitt med depresjoner, og det at jeg føler meg 

innesperret og det at jeg har begrensninger, det forstyrrer meg veldig, og det gjør at 

jeg ofte faller tilbake til depresjoner og sånt. Når du ikke klarer å se lyst på framtiden, 
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spesielt i forholdt til at du ikke vet hvordan det med ekteskap og familieliv blir, så gjør 

det ting veldig vanskelig, å ta valg ut fra hva som er familiens beste gir meg en veldig 

klar begrensing som jeg mistrives veldig med da". 

Sitatet ovenfor betegner hvordan disse jentene beskriver dilemmaet mellom egne behov 

versus familiens beste. På den ene siden kan dette tolkes som at de er oppdratt i tråd med en 

kollektivistisk tankegang hvor man skal respektere de eldres ønsker og føye seg etter 

familiens beste. Og på den andre siden uttrykker de at de ønsker å basere viktige valg i livet 

på egne ønsker og behov, noe jeg tolker som at jentene er litt påvirket av majoritetskulturens 

individualistiske fokus. Det kan med dette tyde på at foreldre og barn har litt ulikt fokus, og 

ulik grad av tilpasning til majoritetskulturen. 

4.1.3  Ulik grad av tilpasning i samme familie 

Foreldrene til jentene har migrert til et nytt land og har måttet tilpasse seg kulturen i det nye 

landet, samtidig som de kanskje har fått et annet syn på sin opprinnelige kultur. Denne 

tilvenningen kalles som nevnt på side 10 for akkulturasjon, og Berry og Sam (1997) beskriver 

fire ulike akkulturasjonsstrategier. Det vil si fire ulike måter å foreholde seg til den 

opprinnelige og den nye kulturen. Hvilken akkulturasjonsstrategi opplever jentene at 

foreldrene deres har valgt? Har de selv valgt en annen strategi enn foreldrene? 

"Det at jeg ikke drikker alkohol er mest på grunn av religion, selv om jeg ikke helt ville 

gjort det, så klarer jeg ikke helt å tenke meg hvordan foreldrene mine ville reagert. Jeg 

får veldig dårlig samvittighet hvis jeg bryter den tilliten de har til meg nå, jeg har sagt 

jeg ikke drikker, så jeg drikker ikke. Hvis jeg gjør det, så må jeg lyve om det til dem. 

Men det med kjæreste tror jeg veldig mange som flytter til Norge, i hvert fall meg, vi 

forandrer på litt på hva vi mener religionen prøver å si om det kanskje. Fordi for å si 

det sånn, man kjenner det veldig at religionen kan bryte med normer i det norske 

samfunnet, og det gjør det litt vanskelig å i det hele tatt leve i samfunnet synes jeg da. 

Så ja jeg tror jeg har endret litt ting, altså jeg har endret det til litt mer sånn, jeg tar de 

tingene jeg synes er positivt. Det blir kanskje litt dumt, men det er sånn for eksempel i 

religionen vår så skal ikke tvangsekteskap forekomme, og man skal også selv ville gifte 

seg med en person. Så hvis vi snur det til min fordel, så blir det jo sånn at jeg skal 

finne en person selv. Men samtidig så er det jo sånn at religionen sier at det ikke skal 

være veldig mye samspill mellom menn og kvinner før ekteskap. Disse to tingene 
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passer jo ikke sammen, så til slutt ble det jo bare et valg da, og jeg valgte at jeg synes 

det er greit å ha kjæreste før ekteskap. Så akkurat på kjæresteområdet så er det nok 

foreldrene mine som er problemet, fordi der tok jeg jo nettopp et valg om hva jeg 

mener er greit, ikke sant. Men ting hadde vært veldig mye lettere hvis foreldrene mine 

hadde sagt at det var greit. Hadde det ikke vært for dem hadde jeg nok hatt kjæreste 

nå". 

Jenta sier at hvis det ikke hadde vært for foreldrene hadde hun hatt kjæreste nå, men fordi 

foreldrene mener det strider mot religionen, føler hun ikke at hun kan trosse deres mening. 

Selv har hun tolket religionen mer i retning av det moderne samfunnet hun har vokst opp i, og 

mener at for å finne en ektemann, er man nødt til å være kjærester først for å se om man 

passer sammen. Ved at jenta i sitatet forklarer hvordan hun tilpasser seg både til den 

opprinnelige kulturen og religion, og samtidig tilpasser seg til majoritetskulturen og dens 

verdier og normer når det gjelder kjæreste, kan man si at hun har valgt integrering som 

akkulturasjonsstrategi. Foreldrene derimot ser ut til å ha valgt separasjon som strategi ved at 

de fortsatt kun forholder seg til den opprinnelige kulturens verdier og normer når det gjelder 

kjæreste før ekteskap. Dette sitatet er typisk for hvordan jentene i min undersøkelse beskriver 

deres egen og foreldrenes tilpasning til majoritetskulturen når det gjelder kjæreste og 

ekteskap, men også når det gjelder religion. Mine funn stemmer overens med Berry og Sam 

(1997) sine funn som viser at det varier hvilken av de fire nevnte akkulturasjonsstrategiene 

minoriteter velger, men at minoritetsungdom ofte foretrekker integrasjon, mens 

foreldregenerasjonen ofte foretrekker separasjon (Berry & Sam, 1997). Kun en av jentene i 

utvalget beskrev foreldrene som integrert, og hun beskrev heller ikke så mye konflikter med 

foreldrene eller grensesetting når det gjaldt kjæreste. Foreldrene hennes brydde seg ikke så 

mye om hvordan hun gikk kledd eller om hun hadde kjæreste, så lenge hun fokuserte på å 

gjøre det bra på skolen. På bakgrunn av dette, kan virke som at hvis foreldrene er integrert, 

blir det mindre uenigheter og konflikter i familien, enn hvis foreldrene er har valgt separasjon 

som akkulturasjonsstrategi.  

Hva tenker jentene om hvordan foreldrene har tilpasset seg majoritetssamfunnets verdier og 

holdninger?  

"Jeg tror det blir litt, fordi i hjemlandet var det litt for strengt, altså i mine øyne da. Så 

de er ikke helt der, og jeg merker jo at det som også er at det er ikke bare 

ungdommene som har utviklet seg, det er også de eldre. Nå har jo for eksempel moren 
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min også blitt opptatt av dette med likestilling. Så de utvikler seg, og ser litt på 

hvordan nordmenn gjør ting, og kanskje ser at det var kanskje litt bedre enn hvordan 

vi gjør det. Så det er en utvikling for begge, med det er bare det at vår [ungdommenes] 

utvikling er litt annerledes, fordi vi er litt yngre og vi omgås jo nordmenn hele tida. Vi 

ser kanskje kulturen helt annerledes, og jeg går på skole, jeg har blitt lært opp i 17år 

helt siden jeg kom hit. Foreldrene mine ser jo ikke alt det, de vet ikke så mye". 

Jeg: Så du vil si at barna er kommet lenger i integreringsprosessen enn de voksne? 

"Mhm. Hvis jeg får barn tror jeg de blir enda mindre Pakistanske, også til slutt så tror 

jeg de bare blir sånn som utvikling har skjedd i veldig mange land, så blir de jo bare 

en norsk unge ikke sant. Fordi jeg kommer til å lære opp barna mine langt mindre i 

forhold til de normene og reglene vi har i den Pakistanske kulturen, tror jeg da". 

Det vi ser her er at jentene og foreldrene i ulik grad har tatt opp i seg verdiene i 

majoritetskulturen, og det kalles som nevnt tidligere dissonant akkulturasjon (Jávo, 2010). 

Dette kan føre til ulike verdier, holdninger og livsstiler hos foreldre og barn, og kan skape 

konflikter i hjemmet. I sitatet sier jenta at hun ikke kommer til å oppdra sine egne barn i tråd 

med normene og verdiene i opprinnelseskulturen, men at hennes barn skal oppdras til å bli 

norske. Alle jentene i utvalget så ut til å dele synet på hvordan generasjonene ville komme til 

å tilpasse seg majoritetskulturen mer og mer for hvert generasjonsledd, og at tradisjoner og 

verdier fra den opprinnelige kulturen ville bli gradvis mindre framtredende. Spesielt 

tradisjoner i forbindelse med kjærlighet og ekteskap framhever jente som tradisjoner de ikke 

ønsker å videreføre.  

4.1.4 "Jeg kan ikke være åpen med foreldrene mine"  

Jentene i mitt utvalg og deres foreldre har som vi har sett utviklet ulike verdier, holdninger og 

livsstiler, og de har i ulik grad tilpasset seg majoritetssamfunnet. Hvilke konsekvenser har 

dette for jentenes relasjon med foreldrene? 

"Jeg synes alt det som har med venner å gjøre kan jeg fortelle, altså jenter, men ikke 

når det kommer til gutter, jeg kan ikke være åpen da. Jeg kan kanskje snakke litt om 

det, men da må jeg være veldig forsiktig, så de ikke mistenker at jeg har kjæreste. Men 

jeg er en veldig lukket person, jeg pleier ikke å fortelle alt om meg selv til noen, jeg må 

først klare å stole på en person. I familien vår har vi ikke den vanen at vi prater med 
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hverandre om personlige ting. I familien min har vi det hyggelig samme og vi snakker 

om overfladiske ting, men jeg pleier ikke å fortelle om hva som skjer med meg eller 

hva jeg gjør, det pleier jeg ikke å fortelle". 

Slik jeg forstår dette sitatet har foreldrene og jenta en relasjon som er overfladisk og 

upersonlig. Jenta opplever ikke at hun kan snakke med foreldrene sine om hva hun gjør på 

fritiden, spesielt ikke om at hun har kontakt med gutter. Dette tolker jeg som at jentene og 

foreldrene antagelig er uenige om det er greit å ha kontakt med gutter. I neste sitat er det sies 

det noe lignende. 

 

"Når det gjelder utdanning så har de gitt meg fritt valg hvor jeg vil reise, det er helt 

opp til meg, så lenge jeg blir noe. Altså det er veldig viktig i pakistansk miljø at du har 

status jobb som lege eller lignende, men de har gitt meg fullt valg til å velge hva jeg 

selv vil bli. De [foreldrene] sier det er helt greit hvis jeg vil ta videre utdanning, så 

lenge jeg klarer å passe på meg selv, så jeg føler at de stoler på meg og at de har en 

følelse av at jeg ikke gjør noe dumt. Og det er derfor jeg tenker på den dagen de får 

vite at jeg er sammen med en Sri Lanker, da kan det bli litt problemer. Jeg føler til 

tider at jeg har sviktet tilliten deres, og jeg får lyst til å si det, men det er litt vanskelig. 

Jeg føler at jeg er litt mere åpen og kan snakke om absolutt alt med vennene mine, og 

litt mindre med foreldrene mine. Jeg kan være åpen med dem også, men ikke om alt, 

fordi det er litt bedre å skjule noen ting, og holde det for seg selv".  

Igjen ser vi at når det kommer til gutter og kjærester er det ikke lett å fortelle foreldrene om 

det. Vi ser også at det å ha kontakt med gutter og å ha kjæreste beskrives som å ha sviktet 

tilliten til foreldrene, altså er dette noe foreldrene ikke ville likt eller godtatt. Det er ulikheter i 

verdier, holdninger og atferd mellom foreldrene og jentene når det gjelder det å ha kjæreste. 

 

"Det kan være noen ting jeg ikke kan snakke med foreldrene mine om, men jeg har jo 

en tante, og hun er litt ung fortsatt, og jeg kan prate med henne om alt. Hvis det er 

liksom mer sånne ting som skjer ute, og litt av hvert [ler] som jeg ikke kan snakke med 

mamma om, så forteller jeg det til tante, fordi henne forteller jeg alt til, jeg sier alt rett 

ut til henne". 

Senere i intervjuet forstår jeg at det hun mener med "ting som skjer ute og litt av hvert" er å 

henge med gutter og å røyke. Men det med røykingen forteller hun ikke om til tanta engang. 
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"Jeg føler egentlig at jeg lever livet slik jeg selv ønsker noen ganger. Og derfor føler 

jeg at jeg har gått ganske mye imot mine foreldres regler og gjort ganske mye som de 

ikke liker. Det at jeg får lov til å gå på fest er jo ganske stort, men det er fordi jeg har 

vært ærlig hele tiden så de stoler på meg. I tillegg har jeg vært litt heldig med 

foreldrene mine. Noen ganger så har jeg litt ideer i hodet om hvordan jeg skal gjøre 

ting, men så vet jeg at realiteten ikke er sånn. For eksempel tenker jeg noen ganger 

sånn at jeg har fått en kjæreste, og jeg ber han møte foreldrene mine, men så når jeg 

kommer hjem å tenker meg om, så vet jeg at det ikke går. Det er bare noe jeg tenker i 

hodet mitt, dagdrømmer. Det ville aldri funka å fortelle dem noe sånt på en måte". 

En slik beskrivelse viser at jenta selv kunne tenke seg å ha kjæreste, og at dette er noe hun 

dagdrømmer om, men igjen ser vi at når det gjelder gutter og kjærester er det vanskelig å 

snakke med foreldrene om det. Ovenfor uttrykkes det at det ville aldri fungert å fortelle 

foreldrene om en kjæreste. Jeg tolker dette som at jenta mener at foreldrene ikke ville tillatt 

henne å ha kjæreste. En annen av jentene forteller om sine tanker når det gjelder å få seg 

kjæreste. 

"Men jeg vet jo at jeg ikke kan ha kjæreste uten å holde det skjult. Men bortsett fra det 

området har jeg ganske ærlig forhold til mine foreldre, eller moren min som jeg 

forteller alt til. Hvis jeg skal på fest så sier jeg at jeg skal på fest og at det er gutter der 

og alkohol der. Hun har blitt mer åpen for de tingene, så lenge jeg ikke holder på med 

det selv. Men jeg antar det vil komme en dag hvor jeg også vil ha kjæreste eller et eller 

annet sånn, og det er faktisk noe som plager meg veldig, fordi jeg er veldig redd for 

hva som vil skje da. Jeg vet det blir brudd på tilliten hvis jeg får meg kjæreste, da kan 

jeg ikke være ærlig mer, det kan jeg ikke si til henne. Det er heller ikke alt ved mine 

begrensninger og regler jeg sier til vennene mine, altså ting ved min kultur jeg ikke 

føler de ville forstått eller godtatt. Så sånn sett må jeg spille to roller, en med familien 

og en med venner". 

Det kan virke som at jentene selv enten ønsker å ha, eller faktisk har kjæreste, men at dette er 

noe de ikke forteller foreldrene om på grunn av at de frykter deres reaksjon. De sier de vet 

foreldrene ikke ville akseptert det. Dette kan tolkes som at jentene har tilpasset seg til den 

romantiske kjærlighetsnormen vi har i Norge, mens foreldrene fortsatt holder på de 

tradisjonelle verdiene hvor ingen kontakt mellom kjønnene før ekteskap og arrangert ekteskap 



43 

 

er gjeldende. Dette fører igjen til at jentene ikke er åpne med foreldrene når det gjelder gutter, 

og de lever et slags dobbeltliv hvor de må skjule deler av livet sitt for foreldrene. Eller som 

jenta i sitatet over sier må de spille to roller, en med familien og en med venner. 

4.1.5 Mer frihet i oppdragelsen for gutter 

Jeg valgte som nevnt tidligere å kun ha jenter i utvalget på bakgrunn av tidligere studier utført 

av Dion og Dion (2001) referert i (Torgersen, 2005) av kjønnsforskjeller i 

innvandrerungdoms tilpasning hvor det var funnet en større forventning til jentene enn til 

guttene om å opprettholde foreldrenes tradisjonelle verdier. Opplever jentene at det er 

forskjell på hvordan jenter og gutter blir oppdratt i deres familie/kultur, og hva går eventuelt 

disse forskjellene ut på? Hva synes jentene om disse forskjellene? 

"Hmmm egentlig ikke, vi er likestilte alle sammen i familien min. Men det kan være litt 

forskjell når det kommer til kjærlighetslivet, og når det kommer til å være ute lengre, 

fordi de [foreldrene] mener at det er jenta, altså en jente er respekten deres, altså æren 

deres. Og de mener at hvis det skjer noe med meg, altså da mener jeg sånn voldtekt 

eller noe. Hvis det skjer noe sånt, så ja, det er det de er mest redd for da. Det er derfor 

de sier at jeg bør være hjemme, men jeg har kommet hjem for sent to-tre ganger, og 

jeg har overnattet ute, det har jeg gjort, jeg får lov til det. Men de vil fortsatt være 

sikre på hvor jeg er og hva jeg gjør, sånn at jeg ikke gjør noe dumt, og det ikke skjer 

noe med meg. Men når det gjelder broren min så er det ikke noe sånt, for han er gutt. 

Han trenger ikke å fortelle hvor han går, men moren min pleier fortsatt å spørre han 

også om hvor han går og hvorfor han går ut og alt det der. Jeg synes det kan være litt 

innpåslitent til tider at de spør hele tiden om det, men da forteller jeg det, også går jeg 

bare ut. Så sier de ok greit, husk at du skal komme tilbake da og da, så tenker jeg ok 

greit". 

Ovenfor ser vi at det er forskjell på gutter og jenter når det gjelder kjærlighetslivet og når det 

gjelder å være sent ute. Jenta forklarer dette med at en jente er familiens ære, og hvis hun gjør 

noe som i den eldre generasjonen oppfatter som skam, vil dette føre skam på hele familien å 

ødelegge familiens rykte og ære. Derfor blir jenter mer kontrollert, og får ikke lov å være så 

sent ute, mens gutter egentlig ikke trenger å fortelle hvor de går når de skal ut. Hvis jentene 

skal være sent ute eller overnatte borte, må foreldrene vite hvor de er og hvem de r med, og 

godkjenne det. Ord som innpåslitent beskriver hva jenta mener om å bli spurt hvor hun skal, 
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noe som jeg tolker som at hun oppfatter det negativt. En annen jente nevner røyking som noe 

som er lov for gutter, men ikke for jenter. 

 

"Å være ute sent, pluss at hvis en pakistansk jente røyker, så er det liksom fyfyfy henne. 

Det er jo egentlig helt normalt at en jente røyker hvis man tenker seg om. Hvorfor skal 

en gutt få lov til å gjøre det, men ikke en jente? Hvorfor skal folk gjøre så stor sak ut 

av det når en jente gjør det. Begge er like, bare at det er forskjellig kjønn, det er like 

skadelig for begge to. Sånne ting er veldig vanskelig og jeg er veldig imot det, men det 

er vanskelig for meg å gjøre noe med det ved å diskutere det, fordi når folk er bestemt 

seg så er de bestemt seg. Kanskje den nye generasjonen vil bli annerledes, men den 

gamle generasjonen ser ulikt på gutter og jenter og hvordan de bør behandles". 

Det er altså ikke bare når det gjelder kjærester og å være sent ute det er forskjeller på gutter og 

jenter, men også når det kommer til å røyke er det akseptert at gutter gjør det, men ikke at 

jenter gjør det. Jenta forklarer at hun mener dette er urettferdig og vanskelig, men at hun ikke 

tror det vil nytte og prøve å endre på disse reglene. For som hun sier at når folk har bestemt 

seg så har de bestemt seg. Med folk mener hun den eldre generasjonen, og hun sier i tillegg at 

hun har håp og tro på at den nye generasjonen vil bli annerledes. En tredje jente beskriver en 

situasjon i familien hvor hun opplever at jenter og gutter blir behandlet ulikt. 

 

"Ja, for eksempel når det gjelder tradisjoner er det forskjell på gutter og jenter. Jeg 

kan godt delta på høytidsfeiringer som vi har, men det er så mye sånne tåpelige greier. 

Jeg er veldig kjønnsnøytral, så jeg liker for eksempel ikke ideen om at jeg skal kutte 

salaten, mens broren min kan gå hvor han vil og ikke engang trenger å komme hjem til 

middagstid. Ikke det at det er sånn hjemme hos oss, men det er det samtidig. Mamma 

vil liksom ikke se det, men jeg tror indirekte så er veldig mange utenlandske foreldre 

som  sier at det ikke er sånn, og de vet det kanskje ikke selv alltid, men det er en 

forskjellsbehandling og barna merker det. I hvert fall merker jeg det og  jeg er veldig 

imot. Det er også forskjellsbehandling når det gjelder hva som er skam. For eksempel 

er det ikke så skam hvis en gutt har kjæreste før ekteskap eller er ute sent med venner. 

Det synes jeg bare er teit". 

Her ser vi enda et utsagn som støtter funnene til Dion og Dion (2001) som viser at det stilles 

større krav til jenter enn til gutter når det gjelder å bevare foreldrenes tradisjonelle verdier. 
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Jenta beskriver her hvordan det forventes at hun skal hjelpe til med matlaging og rengjøring i 

forbindelse med feiring av høytider, men broren hennes ikke en gang trenger å komme hjem 

til middagstid, men kan isteden gå hvor han vil. I tillegg forklarer jenta at det er forskjell på 

gutter og jenter når det kommer til hva som er skam, og nevner det med å ha kjæreste og være 

sent ute som eksempler på noe gutter kan, men jenter ikke kan gjøre. I motsetning til de fire 

andre, har jenta i sitatet under en annen oppfatning av kjønnsforskjeller. 

"Nei, ikke i våre familie, men i mange pakistanske familier her i Norge er det sånn, 

men ikke hjemme hos oss, der er det veldig likt. I forhold til mine pakistanske 

venninner sine mødre er ikke mammaen min streng i det hele tatt, men foreldrene 

deres er ganske strenge. Mamma gir meg veldig mye frihet, så jeg tenker at jeg er 

veldig heldig i forhold til de andre". 

I hennes familie er det nemlig ikke forskjell på gutter og jenter, og hun mener moren hennes 

gir henne mye frihet i forhold til hennes pakistanske venninner og deres mødre. Det er altså 

ikke alle som opplever at gutter har mer frihet, men fire av fem i mitt utvalg gjør det. 

 Jentene sier de opplever denne kjønnsdelingen spesielt når det gjelder kjærligheten, være ute 

sent med venner og husarbeid. Med tanke på foreldrenes bakgrunn tolker jeg jentenes utsagn 

som at foreldrene oppdrar barna sine slik de ville gjort i opprinnelseslandet, med tydelige 

forskjeller på hvordan jenter og gutter oppdras og på hva som forventes av gutter og jenter.  

4.1.6 "De vil det beste for meg" 

Selv om det kommer frem ved flere anledninger at jentene opplever at foreldrene har ganske 

klare forventninger for dem når det gjelder hva de ikke får lov til, og at de opplever at guttene 

får lov til mer enn dem, er oppfattelsen blant alle jentene at foreldrenes kontroll handler om at 

"de vil det beste for dem". Ovenfor har vi fått noen svar på hvorfor foreldrene kontrollerer 

barna sine, spesielt døtrene. Det er for blant annet å beskytte jentene fra et samfunn med 

mange farer og passe på at de ikke gjør noe som ødelegger familiens rykte og ære. Men 

hvordan opplever jentene foreldrenes kontroll og grensesetting? 

"Da jeg var 13-14 år gammel og begynte å bli ungdom så begynte jeg å være mer ute 

og jeg hørte ikke etter hva foreldrene min sa. Og det igjen utviklet seg til diskusjoner 

og alt det dere der. Men etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg forstått at alt de sa 
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var riktig og jeg føler meg dum faktisk til tider når jeg tenker på det, såå eh ja. For 

egentlig så sa de det for mitt beste at jeg burde ikke være ute lenge fordi det pleide å 

skje mye rart hele tiden ute. Jeg mener at jeg har bra forhold til foreldrene mine, 

spesielt min mor. Og pappa har aldri tvunget oss til noe" 

I sitatet over beskriver jenta at hun hadde en periode i ungdomstiden hvor hun ikke fulgte 

foreldrenes regler, og at det førte til diskusjoner. Men etter hvert som hun har blitt eldre har 

hun innsett at alt foreldrene sa var riktig, og at de bare ville hennes beste. En annen jente sier 

at hun gjør det foreldrene mener er riktig, og at hun tror det ville blitt en diskusjon hvis hun 

hadde gjort noe som gikk imot foreldrenes ord. 

"Jeg føler jeg gjør for det meste det jeg har lyst til, og som jeg sa at foreldrene mine 

ikke er så strenge, så de lar meg gjøre det jeg har lyst til å gjøre Men jeg tror det 

hadde blitt stor diskusjon hvis jeg hadde sagt at jeg ville flytte ut, fordi de mener at jeg 

ikke enda kan ta ansvar. Selv om de mener at jeg stor jente og alt det der, er det 

fortsatt noen situasjoner jeg ikke kan ta ansvar, altså økonomisk og alt det. Og jeg 

mener at grunnen til at de reagerer sånn er at de bryr seg om meg, de vil ikke at jeg 

skal være alene, og jeg vet at de støtter meg uansett. Noen ganger kan det være 

negativt, og noen ganger kan det være positivt, men jeg vet at det er noe positivt bak 

dette, de sier det for mitt beste". 

Hun trekker fram det å flytte ut som eksempel på noe som hun tror ville ført til konflikt 

mellom henne og foreldrene. Hun sier at foreldrene begrunner denne styringen over hennes 

valg med at de mener hun ikke er ansvarlig nok enda, spesielt ikke økonomisk. Hun sier at 

hun opplever foreldrenes grensesetting som negativt noen ganger, men at hun vet at det er noe 

positivt bak det, og at de vil hennes beste. En tredje jente forklarer at hun så langt i livet ikke 

har vært uenig med foreldrenes regler for henne, og at hvis de ikke hadde hatt en god grunn 

for å si det de sier, så hadde hun vært imot det. 

"Det er viktig for meg å leve slik mine foreldre ønsker fordi det er dem som har vært 

der for deg hele tida. De vil jo at jeg skal bli ferdig med skolen og få en utdanning og 

gifte meg med en ordentlig og rett person. Og de vil at jeg skal kjøpe et hus og ha et liv 

der jeg trives. Og jeg vil egentlig det samme fordi de tenker jo det beste for meg. Så 

hvis de sier noe jeg ikke vil så er jeg imot det. Men fram til nå har jeg ikke opplevd at 

de har bedt meg om å gjøre noe jeg ikke vil, de sier bare positive ting, så det er bare 
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bra for meg. Hvis det for eksempel er noe de ikke tillater meg å gjøre så har de en 

grunn til det. Og når de forteller grunnen, da forstår hvorfor de sier nei. Men hvis de 

ikke hadde hatt noe grunn og sa nei, da hadde jeg vært imot det, de må ha en 

begrunnelse til å si nei". 

Slike kompromissinngåelser eller diskusjoner karakteriserer flere av jentenes beskrivelser av 

kommunikasjon med foreldrene. Jenta sier hun blir enig med foreldrene når de forklarer 

henne hvorfor de sier nei, men at hvis de ikke hadde hatt en god grunn, hadde hun ikke hørt 

på dem.  

På den ene siden har jentene forståelse for foreldrenes synspunkter, men på en annen side har 

de individuelle behov og ønsker som ikke alltid lar seg forene med foreldrenes, og som noen 

ganger fører til diskusjoner. Men oppfattelsen blant jentene er i hovedsak at man bør gjøre 

som foreldrene sier fordi de vil det beste for dem og vet hva som er riktig. Den velviljen og 

forståelsen jentene viser for foreldrenes grensesetting kan tolkes som et uttrykk for at de er 

oppdratt til å se hele familiens behov (kollektivisme) og ikke bare egne behov 

(individualisme). Fordi i en kollektivistisk oppdragelse er respekt for de eldre sentralt, og det 

er nettopp det jentene viser ved at de i stor grad gjør som foreldrene mener, på tross av at de 

selv egentlig ønsker å handle annerledes og mer ut fra egne ønsker og behov. 

For å oppsummere har akkulturasjonen har altså påvirket familierelasjonene på den måten at 

jentene ikke er åpne og ærlige med sine foreldre når det gjelder hva de gjør på fritiden, 

spesielt ikke når det kommer til gutter. Det skyldes at foreldrenes og jentenes akkulturasjon 

har hatt ulikt utfall, og jentene har i større grad tilpasset seg majoritetssamfunnets normer og 

verdier. Gutter og jenter får ulik oppdragelse, hvor guttene generelt får mer frihet og blir 

mindre kontrollert. Jentene opplever foreldrenes kontroll og grensesetting som at de vil det 

beste for dem. Neste tema jeg skal presentere funn fra er kjærlighet og ekteskap. 

4.2 Kjærlighet og ekteskap 

Forelskelse og utprøving av forholdet til det annet kjønn er en vanlig del av ungdomstiden 

blant majoriteten av etniske nordmenn. For de fleste etniske norske foreldre er det 

uproblematisk at deres tenåringsdøtre og sønner har kjærester. Blant ikke-vestlige, muslimske 

foreldre derimot oppleves dette ofte som problematisk, da en viktig regel i Islam er å holde 

kjønnene atskilt før ekteskap (Østberg, 2005). I tillegg er det som nevnt på side 8 vanlig med 
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kjærlighetsekteskap i Norge, mens det er arrangerte ekteskap som er mest vanlig i Pakistan, 

Tyrkia og Kurdistan.  Hvilke konsekvenser har det for jentene at de vokser opp med å 

forholde seg til to motstridende syn på kjærlighet og ekteskap? Hvordan påvirker 

akkulturasjonen jentene når det gjelder kjærlighet og ekteskap? 

4.2.1 Velge ektemann basert på egne-  eller familiens ønsker? 

Begrensninger når det kommer til valg av kjæreste og ektemann er det temaet som er hyppigst 

forekommende i mitt datamateriale, alle jentene var opptatt av dette, og hadde mye å si om 

dette temaet. På spørsmål om hvordan foreldrene hadde reagert på at hun ønsker å gifte seg 

med den hun forelsker seg i, uavhengig av hvilket land han kommer fra og hvilken religion 

han har svarer en av jentene følgende. 

"Det var det da, det er egentlig det aller største problemet tror jeg, i hodet mitt også, 

fordi det blir jo en begrensing hvis du bare skal gå ut med pakistanere. Altså det i seg 

selv er en stor begrensning, og det er noe jeg frykter veldig, det er ingen i familien min 

som har giftet seg med en som ikke er pakistaner, og det å være den første ville jo, ja 

det er litt tungt å være den første, fordi da har du ingen. Jeg tror ikke moren og faren 

min hadde godtatt det i hele tatt. Og det er jo litt synd fordi jeg har jo liksom ikke gjort 

noe, jeg vært ærlig hele tiden egentlig, men så kommer det til den lille tingen jeg vil 

gjøre selv, og da vil de ikke akseptere det. Og det er jeg egentlig helt sikker på at de 

ikke vil akseptere. I så fall hvis det ikke er en pakistaner, så MÅ det være en muslim. 

Jeg må bryte med familien hvis jeg skal gifte meg med en som ikke tilfredsstiller en av 

de kravene, så det er jo å velge enten mann eller familie, så jeg vet egentlig at jeg 

taper den ene parten".  

For det første kan det at ingen i familien til jenta har giftet seg med noen fra et annet land gi 

oss en indikasjon på at dette er en tradisjonell familie som ikke har tilpasset seg den moderne 

ekteskapsnormen i majoritetslandet. Jenta tror ikke at foreldrene hadde akseptert at hun hadde 

giftet seg med en som ikke var fra samme land, og de hadde i hvert fall ikke akseptert at hun 

hadde giftet seg med en som ikke var muslim. Hun utrykker at dette er noe hun synes er 

veldig tungt, og at hun føler at hun må velge mellom å beholde kontakten med familien eller 

følge sine egne ønsker. Hun vil jo ikke miste familien, samtidig ser hun ikke for seg at hun 

skal klare å gifte seg med en hun ikke egentlig er forelsket i, men fordi han er fra et bestemt 

området og har en bestemt religion. Jenta opplever tydelig et spenningsforholdet mellom 
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hensynet til familiens beste og individuelle behov når det gjelder kjærlighet og ekteskap. En 

annen jente utrykker også at hun foretrekker kjærlighetsekteskap framfor arrangert. 

[...] det er jo en forandring som har skjedd, naturligvis. Før kjente jeg at det kryssa litt 

begge veier, fordi i hodet mitt før i tida, så var det sånn at jeg ville gjerne finne en 

selv, men så mente jeg ikke det var riktig å gå ut og bare møte gutter. Men etter hvert 

så skjønte jeg at det der er jo to motsetninger, og at jeg måtte velge enten eller. Så 

veide det jo mest mot det å finne en selv, fordi jeg klarer egentlig ikke tanken på at 

noen skal bestemme den delen av livet mitt. 

Sitatene ovenfor representerer jentenes beskrivelser når jeg spurte dem om kjærlighet og 

ekteskap. De har til felles at de ønsker å velge ektemann ut fra hvem de er forelsket i og selv 

ønsker å leve resten av livet med, ikke hvem som er best for familien. Det var bare en av de 

fem jentene som opplevde at foreldrene hennes tillot henne å ha kjæreste før ekteskap. 

"Veldig bra, fordi jeg er veldig glad for at jeg har sånne foreldre, fordi jeg får lov til 

liksom hva som helst liksom, for med andre foreldre er det liksom sånn at, fordi mange 

av venninnene mine sier til meg at jeg er veldig heldig som har sånne foreldre, fordi 

jeg har en kjæreste på en måte, men det er en venninne av meg som også har det, men 

da foreldrene fikk vite det ble de veldig sinte, og broren begynte å slå henne og sånn. 

Men foreldrene mine har ikke noe imot det. Foreldrene til kjæresten min har snakket 

med foreldrene mine, så de har ikke noe imot at vi er sammen, så lenge vi følger med 

ordentlig på skolen og sånt. De tenker at det er seriøst og at vi har en framtid sammen. 

De sier at hvis vi vil ha en framtid sammen, så må vi gjøre det bra på skolen".  

I sitatet ovenfor forteller jenta at hun får lov til hva som helst og at foreldrene hennes ikke 

har noe imot at hun har kjæreste. Men samtidig sier hun at både foreldrene hennes og 

kjæresten hennes sine foreldre tenker at de har en framtid sammen. Dette tolker jeg som at 

foreldrene tillater dette forholdet med det forbehold at de faktisk planlegger en framtid 

sammen. Dermed virker det ikke lenger som at heller denne jenta får lov til hva som helst 

når det kommer til kjærlighet og ekteskap. Hvis hun hadde vært kjæreste med en norsk 

gutt for eksempel, så kan det hende foreldrene hadde hatt en annen mening. Selv om jenta 

opplever det som "å få lov til hva som helst" i forhold til hva andre pakistanske jenter får 

lov til, tolker jeg dette som at foreldrene har visse begrensinger for henne når det gjelder 

valg av kjæreste.  



50 

 

4.2.2 Sex er noe du har med en du har en framtid med 

I Norge er det vanlig å være kjærester og samboere før man gifter seg. Hva mener jentene 

om samboerskap og sex før ekteskap? 

"Eeeeeh, jeg synes at det ikke er eeeeeh, sånn som for eksempel i Islam så står det at 

du ikke skal ha det før ekteskapet, og jeg aksepterer det og jeg godtar det, og faktisk 

så...han jeg er sammen med aksepterer det også, og respekterer det. Så selv om vi har 

vært sammen lenge, så har vi ikke gjort noe sånt, for han sier at han skal ta vare på 

meg å æren min. Så vi har ikke gjort noe sånt hittil. Og han mener også at det er viktig 

at...jeg har sagt til han at det er viktig at jeg sparer dette til den dagen 

[bryllupsdagen], for tenk hvis det ikke blir noe av oss to, så er det viktig at jeg ikke er 

urettferdig mot mannen min, han jeg skal gifte meg med, kanskje jeg finner meg en 

annen, man vet aldri hva som skjer...såååå jaaa jeg synes det er viktig å vente til man 

har giftet seg". 

I sitatet over forteller jenta om en sammenheng mellom sex og ære. At hvis man har sex med 

en, men ikke gifter seg med han, og dette igjen medfører at man ikke er jomfru på 

bryllupsdagen, vil dette ødelegge æren til denne jenta, og henne familie. Derfor har hun ikke 

sex med kjæresten sin, selv om de har vært kjærester i flere år, og ønsker å gifte seg med 

hverandre, i tilfelle forholdet deres ikke skulle vare, tar de ikke sjansen. Jeg mener dette 

sitatet sier mye om hvor viktig det er for jentene å bevare æren. En annen jente forteller at 

moren ville blitt skuffet hvis hun hadde hatt sex før ekteskap. 

"[...] greit at mamma gir meg lov til mye, men hvis jeg gjør det [sex] før ekteskap blir 

hun veldig skuffa. Fordi liksom kulturen vår er bygd opp sånn at før bryllupet skal man 

ikke gjøre noe, og etter bryllupet er alt lov. Det er liksom bare sånn kulturen er, og 

folk er med i den kulturen, så man blir automatisk, man må liksom bare følge de 

reglene".  

I minoritetskulturen er reglene slik at man ikke skal ha sex før ekteskap, men så snart man er 

gift kan man gjøre alt. Jenta sier at folk automatisk er med i kulturen og må følge reglene som 

er i kulturen. Jeg tolker dette som at hun mener at hvis man opprinnelig er fra en kultur, så 

gjelder reglene fra denne kulturen for deg, uansett om du nå bor i en annen kultur. De to 

sitatene ovenfor omhandler det samme som resten av jentenes utsagn om sex før ekteskap. 

Alle mente dette var noe som ikke var akseptert og som man ikke burde gjøre. 



51 

 

4.2.3 Kastesystemet 

På spørsmål om det var noe mer hun ville fortelle om som jeg ikke hadde spurt om, svarte 

en av jentene dette. 

"Kastesystemer! Det er veldig viktig, fordi i den gamle generasjonen er det sånn at 

hvis man skal gifte så er det sånn at samme kaste kan gifte seg, de som er fra kasten 

under kan ikke gifte seg. Venninna mi for eksempel er sammen med en gutt som har 

lavere kaste, dem kan ikke gifte seg, de har masse problemer. Det er ikke vår feil at vi 

er født i en kaste som ikke er bra nok, en er mindre og en er høyere. Jeg synes at alle 

mennesker er like mye verdt, det skal ikke være sånn at noen er over og noen er under. 

Men som jeg sier kanskje denne tradisjonen blir borte, den nye generasjonen kanskje 

fjerner den, fordi det er noen steder i Pakistan hvor de har begynt å ta den vekk. Jeg 

synes det er veldig dumt at man skal ha sånne regler. Man veit jo ikke hvem man faller 

for, hvem man havner opp med, og det lille der kan ødelegge alt. Fordi de som er fra 

høy kaste, dem er veldig sta på at nei dette skal ikke skje, de kan heller ta livet av en 

person enn å la dem gå ut av kasten å gifte seg med en fra lavere kaste. Det har veldig 

mye med ære å gjøre. Det er veldig vanskelig, fordi man vei aldri hvem man kan falle 

for, det er ikke sikkert at han har samme kasten. Det er kanskje tilfeldig at man er 

samme kaste. Det som er viktig er hvem man liker, fordi det er vi som skal leve livet 

sammen, vi må få lov til å velge selv".  

I sitatet over forteller jenta om en venninne som har kjæreste fra en annen kaste som ikke får 

lov av familiene sine til å gifte seg med hverandre, og at hun mener dette er teit. Hun sier at 

man ikke kan styre hvem man forelsker seg i, og at hvilken kaste man tilhører ikke burde ha 

noen betydning for hvem man kan gifte seg med. Dette handler jo om det samme som 

ovenfor, nemlig at jentene ønsker å gifte seg ut fra hvem de blir forelsket i, og ikke basert på 

foreldregenerasjonens regler og tradisjoner. Tre av jentene i utvalget nevnte kastesystemer, og 

de mente det burde avskaffes og at det var gammeldags og meningsløst. Sitatene ovenfor om 

kjærlighet, ekteskap og kastesystemer gjenspeiler at jentene har tilpasset seg 

majoritetskulturens normer når det gjelder kjærlighet og ekteskap. 

For å oppsummere påvirker akkulturasjonen jentenes forhold til kjærlighet og ekteskap på 

følgende måter. For det første opplever jentene et dilemma mellom egne behov og ønsker og 

hensynet til familiens beste når det gjelder valg av kjæreste og ektemann. Alle jentene i mitt 

utvalg mener de bør kunne velge kjæreste og ektemann ut fra hvem de forelsker seg i, mens 
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de forteller at foreldregenerasjonen mener jentene bør velge ut fra hvor mannen kommer fra 

og hvilken religion han tilhører. Tre av jentene forteller også om at hvilken kaste mannen 

tilhører er avgjørende for om foreldrene godkjenner mannen eller ikke. Når det gjelder sex er 

oppfatningen blant jentene i min undersøkelse at dette er noe du bør vente med til du er gift, 

og hvis du skal ha det før ekteskap, bør det være med en du stoler på og som du vet du kan ha 

en framtid med. Eller med andre ord, en som foreldrene ville godkjent som ektemann. Dette 

tolker jeg som at selv om jentene har tilpasset seg majoritetskulturens normer når det gjelder 

ekteskap, og ønsker å velge ektemann basert på kjærlighet, har de fortsatt minoritetskulturens 

tradisjonelle oppfatning når det kommer til sex. Dette tenker jeg kan ha sammenheng med 

minoritetskulturens sterke kobling mellom sex og ære. 

4.2.4 Rykte og ære 

Som vi har sett er å bevare æren bakgrunnen for mange av reglene og forbudene som jentene 

forteller om. Når de forklarer hvorfor de ikke kan gjøre ting, viser det seg at å bevare æren er 

bakgrunnen for mye. Ovenfor forteller jentene at sex før ekteskap ikke er akseptert. Jentene 

beskriver også hvilke konsekvenser det å ha sex før ekteskap kan føre til. 

"[...]Fordi i landsbyen vår så var det en dame som hadde kjæreste før da, også gifter 

hun seg, å så ringer eks- kjæresten til mannen hennes og sier at de har vært sammen 

og sånn, og da ble de skilt. Og pappa er veldig redd for at det skal skje med meg. I  

landsbyen der vi kommer fra er det veldig mye rykter, og hvis en jente får rykte på seg 

er hun ikke ordentlig jente liksom. Det er så strengt der". 

En konsekvens av å ha kjæreste og sex før ekteskap kan altså være at man blir skilt hvis den 

nye mannen finner ut om den forrige mannen. En annen jente forteller noe lignende. 

"[...] ja fordi greit at vi lever her, men det er pakistanere her og, og det er dem som 

snakker. Og greit man skal liksom ikke bry seg, men folk er flinke til å snakke og da 

går ryktene, og da havner man kanskje litt her og der. Så ære har mye å si, fordi vi 

kommer fra et land hvor ære har veldig stor rolle. Fordi det er mange som fortsatt 

tenker som de gjør i Pakistan, og da begynner dem å snakke og da blir det sikkert 

rykter, og folk tenker, ja dattera til den og den hun er ikke bra, og hun gjør det og det. 

Selv om man ikke har gjort noe vondt, eller ment noe vondt til noen. Det er veldig 
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viktig at man har godt rykte, fordi hvis man får dårlig rykte, blir det vanskelig å leve 

når man blir eldre.  

Jeg: Hvordan blir det da?  

Da tenker jeg, fordi du får barn, du gifter deg, folk sier til mannen din: 'ja kona de 

gjorde det , hun var gal'. Det er masse rart. Det er mange som skiller seg på grunn av 

det der. Kanskje du er kul nå, men det kan ødelegge framtiden din. Så man skal passe 

på". 

Jentene i sitatene over beskriver konsekvensene av å ha kjæreste før ekteskap og da spesielt 

hvis man har sex før ekteskap, kan være at det ødelegger for framtidige ekteskap. At ingen vil 

gifte seg med deg hvis du er uren og har dårlig rykte. Selv om de er født i Norge og vokst opp 

her, påvirkes jentene i stor grad av rykte og ære blant innvandrere fra samme land når det 

gjelder valg i kjærlighetslivet. I tillegg til sex før ekteskap, er det å gå med utfordrende klær, 

bli voldtatt eller ikke ta høyere utdanning temaer som jentene forbinder med tap av ære. I 

tillegg er det å være ute sent og dra på fest noe jentene nevner. 

"Jeg: Familiens ære og rykte påvirker dine valg, du tar hensyn til hele familien?  

Ja jeg gjør det, men det har naturligvis blitt litt redusert nå. Men det er også fordi det 

er flere pakistanske familier som i likhet med oss har blitt mer og mer integrert, så de 

har liksom akseptert mer og mer at barna gjør forskjellige ting, og jeg hører det på 

diskusjonene mellom foreldrene at de snakker om det :"Barna mine snakker så dårlig 

urdu, og barna mine gjør det og det". Så det har blitt litt mer åpenhet, og det liker jeg 

veldig godt. Jeg vet jo ikke, men jeg føler at det er litt mer sånn blant nordmenn, og jeg 

liker den åpenheten, fordi vi kan ikke, altså jeg synes det er veldig dumt å leve i de 

rollene som jeg føler mange pakistanere spiller. Altså, jeg går på fester faktisk, 

foreldrene mine trenger ikke å si noe annet, fordi det er jo det jeg gjør. Og jeg liker 

ikke at jeg skal spille noe annet enn det. Det som er så rart er at det litt dobbeltmoral, 

fordi alle vet at alle gjør det, men ingen vil si det. Så altså, på samme måte som barna 

i vår familie gjør sånne ting, så gjør jo barna i  nabofamilien det også, men ingen vil 

jo innrømme det. Så det blir litt sånn anspent forhold og folk prøver å dekke til ting 

som man ikke vil vise og sånn, og alt bare for litt ære, og det synes jeg er dumt da. 

Her beskrives jenta hvordan innvandrere fra samme land er opptatt av å fremstå bra foran 

andre innvandrere fra samme land. Dette kan delvis være fordi at de vet at naboene fra samme 
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land har mye kontakt med hjemlandet, og hvis de sladrer til noen der nede om at døtrene til 

naboen drar ut sent på fest med gutter, kan det potensielt ødelegge for denne jenta senere når 

det er tid for ekteskap. Hvis familien planlegger å hente en mann fra hjemlandet, er det viktig 

at jenta ikke har dårlig rykte der nede, eller her i Norge for så vidt. Her kommer de 

transnasjonale forbindelsene inn. Familiene i Norge forholder seg ikke bare til hva andre fra 

samme minoritetsgruppe mener om dem her, men også hva familie og bekjente i hjemlandet 

mener om dem. Dette kan medføre at foreldrene har regler for barna sine her i Norge for å 

tilfredsstille familiemedlemmer i hjemlandet. 

Oppsummert er altså sex før ekteskap og det å være ute sent de to viktigste tingene jenter bør 

unngå hvis de vil bevare sitt gode rykte og sin og familiens ære. Jeg tolker jentenes utsagn dit 

hen at de ikke deler foreldregenerasjonens oppfatning av dette og følger disse reglene av 

hensyn til familien. Mens foreldrene har null toleranse for sex før ekteskap, er jentene mer 

tilbøyelige for at hvis man stoler på en gutt og vet at man kan ha en framtid med han, så bør 

det være lov. Når det gjelder å være ute sent forteller jentene mer om det i neste avsnitt. 

4.3 Vennerelasjoner 

Å være ute sent med venner å dra på fester er relativt alminnelige aktiviteter for etnisk norsk 

ungdom. Hvilke tanker har jentene i mitt utvalg om hva etnisk norsk ungdom får lov til kontra 

hva de selv får lov til? Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes vennerelasjoner? 

"Jeg personlig fulgte jo mine foreldres regler hele tida, og jeg tok dem som mine egne, 

og syntes de var fullt akseptable, inntil for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg selv fikk 

litt nok av den begrensningen, det forstyrret meg litt. Og hvis vi går sånn ekstra dypt 

inn på det, så fikk jeg litt sånn depresjoner som jeg tror har noe med det å gjøre, og 

det hindret meg i hvert fall litt med å gå ut blant venner og slet litt med å gå på 

treninger og sånt. Men ellers pleier jeg ikke å snakke så mye om familien min til 

venner. Jeg trives ikke egentlig så veldig mye med at de [vennene] spør meg om for 

eksempel kan du har kjæreste? Kan du det og det? Fordi jeg vil ikke sette foreldrene 

mine i dårlig lys, men jeg vet jo at jeg ikke kan ha kjæreste uten å holde det skjult". 

I sitatet over ser vi at foreldrenes grensesetting førte til depresjoner, som igjen hindret jenta i å 

gå ut med venner og å dra på trening. Selv om jenta tydeligvis misliker foreldrenes kontroll, 

ønsker hun ikke å sette dem i dårlig lys ved å fortelle vennene om foreldrenes regler. En slik 
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beskrivelse av forholdet til venner får tydelig fram spenningsforholdet mellom individ og 

kollektiv, og hvordan jentene noen ganger dras i to retninger på en gang, mellom foreldre og 

venner. Og at noen ganger kan valgene jentene tar når det gjelder hvilke verdier og normer de 

skal følge eller ikke, ha konsekvenser som påvirker deres psykiske helse på en negativ måte.  

Reising er som nevnt på side 8 en vanlig aktivitet å gjære med venner i det norske samfunnet. 

Er reising en aktivitet som jentene i mitt utvalg pleier å gjøre med sine venner? 

"Jeg og vennene mine har lyst å reise. Vi har tenkt til å reise alle sammen til Syden, i 2 

eller 3 uker, men vi tror ikke vi får lov av familien. Fordi de tenker at det ikke er trygt 

der nede, at vi tre jentene drar helt alene. Vi har ikke spurt, men vi vet at vi ikke 

kommer til å få lov, så vi tenker at det ikke er noe vits å spørre. De er ikke villige til å 

sende oss helt alene bort dit. Hvis for eksempel storebroren min eller en onkel kunne 

blitt med, da hadde vi fått lov, de ville ikke sendt tre jenter av gårde på ferie alene". 

Når hun sier "de er ikke villige" tolker jeg det dit hen at hun mener foreldrene. Jenta tror altså 

ikke at hun og vennene ville fått lov av foreldrene til å reise alene uten å ha med seg en 

storebror eller en onkel. Jeg undres om dette kan skyldes at foreldrene ønsker å ha en slags 

kontroll på hva jentene gjør, og sørge for at noen kan beskytte dem, i tilfelle noe skulle skje 

med jentene, som kunne ødelegge deres ære? Eller er de redde for at andre vil tenke at de ikke 

har kontroll på sine døtre hvis de får høre at de lot dem dra alene på ferie? Basert på hva 

jentene tidligere har sagt om rykte og ære, er begge disse tolkningene sannsynlige. 

4.3.1 Annerledes oppdragelse enn etnisk norske ungdommer 

Jentene tror altså ikke at de ville fått lov til å reise på jentetur uten å ha med seg en storebror 

eller onkel. Opplever jentene at etnisk norsk ungdom har mer frihet og mindre regler? 

"Ja. Men altså det skal sies at foreldrene mine også har utviklet seg litt, de var mye 

strengere da mine eldre søsken var yngre, på min alder, men hvis jeg ser på mitt 

tilfelle, så merka jeg det mest som sagt i puberteten, fordi det er da drikking og gutter 

og alt dette begynner å komme fram, og det er da foreldrene mine har sine tøyler da. 

Altså de tolerer jo mindre enn norske foreldre etter min mening, så da merket jeg at 

det var mindre frihet og det var litt ubehagelig. Sånne ting som samspill mellom gutter 
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og jenter og alkohol og alt det her, det er veldig strengt, men det er jo godt forståelig 

med deres bakgrunn og da.  

Denne jentas oppfatning er at norske foreldre tillater mer enn hennes foreldre, spesielt når det 

gjelder gutter og alkohol. Men hun mener samtidig at foreldrene hennes har blitt mindre 

strenge med tiden, og at det ikke er rart at de er litt strengere enn norske foreldre, med tanke 

på deres bakgrunn fra en tradisjonell og religiøs kultur, hvor kontakt mellom kjønnene før 

ekteskap og alkohol er rimelig uakseptert. En annen jente opplever også at det er forskjell på 

den oppdragelsen hun har fått og den til norske foreldre. 

"Det er forskjell på norske sin oppdragelse og vår oppdragelse. For eksempel når de 

har kjæreste, de har samboer, og de kan ta med personen hjem til seg. Men i vår kultur 

da, i religionen vår da, så må du ha en som du skal ha i framtid da...at du kan ikke 

bare ta med en du er kjæreste med inn i familien. Det er liksom galt. Det er lov å 

kjæreste før ekteskap, men da må du ha en framtid med han. Hvis du tar med en inn til 

familien, da må dere forlove dere eller gifte dere eller noe sånt, du kan ikke bare ha 

med en kjæreste, å så etter 3 måneder har du med en ny..det går ikke. Og å drikke. Jeg 

har ikke lov til å drikke på grunn av fordi kulturen og helsen. For eksempel å være ute 

sent og drikke, det får jeg ikke lov til i det hele tatt". 

Igjen blir det med å ha kjæreste og det med å dra på fest å drikke alkohol brukt som eksempel 

på ting norske foreldre tillater, men som jentenes foreldre ikke aksepterer i like stor grad. 

"[...]at vi har mer grenser. Jeg sier ikke at norske ikke har grenser, men kanskje vi har 

litt mer grenser enn det dem har. Vi har ikke like mye frihet. Liksom når man er 

sammen med en gutt, så kan norske gå liksom fritt ute i byen, men det kan ikke vi, fordi 

det er mye mer riktigere og masse sånne greier. Man må ha skjult forhold, mens 

norske derimot har liksom åpent forhold". 

En tredje av jentene snakker om at hun må holde det hemmelig og ikke gå fritt rundt i byen 

med en kjæreste.. De må holde det hemmelig, slik at ikke andre i minoritetsgruppen finner det 

ut, fordi da vil de tenke negativt om familien til som har gjort en dårlig jobb med å oppdra 

datteren siden hun velger å ha kjæreste før ekteskap. Dette kan knyttes til den kollektivistiske 

tankegangen og æresbegrepet Hele tiden må jentene tenke på hensynet til familiens rykte og 

ære, og dette dilemmaet kommer ofte opp som tema når de snakker om gutter. Jentene 
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opplever at norsk ungdom ikke trenger å ta like mye hensyn til familien i sine valg, og at de 

kan drikke og dra på fest hvis de vil det. 

4.3.2 "Norske gjør akkurat det de føler for å gjøre" 

Da jeg spurte jentene om hvilke verdier og regler de ser på som de viktigste i norsk kultur, 

opplevde jeg at de fleste jentene så ut som et spørsmålstegn. Dette kan henge sammen med 

jentenes oppfatning av at norske foreldres oppdragelse er uten grenser og regler. Dette blir jo 

selvfølgelig bare spekulering fra min side, men jeg tenker at noen grunner til at de har denne 

oppfatninger er at de bor på områder hvor det bor lite etnisk norske, og i tillegg at fire av 

jentene i mitt utvalg har flest venner med samme etniske bakgrunn. Dermed får ikke jentene 

kjennskap til hvilke regler og begrensninger norsk ungdom eventuelt opplever fordi de ikke 

tilbringer tid med dem. Da jeg snakket med en av jentene om hvilke regler og verdier hun 

opplevde at norsk ungdom hadde å forholde seg til svarte hun dette. 

"Jeg mener at de har faktisk frihet når det gjelder alt. De gjør akkurat som de vil, de 

gjør akkurat som de føler. Hvis de vil flytte ut så er det helt greit for foreldrene, men 

sånn er det ikke i vår kultur. Fordi hvis jeg vil flytte ut, så vil folk som er i de andre 

familiene tenke oi, hva har skjedd med familien deres, har de krangla? De tenker mye 

rart. Også mener de at jeg har gått ut av foreldrene mine sin kontroll, og at jeg har 

funnet min egen vei og bare går den veien. Også begynner de å snakke om deg på en 

negativ måte. Og jeg mener det er ikke sånn i den norske kulturen. Norske gjør akkurat 

det de føler for å gjøre, og gjør det de synes er riktig for seg". 

Sitatet over representerer alle jentenes oppfatning av norsk ungdoms regler. Som sitatene 

viser, opplever jentene at norsk ungdom generelt ikke har noen verdier og regler å forholde 

seg til. Jentene i utvalget ser at norsk ungdom tar valg helt ut fra sine egne ønsker, uten å ta så 

mye hensyn til familiens beste. De er oppdratt til å ta selvstendige valg og løsrive seg mer og 

mer fra foreldrene etter hvert som de blir eldre (Jávo, 2010; Østberg, 2005). Det er kanskje 

denne individualismen jentene oppfatter som "ingen regler og ingen verdier". Som sitatet også 

viser er jentene oppdratt til å følge foreldrene, og ikke velge sin egen vei. Dette er det 

motsatte av hva norsk ungdom oppdras til. Derfor er det kanskje ikke så rart at jentene 

opplever at norsk ungdom ikke har noen regler eller verdier å forholde seg til. 
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4.3.3 Venners etniske bakgrunn 

Hvem er jentene mest sammen med og hva er vennenes etniske bakgrunn? En av jentene 

forteller at hun har flest venner med samme etniske bakgrunn på grunn av det er lettere å 

kommunisere med dem. 

"Jeg er mest sammen med Pakistanere. De går i klassen min nå, og vi er veldig gode 

venner. Vi har vært venner i 3 år nå. Vi ble kjent her på skolen da, så har vi vært 

venner etter det. Jeg tror en av grunnene til at jeg har mest Pakistanske venner er at vi 

har mye til felles, det har vi. Og at vi kan snakke på morsmålet, det er noe helt annet å 

snakke ditt eget språk. For eksempel hvis jeg snakker med en nordmann, jeg snakker 

men jeg kan ikke snakke så dypt som med en pakistaner, det går ikke. Og når du ser en 

pakistaner, så begynner du å snakke pakistansk, så kommer det av seg selv liksom. Det 

er lettere å henge med pakistanere fordi de forstår jo mere kulturen og vet hvordan det 

er og sånt. De forstår deg mer enn de andre synes jeg. Når jeg var barn så hadde jeg 

en pakistansk venninne, vi to var alltid sammen, og når hun eller jeg var syk, så sto vi 

helt alene, ville ikke snakke med noen andre. Det var trygt å ha en pakistaner". 

Selv om jenta er født og oppvokst i Norge, synes hun det er lettere å kommunisere på 

morsmålet. Hun sier også at det er lettere å være venn med jente med samme etniske 

bakgrunn fordi de forstår kulturen og hvordan det er. Dette tolker jeg som at de forstår hvilke 

føringer som legges som følge av bakgrunnen, og at det er lettere når alle venninnene har de 

samme føringene fordi da blir det ikke noen situasjoner hvor man for eksempel ikke kan bli 

med på det de andre skal fordi det strider mot religionen eller den opprinnelige kulturen. En 

annen av jentene tror at hvis man henger med norske så merker man bedre at man har det 

strengt selv, sammenlignet med norske.  

"Jeg pleier å henge med pakistanske jenter, og de har jo de samme reglene, så jeg 

føler egentlig ikke at jeg står mellom to kulturer. Kanskje hvis jeg hadde vært mer med 

norske jenter, og dem hadde fått lov til mer, da hadde jeg kanskje følt at jeg sto mellom 

to kulturer, og også følt meg mer utafor". 

I tillegg nevner en av jentene at hvis venninner fra samme etniske bakgrunn også har familier 

som foreldrene kjenner, har dette mye å si.  
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"Jeg er mest sammen med pakistanere på fritiden, men det spiller ingen rolle, så lenge 

jeg kan stole på vennene mine og de er der for meg, og jeg er der for dem. Det er det 

som er viktigst liksom. Fordi det er egentlig mer med at hvis man går i en klasse som 

det er mange pakistanere, så er det dem første man får kontakt med, og etter hvert så 

finner man ut at man kommer fra familier som kjenner hverandre, så det har mye å si 

da". 

På bakgrunn av dette kan det virke som at jentene synes det er lettere å være venner hvis 

familiene kjenner hverandre. En mulig forklaring på dette kan være at hvis foreldrene kjenner 

hverandre, godkjenner de lettere at man får lov å henge med barna til noen de kjenner og vet 

hvordan er, hvilke regler de har for barna sine. På den måten føler kanskje foreldrene at de har 

litt kontroll på hva barna driver med, og at de lettere kan finne ut hvis det eventuelt skulle skje 

noe regelbrytende. Men det er ikke alle jentene som har deler denne oppfatningen av at det er 

lettere å ha venninner fra samme land. En grunn til dette kan kanskje være at de ikke har like 

mye begrensinger og regler hjemmefra, og opplever derfor at det er lettere å være venner med 

noen uavhengig av deres bakgrunn. 

"Jeg er et internasjonalt menneske, jeg mener at jeg har en blanding av venner med 

forskjellige bakgrunner. Jeg har venner fra Norge, Pakistan, Sri Lanka og Marokko. 

Selv om vi noen ganger tenker litt ulikt, så pleier de ikke å be meg om noe som jeg ikke 

får lov til av foreldrene mine, så derfor blir det ikke noe problem liksom". 

Sitatet ovenfor viser at også de jentene som har venner fra ulike etniske bakgrunner også er 

opptatt av foreldrenes begrensinger og regler, men de synes ikke det er noe problem at de 

noen ganger er uenig med vennene, eller at vennene noen ganger gjør ting som de ikke kan 

gjøre.  

"Nå i det siste er jeg mest med etnisk norske fordi skolen min består av neste bare 

etnisk norske så jeg merker at det faktisk har gjort litt med meg da, fordi før det så 

hadde jeg veldig mange utenlandske venner, og da var jeg også mer sånn..da merka 

jeg faktisk litt mindre at jeg hadde lite frihet, fordi alle vennene mine var i samme 

situasjon. Så innad så var det helt underforstått at det var slik det skulle være. Men det 

var når jeg starta på videregående, og så alle mine norske venner og hva de fikk gjøre, 

da merka jeg at det var en begrensing. Jeg er glad jeg merka det, og forandra litt på 

ting". 
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Jenta med flest etnisk norske venner forklarer hvordan hun opplevde overgangen fra å ha flest 

utenlandske venninner, til å ha flest etnisk norske venner. Hun sier at det var da hun merket at 

hun hadde det strengt, og at hun egentlig ønsket å gjøre mer enn det hun fikk lov til.  

Når man velger venner både fra majoritets- og minoritetsgruppen, og kanskje til og med flest 

fra majoritetsgruppen, kan det tyde på at man har kommet langt i akkulturasjonsprosessen, og 

at man er integrert (Berry & Sam, 1997). Ut fra dette kan det virke som at to av jentene er 

integrert, mens tre er segregert. Men jeg mener det er flere ting enn valg av venner som tilsier 

at jentene er integrert eller segregert, og min tolkning er at jentene er integrert selv om tre av 

dem har flest venner med samme etniske bakgrunn. Som for eksempel at de har tilpasset seg 

den norske kulturens normer for kjærlighet og ekteskap, og at de ønsker å utdanne seg og 

fortsette å leve i Norge som voksne. I hvor stor grad man har venner med samme etniske 

bakgrunn er et uttrykk for personlig identifisering med den etniske gruppen (Phinney, 1992). 

Dette kommer jeg tilbake til senere i oppgaven under overskriften etnisk identitet og 

tilhørighet til opprinnelig kultur. 

For å oppsummere temaet vennerelasjoner vil jeg trekke fram noen hovedfunn. For det første 

opplever fire av jentene at de ikke får lov til det samme som etnisk norsk ungdom og at 

oppdragelsen de har fått er strengere. De tingene jentene nevner som norske får lov til, men 

ikke de, er å dra på fest, ha guttevenner og kjæreste, drikke alkohol, reise med venner, bruke 

utfordrende klær og å være sent ute. Det at norsk ungdom oppdras til å ta selvstendige og 

uavhengige valg, oppfattes av jentene som at "norske gjør akkurat det de føler for å gjøre". 

Når det gjelder den etniske bakgrunnen til jentenes venner, forteller tre av jentene at de kun er 

med jenter med samme bakgrunn, en har både og, og en er mest med etnisk norske jenter. De 

forklarer valg av venner med hvem som var i klassen deres da de begynte på videregående. 

Og de som kun har venner med samme etniske bakgrunn gir uttrykk for at det er lettvint på 

flere måter. Det ene er at kommunikasjonen går lettere fordi de kan snakke morsmålet. Og det 

andre er det at de har samme bakgrunn fører til et felleskap og en gjensidig forståelse som de 

ikke opplever med etnisk norske venner. Jeg tolker dette som at jentene tenker at det blir letter 

når alle må følge de samme reglene. 
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4.4 Islam 

Selv om jeg kun hadde lite fokus på religion i intervjuguiden, var dette et tema som jenten 

snakket en del om, og som påvirket jentene en del. Det ble derfor et eget avsnitt i 

resultatkapitlet med navnet Islam. Dette er altså en empiristyrt kategori som oppsto ut fra 

datamaterialet. De fire andre er teoristyrte fordi de var i intervjuguiden og 

forskningsspørsmålene. Islam er religionen til alle mine informanter, samtidig som de bor i et 

land hvor folk flest er ikke spesielt religiøse. Opplever de noen ganger at dette fører til 

verdikonflikter eller krysspress? Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes forhold til 

religionen sin? 

4.4.1 Viktig å følge religionens regler 

Alle jentene i mitt utvalg sa at de mente det var viktig å følge religionens regler, samtidig som 

de innrømte at de i liten grad gjorde nettopp dette. En av jentene forteller at hun synes det er 

viktig å følge reglene i religionen, men at det ikke er så lett når man bor i et samfunn hvor det 

meste er tillatt. 

"Jeg synes religion er viktig. Den forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og hvordan 

vi skal leve livet. Jeg lever ikke sånn helt etter reglene i Islam, men jeg prøver på det 

liksom, men det er ikke alle som klarer helt prikk lik liksom. Jeg vil, men det er ikke så 

lett liksom. Fordi hvis du går i Oslo så har de alt her liksom...for eksempel i religionen 

vår så står det at du ikke skal drikke alkohol, og at du må dekke deg da, og at du ikke 

skal gå med gutter og sånn. Men det er ingen av de islamske reglene her, det er mer 

moderne her". 

En annen sier og at hun synes det er viktig å følge reglene, og at hun gjør det så godt hun kan. 

"Religion er viktig, jeg må liksom, jeg tror på Gud liksom, så jeg pleier å be noen 

ganger når jeg får tid til å gjøre det. Jeg synes det er viktig å følge reglene i 

religionen, men jeg fullfører ikke alle de reglene, men jeg gjør det som best jeg kan". 

En tredje av jentene forteller om at moren hennes har lært henne mye om religionen helt fra 

hun var liten, og at hun får dårlig samvittighet når hun ikke gjør som det står i Koranen. 
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"Jeg ble oppdratt veldig, altså fra barndommen, så var religion veldig sentralt i 

familien vår. Og siden jeg ikke var ungdom de første årene jeg var i Norge, så hadde 

ikke jeg noe behov for å gå ut, å altså den trangen til å prøve nye ting, i motsetning til 

mine eldre søsken. Så jeg, det var bare lek og sånt, og moren min på en måte lærte 

meg opp i forhold til religion og sånt, så det preget mitt VELDIG, og gjør det egentlig 

fortsatt. Det har gjort ting VELDIG vanskelig til tider faktisk, fordi en ting er å gå imot 

kulturen din som er liksom menneske skapt, men å gå imot religion er noe helt annet. 

Nei altså når jeg begynte å gjøre litt forandringer i forhold til livet, det var en kjempe 

tung periode, da måtte jeg til psykolog og i det hele tatt. Fordi det å gå imot en 

religion du er oppdratt til å tro på helt siden du var liten og betyr så mye for deg, det 

er skummelt, man er jo kjempe redd". 

Jenta la trykk på ordet veldig når hun snakket om hvor mye religionen preget henne som 

yngre, og hvor vanskelig hun synes det var å begynne med å gjøre ting som strider imot 

religionen. Tydeligvis vil hun gjerne få frem at det ikke var enkelt for henne, og at hun gikk 

gjennom mange konflikter med seg selv på grunn av at religionen ikke går så godt overens 

med det norske samfunnet 

Sitatene over betegner faktisk det alle jentene mente om denne saken. De var alle enige om at 

det var viktig å følge reglene i religionen, samtidig som at alle innrømmet at de selv ikke 

gjorde det og at de fikk dårlig samvittighet av å tenke på det. Den regelen som nevnes 

hyppigst er den om at man ikke skal ha sex før ekteskap. 

"Vi har aldri snakket om det, men jeg føler at de stoler på oss, og de mener at vi ikke 

burde gjøre sånne ting..eehh, de mener at det, siden det ikke er lovlig i Islam å drikke 

og ha sex før ekteskapet, så mener de at vi burde følge det også, og ikke gjøre sånne 

ting". 

"I religionen vår er det forbudt å ha sex før ekteskap, så jeg hadde ikke gjort det 

liksom. Jeg hadde ikke latt barna mine få lov heller". 

Regelen om at sex ikke er tillatt mellom to mennesker som ikke er gift, er den jentene nevner 

oftest, og som de til en viss grad er enig at man bør følge. Jeg sier til en viss grad fordi at selv 

om jentene her sier man ikke bør ha sex før ekteskap, sier de også at de mener at hvis man 

stoler på en person og vet at man kan ha en fremtid sammen, så burde man få lov. 
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 En av jentene skiller tydelig mellom hva som er kultur og hva som er religion. 

"Egentlig når man er pakistaner så kan du gjøre mye rart, men det er religionen som 

har noe å si. Så jeg vil ikke si at det har noe med at man er pakistaner å gjøre, men 

mest med religionen å gjøre. Fordi det er der vi har regler, og ikke noe med bakgrunn, 

for det finnes kristne pakistanere, og ja, men jeg mener det er mest religionen". 

Reglene som foreldrene har for jentene stammer altså fra religionen, og ikke fra kulturen. Det 

at religionen påvirker jentenes foreldre i så stor grad, er ulikt fra norske familier. I Norge er 

ikke lenger kristendommen så styrende, i hvert fall ikke for folk flest. I alle samfunn, uansett 

om de er moderne eller tradisjonelle, er det selvfølgelig religiøse mennesker som lever i tråd 

med religionen sin. Men generelt i Norge oppfatter folk religion som noe personlig og som 

separert fra lover og regler for hvordan folk flest bør leve livene sine. Det er for eksempel 

ikke så vanlig blant norsk ungdom å referere til at det i Bibelen står at man ikke skal ha sex 

før ekteskap. Mens i land som Pakistan er religiøse regler i noen tilfeller det samme som lover 

og regler i samfunnet. Det kan virke som at foreldrene til jentene i undersøkelsen min har 

beholdt de samme normene som da de levde i Pakistan, og mener at det er viktig å leve etter 

reglene i Islam. Det kan også virke som at jentene har overtatt foreldrenes syn på dette, og 

sier det nærmest automatisk. Men siden alle jentene sier at de selv ikke følger reglene så godt, 

identifiserer de seg kanskje ikke så mye med dette utsagnet, de sier det kanskje mest fordi de 

har vokst opp med å høre det. 

4.4.2 Islam og yrke 

I Islam er det noen regler som kommer i konflikt med hva som er vanlig i det norske 

samfunnet. Noen yrker byr for eksempel på utfordringer for de som ønsker å følge reglene i 

Koranen om kontakt mellom kjønnene. En av jentene har tatt hensyn til religionen i valg av 

utdanning. 

"Ja, yrke. For eksempel sykepleier. Når du skal stelle eldre og hvis det er en mann, så 

er det noe med religionen, så det går liksom på tvers strek der liksom. I Norge er det 

normalt å stelle en mann eller en kvinne, det har ikke noe å si. Men i Pakistan og i 

religionen så er det flaut liksom. Menn må gjøre på menn, og kvinner må gjøre på 

kvinner. Jeg hadde lyst å ta sykepleier, men det går liksom ikke på grunn av kulturen 

og religionen, så det blir vanskelig. Jeg: Tror du det blir vanskelig som helsesekretær 
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også? [Jentas utdanning] Ifølge religionen er det også vanskelig, når jeg tar ekg og 

menn må ta av overdelen og sånt. men jeg er ikke en som følger reglene [i Koranen] 

skikkelig bra, så jeg synes det er bedre enn sykepleier da". 

Som vi ser ovenfor hadde jenta lyst å utdanne seg til sykepleier, men valgt å ikke gjøre det 

fordi det ville innebære at hun måtte se og berøre nakne menn, og det strider imot regler i 

Islam. Denne jenta var den eneste av mine fem informanter som faktisk levde i tråd med 

religionen sin. Selv om jenta er født og oppvokst i Norge, tar hun allikevel valg basert på 

normene i hennes opprinnelses land. De fire andre hadde et mer upersonlig forhold til 

religionen, og tolket den slik at det passet bedre med samfunnet de lever i. Jeg vil tro at i hvor 

stor grad foreldrene lever i tråd med religionen og normene fra hjemlandet, legger noen 

føringer for hvordan de oppdrar døtrene sine til å leve. Det kan se ut til at det kun er en av 

jentene som har blitt oppdratt å følge reglene i religionen når det gjelder valg av yrke. Denne 

jenta er også den eneste i mitt utvalg som følger Koranens krav til påkledning ved at hun 

bruker hijab og tildekkende klær. De fire andre har tydelig blitt oppdratt til at de selv må ta 

stilling til valg av yrke og påkledning. Men som nevnt har alle fem jentene til felles at de er 

oppdratt til at sex før ekteskap og alkohol er forbudt i følge religionen, og de lever alle til en 

viss grad etter disse reglene. Religionen spiller altså en rolle i livene til alle jentene, om enn i 

varierende grad. 

4.4.3 Lese Koranen og be  

En annen del av religionen som jentene nevner er det å lese Koranen og å be. En av jentene 

mener foreldrene legger størst vekt på troen på Gud. 

"Det de [foreldrene] mener er at uansett må man ikke gå bort fra å tro på Gud. De 

mener at det er viktig at vi tror på Gud, for det er han som har skapt oss, og de mener 

at vi skal be og lese koranen. Det viktigste for dem mener jeg er at de ikke vil at vi skal 

gå bort fra religionen vår, for det er Gud som hjelper oss i vanskelige og lette 

situasjoner". 

Videre sier hun at hun ikke føler seg tvunget til noe av foreldrene sine. 

" Og de har aldri sagt at, selv om faren min er veldig religiøs, går med Pakistanske 

klær, hvite klær hele tiden og med skjegg og alt, så har han aldri tvunget meg til noe. 

Han har aldri tvunget meg til å gå med sjal. Han mener at det er helt opp til meg om 
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jeg vil bruke det eller ikke. Og jeg er faktisk 18år gammel, og han mener at jentene på 

min alder fullfører, eller liksom har blitt ferdig med å lese Koranen. For det er vår 

plikt å lese Koranen. Og jeg har ikke lest det...[ler litt flau] ja det er litt skam, 

men..ja...Han pleier aldri å tvinge meg til å lese det. Før jeg pleide å gå til Moskeen, 

men jeg gjør ikke det nå lenger".  

Jenta sier at hun synes det er skam at hun ikke har lest Koranen ferdig, men at faren hennes 

ikke tvinger henne til å gjøre det selv om han mener at det er en plikt å fullføre lesingen av 

Koranen i den alderen jenta er nå. Slik jeg tolker det jentene sier er flere av foreldrene svært 

religiøse selv, men de påtvinger ikke religionen på døtrene sine av den grunn. 

4.4.4 Forholdet til religionen endrer seg med alderen 

Flertallet av jentene beskrev for meg at de var mer religiøse da de var mindre, fordi da gikk de 

på koranskole, og de ble mer påvirket av foreldrene da de var små. Men etter hvert som de ble 

ungdommer, har de følt mer avstand til religionen, og følger ikke reglene like bra som da de 

var små.  

"Religionen var egentlig litt større del av min identitet før, fordi da var det helt..jeg ga 

ikke engang klem til gutter eller noe sånt da, på en måte, jeg var veldig der, men nå er 

jeg jo helt annerledes. Nå synes jeg det er ok å ha kjæreste. Så det har liksom skjedd 

litt endring der da. Men religion påvirker fortsatt valgene mine litt, og det er litt sånn, 

jeg kjenner at jeg er religiøs hvis for eksempel moren min nevner hvorfor jeg ikke ber, 

og det gjorde jeg før. Og da kjenner jeg at det tynger litt, nesten så jeg får angst da, 

fordi jeg vet ikke, jeg føler jeg gjør noe gærent da, ikke i forhold til moren min, men i 

forhold til noe helt annet, og da når det kommer sånne situasjoner når jeg får litt sånn 

angst i forhold til noe jeg synes jeg burde ha dårlig samvittighet ovenfor religion, da 

kjenner jeg at den påvirker meg litt. Jeg ville jo ikke ha reagert hvis jeg ikke hadde sett 

på religion som viktig. Så det gir litt begrensinger sånn sett". 

Her forteller en av jentene om at hun til tider får dårlig samvittighet og til med angst når hun 

tenker på at hun ikke ber så ofte lenger som hun gjorde da hun var barn, og at hun har blitt 

mer åpen for å ha kjæreste før ekteskap. Hun sier selv at dette er et utrykk for hvor viktig 

religionen har vært for henne og at hun føler den gir henne begrensninger i form av den 

dårlige samvittigheten og angsten som kommer når hun går imot Koranens regler. En annen 
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av jentene beskriver at hun gikk på Koranskole da hun var liten og der var det en Imam som 

forklarte hva som var rett og galt. 

"Ja, fordi da jeg var barn gikk på sånn moskéskole, og når jeg gikk der var det en 

Imam som forklarte hva som var rett og dårlig og sånn. Men når tiden gikk og jeg ble 

eldre, så ble tankene mine annerledes enn da jeg var liten. Da slutta jeg å gå i 

moskeen, i 7 klasse, og så glemte jeg de reglene". 

Men da jenta i 7 klasse sluttet på Koranskolen glemte hun etter hvert hva Imamen hadde lært 

henne, og hun gir utrykk for at nå i dag er ikke religionen en stor del av livet hennes. En tredje 

av jentene påpeker dette med at når man er barn bestemmer foreldrene mer over deg, mens 

etter hvert som man blir ungdom tar man mer selvstendige valg. 

"Jo religion er viktig i livet mitt, men jeg følger ikke den sånn som mange gjør, som jeg 

også burde gjøre. Men det kommer sikkert senere i livet. Fordi når man er ung, så er 

man ikke så klok i hodet, da tenker man ikke først religionen. Men religion er veldig 

viktig, det spiller en stor rolle i livet. Det er egentlig viktig for meg å følge reglene, 

fordi det fins jo grenser. Men jeg er ikke så flink til å følge dem, kanskje senere i livet, 

hvem vet, men akkurat nå så følger jeg dem ikke. Det er vanskelig å følge dem når 

samfunnet er så fritt. Jeg fulgte dem kanskje mer før, fordi da bestemte mamma mye 

mer over meg, men nå som jeg er voksen så bestemmer jeg mye mer selv. Så ja, det har 

forandret seg, det har blitt mindre, men jeg skal prøve å komme meg inn i det igjen". 

Hun sier at det norske samfunnet er så fritt at det er vanskelig å følge reglene i Koranen, men 

at hun føler hun burde leve mer i tråd med religionen når hun blir voksen. Flesteparten av 

jentene i utvalget mente at forholdet til religionen var blitt mindre med alderen, med unntak 

av en jente som mente hun var blitt mer religiøs med alderen, fordi nå forsto hun mer hva 

religionen handlet om. Dette er den samme jenta som valgte yrke basert på hva som var tillatt 

i religionen. 

"Når du vokser så forstår du mer religionen og prøver å følge etter. For noen er det 

sånn at i barndommen er du veldig religiøs, og når de vokser så glemmer de alt. Men 

for meg var det når jeg ble eldre jeg ble jeg mer religiøs". 

Denne jenta skiller seg litt ut fra de fire andre ved at hun i større grad følger reglene i Koranen 

og i tillegg i større grad lever i tråd med den opprinnelige kulturen.  



67 

 

Som en oppsummering av hovedfunnene ved dette temaet kan vi for det første si at alle 

jentene i utvalget var altså opptatt av viktigheten ved å følge religionens regler, samtidig som 

at fire av fem sa at de ikke gjorde det så mye selv. Denne selvmotsigelsen forklarer de på litt 

forskjellige måter. For noen var grunnen at de mente de var for unge til å følge religionen så 

ordentlig. Det kunne de heller gjøre når de ble voksne. Nå ville de være unge og frie, og ikke 

tenke så mye på hva som var rett og galt i følge religionen. Andre igjen forklarte den 

manglende lydigheten til religionens regler med at de ikke tok den like seriøst lenger, eller 

tolket den på en annen måte nå, enn da de var mindre. De hadde rett og slett utviklet seg bort 

fra barnetroen. Og noen tolket religionen mer i samsvar med det samfunnet de lever i, de 

hadde på en måte modernisert religionen. For eksempel mente de det var vanskelig å skulle 

følge noen av reglene som å ikke drikke alkohol, å dekke seg til og å ikke ha kontakt med det 

motsatte kjønn før ekteskap. Så samtidig som at alle jentene sier at det er viktig å følge 

reglene i religionen, sier de at det er vanskelig å følge reglene når man bor i et samfunn som 

det norske. Dette begrunnet de med at i samfunnet de lever i er alle disse tingene veldig 

dagligdags, og nesten vanskelig å unngå. Det norske samfunnet er ikke tilrettelagt slik som 

noen land som har Islam som hovedreligion, hvor det er ofte for eksempel egne jenteskoler, 

egne kvinneavdelinger på sykehus, straff for å ikke dekke seg til på offentlig sted og egne 

områder for kvinner på restauranter og busser. Derfor er det ikke like enkelt å overholde 

reglene i Norge, som for eksempel i tradisjonelle områder av Pakistan, Tyrkia og Kurdistan. 

Jeg tolker jentenes utsagn dit hen at foreldrene deres mener de burde følge disse reglene selv 

om de bor i Norge, men jentene er altså litt uenige med foreldrene sine på dette området. 

Når det gjelder at forholdet til religion endrer seg med alderen beskriver jentene at da de var 

små påvirket foreldrene dem mye til å være religiøse, men da de ble eldre begynte de å tenke 

litt annerledes på religion, og gå litt bort fra å følge alle reglene slavisk. Teori om 

sosialisering og identitetsutvikling støtter disse funnene ved at når man er barn er det 

primærsosialisering, og man har mest kontakt med foreldre og nær familie og blir tildelt 

meninger og identitet fra dem. Man har ikke så mange egne meninger enda. Mens når man 

blir eldre starter sekundærsosialiseringen og man blir mer påvirket av venner og samfunnet 

rundt, og begynner å forme sin egen identitet og sine egne meninger (Evenshaug & Hallen, 

2003). Grunnen til at jentene fortsatt mener det er viktig å følge religionenes regler kan være 

fordi dette er noe de lærte da de var barn, og det har blitt en norm som har festet seg i dem, 

samtidig som de har tilpasset seg majoritetskulturen, og derfor i mindre grad faktisk følger 

reglene. Identitet er noen som dannes i sosialt samspill med andre, og derfor blir familie og 
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venner viktige faktorer i denne prosessen (Mead, 1967). Som nevnt over blir familien stadig 

mindre viktige identifikasjonsfaktorer, og venner stadig viktigere, etter hvert som barn blir 

ungdom (Erikson, 1974). Dette kan forklare jentenes tilbøyelighet til å identifisere seg mindre 

og mindre med religionen etter hvert som de ble eldre, fordi religionen er noe de knytter til 

foreldrene. Mens vennene er mer opptatt av gutter, reising, festing og shopping. Og siden man 

som ungdom identifiserer seg mer med venner enn familie, er det naturlig at det å følge 

religionens regler ikke er første prioritet for jentene. I neste avsnitt skal det fortsatt handle om 

identitet.  

4.5 Identitet og tilhørighet 

Den femte og siste hovedkategorien jeg skal presentere resultater fra er identitet og 

tilhørighet. Når vi er barn får vi tildelt rolle og en identitet av våre omgivelser, men når vi blir 

voksne må vi på nytt danne oss et bilde av hvem vi virkelig er og ønsker å bli (Erikson, 1974). 

Jentene i min undersøkelse har først blitt sosialisert inn i familien med foreldrenes kultur, for 

så å bli sosialisert inn i det norske samfunnet som har en annen kultur. På bakgrunn av det kan 

overgangen fra barn til ungdom bli større, og identitetsutviklingen bli mer komplisert, for 

barn av ikke-vestlige innvandrere, fordi det er stor forskjell på minoritetskulturen og 

majoritetskulturen. Hvordan påvirker akkulturasjonen jentenes identitetsutvikling og følelse 

av tilhørighet? 

4.5.1 Identitetsstatuser 

Marcia (1980) har som nevnt fire ulike forslag til utfall av ungdoms identitetsutvikling. Jeg 

skal nå presentere hvor i identitetsutviklingen jentene i min undersøkelse befinner seg. 

Tre av jentene opplever identitetsforvirring, også kalt identitetsmoratorium, som følge av at 

minoritetskulturen og majoritetskulturens normer og verdier ikke stemmer overens, og jentene 

vet ikke hvilken av kulturene de skal følge. Denne forvirringen gjelder spesielt med tanke på 

valg av kjæreste, ektemann og når det gjelder religiøse regler, som vist med flere sitater 

tidligere i oppgaven. 

En annen av jentene begrunnet ofte sine valg med at hun var enig med foreldrene, og at hun 

aldri hadde vært uenig med dem fordi de alltid har en god grunn for å mene det de sa. Det 

virket som at hun hadde overtatt foreldrenes identitet uten å utforske selv. 
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Og den femte av jentene var ikke forvirret når det gjaldt valg av hverken kjæreste eller noe 

annet. Hun hadde en kjæreste som foreldrene aksepterte og som hun planla og gifte seg med, 

hun visste hva hun ville jobbe som. Hun opplevde heller ingen konflikter mellom foreldrenes 

kultur og majoritetskulturen, fordi foreldrene hennes hadde en oppdragelsesstil som minner 

om den individualistiske i Norge, ved at de sa at hun måtte velge å gjøre det hun hadde mest 

lyst til.  

"Kulturen i Norge og i Pakistan er veldig stor forskjell, men det jeg er veldig glad for 

er at mamma tenker som hvordan det er her i Norge. Jeg føler jeg har mest den norske 

kulturen rundt meg. Jeg synes jeg lever likt som norske ungdommer, jeg blir behandlet 

som likt liksom". 

 Hun fortalte også at foreldrene hennes sa at hun ikke skulle bry seg om hva andre mener, noe 

som er ganske motstridende med de fire andre jentenes beskrivelser av foreldrenes 

kollektivistiske fokus i oppdragelsen. Denne jenta er således den eneste som kan sies å ha en 

oppnådd identitetsstatus i den grad det er mulig i så ung alder. 

4.5.2 Modernisering forskyver identitetsutviklingen 

Selv om det ifølge Eriksons teori er i alderen 13 til 18 år at identitetsutviklingen varer, tyder 

undersøkelser på at flertallet av unge mellom 13 og 18 år enda har en diffus eller overtatt 

identitet, og at de fleste ikke tar aktive valg og etablerer en klar identitet før i begynnelsen av 

20 årene (Evenshaug & Hallen, 2003). Spesielt i dagens kunnskapssamfunn der ungdomstiden 

har blitt lenger fordi mange studerer til de er nærmere 30 år, kan den klare 

identitetsoppfatningen bli utsatt mye lenger enn til 18 års alderen. Som nevnt tidligere er 

gjennomsnittsalderen for både ekteskap og førstegangsfødsel i Norge i dag omtrent 30 år, 

samtidig som man ser at innvandrere i Norge ofte gifter seg tidligere enn etnisk norske (Lie, 

2004). Minoritetsungdommer kan således havne i en konflikt mellom minoritetsgruppens 

normer og majoritetssamfunnets normer. Foreldrene til jentene er som vi har fått høre fra 

jentene tidligere av den oppfatningen at når man er ferdig med studiene kan man ikke flytte ut 

fra barndomshjemmet før man har giftet seg. Mens majoritetens normer er at man kan flytte ut 

av barndomshjemmet selv om man er ugift, og ekteskap og barn er noe man kan velge å få når 

man er ferdig med å realisere seg selv gjennom utdanning og reiser.  
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Når det gjelder jentene i min undersøkelse som forholder seg både til foreldrenes kultur og 

den norske kulturen, kan identitetsutviklingen bli problematisk når det kommer til de 

områdene i de to kulturene som ikke stemmer overens med hverandre. Hvilken av kulturene 

skal de velge å følge når det gjelder viktige valg som for eksempel utdanning, yrke og 

ekteskap? Hvilke tanker har jentene om dette? En av jentene tenker mye på ekteskap, og er 

usikker på hvilken kultur hun skal følge. 

"I forhold til planer for framtida, det er liksom alltid når jeg kommer til, nå blir det 

mye snakk om ekteskap da, det er jo der hovedproblemet ligger for meg. Alltid når jeg 

kommer til den delen av livsplanene når jeg liksom skal stifte familie, så blir det liksom 

helt uklart fordi jeg vet ikke egentlig hvordan det kommer til å gjøres. I vår kultur så er 

det jo sånn at hvis ingen frir til deg og sånn i løpet av en viss tid da, altså hvis du 

begynner å bli over 25 år og kanskje litt under også, så er du litt sånn hvis jeg kan 

kalle det "ute på dato" og da får du deg jo egentlig ikke noe mann. Hvis ikke du har 

tenkt å finne en selv på den norske måte, og det er også litt skummelt hvis ikke jeg 

klarer meg innen den fristen på en måte. Jeg er jo, fordi hos oss er det også litt sånn at 

hvis du har hatt mange friere, men du takker nei til veldig mange, så er det liksom din 

skyld hvis du ender opp alene til slutt, fordi du hadde jo mange som fridde til deg. Men 

det foreldregenerasjonen ikke skjønner er at jeg kan ikke bare si ja til en gutt jeg 

nettopp møtte, jeg må kjenne han mye lenger, og det føler jeg er noe de ikke skjønner, 

og ja det er litt forstyrrende da. Også er det jo, altså for å være ærlig er en annen frykt 

rundt det er jo at jeg har ikke lyst å ende opp alene, også har jeg ikke lyst å miste 

familien. Og det er jo sånn at  hvis man går ut på dato, så går man ut på dato hos oss 

[i deres kultur], og det er jo litt skummelt da, du føler jo at du må..altså nå har jo ikke 

jeg fått noe friere da, men hvis det skulle komme en sånn tid, så hadde jeg følt en 

veldig tung byrde på meg og at jeg må stresse mye rundt det. Og det er jo egentlig litt 

tåpelig, jeg er jo bare 18år. Jeg føler det eneste jeg egentlig må tenke på, og det er nok 

basert på mine norske verdier, er å fokusere på skolen og ha det gøy og leve litt, før 

jeg skal tenke på noe sånt. Så at dette i det hele tatt preger meg er jo dumt". 

Jenta beskriver at hun gjerne skulle fokusert på seg selv og sine behov, før hun inngår 

ekteskap, men at hun føler presset fra familien om at hun burde gifte seg før hun fyller 25 år. 

Hun nevner også at hun ikke føler det blir riktig å svare ja på et frieri fra en hun nettopp har 

møtt, hun ønsker å kjenne den hun skal gifte seg med. Ut fra dette kan vi tolke at jenta har 
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tilegnet seg den norske kulturens normer når det kommer til ekteskap. Hun sier også at basert 

på hennes norske verdier ønsker hun å fokusere på skolen, ha det gøy og leve litt før hun 

ønsker å tenke på ekteskap. Dette tolker jeg i tråd med et individualistisk behov for 

selvrealisering. Her ser vi altså et eksempel på hvordan de typiske verdiene og holdningene i 

kollektivistiske og individualistiske kulturer kan kollidere med hverandre, og skaper 

krysspress for jentene som vokser opp med begge kulturene. Sitatet over er betegnende for 

alle jentenes beskrivelser av dette, alle mente det oppsto et dilemma mellom egne ønsker og 

familiens ønsker når det kom til å flytte ut og å gifte seg.  

4.5.3 Etnisk identitet og tilhørighet til opprinnelig kultur  

I tillegg til den ordinære identitetsutviklingen som er nevnt ovenfor, har jentene i utvalget mitt 

en etnisk identitet å ta stilling til. Ifølge Phinney (1990,1992) defineres etnisk identitet som 

personlig identifikasjon med den etniske gruppen, og deler som nevnt på side 18 etnisk 

identitet inn i tre dimensjoner.  

Opplevelse av medlemskap i minoritetsgruppen og opptatt av sitt opphav 

Den første dimensjonen av etnisk identitet handler om i hvor stor grad jentene opplever 

medlemskap med minoritetsgruppen og hvor opptatt de er av sitt opphav. Alle jentene svarer 

det opprinnelige landet når de blir spurt om hvor de kommer fra, selv om alle minus én faktisk 

er født i Norge.  

"Jeg kommer fra Pakistan". 

"Jeg sier jeg er født i Norge, men opprinnelig fra Pakistan". 

Dette tolker jeg som at de er opptatt av sitt opphavsland og at de også er opptatt av å dele det 

med andre. De vil at andre skal vite hvor de opprinnelig kommer fra. Men på en annen side 

kan dette tolkes som at de forstår at siden folk spør hvor de er fra så mener de ikke Norge, 

fordi da ville de ikke trengt å spørre. Samtidig som at alle jentene svarte det opprinnelige 

landet på spørsmål om hvor de kommer fra, sa flere av jentene at det ikke var så viktig for 

dem å opprettholde kontakten med hjemlandet. En av jentene forteller for eksempel om at hun 

ikke har vært der siden 7 klasse og den eneste kontakten hun har med hjemlandet er når hun 

snakker med oldemoren sin på telefonen innimellom. 
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"Nei, det er ikke så viktig for meg å bevare kontakten med hjemlandet. vi snakker litt 

med oldemoren min som bor der, vi snakker noen ganger i telefon, men vi har ikke så 

mye familie der. Sist gang jeg reiste dit var i 7 klasse. Men pappa har litt kontakt, han 

har  noen brødre der".  

Tre av jentene i utvalget mitt hadde lignende utsag om kontakten med hjemlandet. Det at de 

er opptatt av sitt opphav, men samtidig er det ikke så viktig for dem å holde kontakten med 

dette opphavslandet kan tolkes som at det handler mer om å være bevisst hvor man kommer 

fra, enn å faktisk ha kontakt med hjemlandet. Men ikke alle jentene mine deler denne 

meningen. Denne jenta er opptatt av å bevare kontakten med hjemlandet, og sier at selv om 

hun er født og oppvokst i Norge, vil Pakistan alltid være hjemlandet. 

"Ja, det er viktig for meg å bevare kontakten med hjemlandet, fordi selv om vi bor her 

og er født her, så er vi liksom fra Pakistan, det er der våre foreldre er vokst opp, så det 

er viktig at vi ikke glemmer hvor vi er fra. Hjemlandet er hjemlandet!".  

En til av jentene sier i likehet med jenta i sitatet over at det er viktig å bevare kontakten med 

hjemlandet, og hun og familien reiser hver sommer til huset de har i hjemlandet. Jentene i mitt 

utvalg har altså delte meninger om hvorvidt kontakt med hjemlandet er viktig eller ikke.  

I hvilken grad ivaretar jentene tradisjoner  

Den andre dimensjonen av etnisk identitet er i hvilken grad jentene ivaretar tradisjoner fra den 

opprinnelige kulturen. Denne dimensjonen av etnisk identitet omhandler egentlig også sosial 

omgang med mennesker fra samme etniske gruppe, men resultater om dette har jeg presentert 

under overskriften venners etniske bakgrunn fordi det passet bedre inn der. Hva er det jentene 

ser på som tradisjoner og hvordan forholder de seg til disse? 

Som vi ser av sitatene nedenfor nevner jentene språk, mat, klær og samlivsformer som 

tradisjoner fra sin etniske bakgrunn. 

"Ja, det er jo kulturen vår. Vi har jo ikke norsk mat hjemme, vi har pakistansk mat og 

pakistansk te. Vi har jo den pakistanske kulturen alltid med oss, og jeg vil bringe det 

videre til mine barn. Ikke det med kjærestegreia. Jeg synes at barna mine skal leve 

livet så godt de vil, så jeg vil ikke bestemme over kjærlighetslivet deres da. Men maten, 

språket og klærne vil jeg bringe videre, det er viktig for meg. Hvis jeg ikke fortsetter så 
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glemmer jeg det, og kanskje til slutt  så kan jeg ingenting av kulturen, og kanskje 

barnebarna mine ikke vet hva kulturen vår er engang liksom. Så jeg synes det er 

viktig". 

"Ja, jeg synes det er viktig at man vet hvor man er fra, selv om hva enn som skjer. Jeg 

synes det er viktig at vi veit, selv om vi bor her i Norge, at vi veit hvordan tradisjonene 

våre er og bakgrunnen vår er, hvor vi er fra, og hva vi gjør der. Det er viktig at vi veit 

det, synes jeg".  

Tradisjoner som jentene ønsker å bevare er maten, språket og høytidene. Og den tradisjonen 

som samtlige ønsker å fjerne er arrangert ekteskap, og reglen om at det ikke er lov å ha 

kjæreste før ekteskap. Men det er ikke alle jentene som er av den oppfatning at det er viktig å 

føre tradisjonene videre. 

"Ja det er viktigere for mine foreldre, fordi jeg ser jo det på dem, dem er veldig sånn 

passer på de gamle tradisjonene som kommer til å forsvinne enn dag, men er fortsatt 

her. Vi unge tenker jaja hva slags tradisjoner er det?". 

Dette tolker jeg som at jenta mener at de unge ikke forstår poenget med tradisjonene som den 

eldre generasjonen fortsatt vedlikeholder. En annen av jente beskriver hvordan hun følger 

tradisjonene fra minoritetskulturen noen få ganger i året, mens resten av året oppfører hun seg 

i tråd med majoritetskulturen. 

"Ja det er det, sånn middels. Noen helligdager går jeg i moskeen og bruker 

pakistanske klær, også er det sånn mela festival, så pleier jeg å gå der og bruke 

pakistanske klær, det er bare noen få dager liksom". 

Jentene er altså litt delt når det gjelder hva de mener om tradisjoner, men felles har de at de vil 

bevare språk og mat, og vil at tradisjonen med arrangert ekteskap skal ende med 

foreldregenerasjonen. 

Jentenes holdninger til og grad av tilfredshet med egen etniske bakgrunn 

Den tredje dimensjonen ved etnisk identitet er hvilke holdninger jentene har til egen 

bakgrunn, og i hvilken grad jentene er tilfredshet med egen etniske bakgrunn. 
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En av jentene forteller at hun ikke har vært i opprinnelseslandet på mange år, og at hun er 

redd for å dra dit på grunn av de mange terrorangrepene der nede i det siste. 

"Nei jeg har ikke vært der [Pakistan] helt siden jeg har kommet hit, så men søsteren 

min har vært der. Jeg har kun vært der den ene gangen når vi bodde der. Men jeg 

mener Pakistan er annerledes nå, enn sånn det var før. Jeg tror at det skjer mye 

terrorangrep og alt mulig rart. det er derfor jeg er bare redd for å gå dit...også 

pappaen min sa at ja jeg burde reise dit en gang å se hvordan det er og kanskje få litt 

bedre inntrykk av Pakistan. Så jeg sa at ja, jeg skal dra nå i vinteren tror jeg, i år. For 

å se hvordan det er. Bare kun for to uker". 

Men selv om hun er redd, har hun lovet faren sin å dra dit i vinterferien. Det kan tyde på at 

jenta drar mest for å tilfredsstille farens ønsker, og ikke fordi hun selv har et ønske om å dra. 

Jentas holdning er at hun er redd og at Pakistan har blitt annerledes nå enn før, at det er mye 

terrorangrep og andre rare ting som skjer der nå. En annen av jentene forteller at hun gikk på 

skole i Pakistan et år, og at hun syntes det var rart å gå med uniform på skolen, og at hun ikke 

kunne tenkt seg å fortsette og gå på skole der eller bo der. 

"Jeg har vært der [Pakistan] 1år, jeg var der når jeg tok friår, da gikk jeg på skole 

der. Det var veldig annerledes, det var liksom som å møte to forskjellige kulturer, å 

komme herfra ned dit, å liksom gå med uniform på skolen å sånn...det var veldig rart. 

Jeg kunne aldri tenkt meg å fortsette. Det var veldig vanskelig, jeg føler det er litt 

lettere her, fordi jeg er ikke så veldig flink til å snakke urdu heller, så jeg hadde 

skikkelig problemer. De syntes jeg var skikkelig "norsk" og "dum".  

Hun sier også at hun synes det er lettere å bo i Norge fordi hun ikke mestrer morsmålet så 

godt, og fordi hun følte at de andre der nede så på henne som for norsk og dum. En tredje av 

jentene sier at hun er født i Norge fordi i Pakistan slår de barna på skolen, i hvert fall på 

landsbygda.  

"Jeg er veldig glad for at jeg er født her i Norge, fordi i Pakistan er det veldig 

annerledes. Jeg har jo vært der når jeg gikk i 7 klasse så jeg har sett hvordan det er 

der. I landsbyen hvor mamma er fra så slo de barna på skolen. De som er fra liten by 

så er det liksom litt sånn, men når man går til storbyer så er det veldig bra der, og 

veldig bra skole og alt mulig.  
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Jentenes utsagn om hjemlandet kan tolker jeg som negative fordi de bruker ord som rart, 

kunne aldri tenke meg å fortsette (på skole i Pakistan) og det var vanskelig, lettere her (i 

Norge). Generelt får jeg inntrykk av at jentene synes det går greit å være i hjemlandet i korte 

perioder, men at de foretrekker Norge og hvordan samfunnet er her. Samtidig som de er 

opptatt av sitt opphav, er det ikke så viktig for jentene å bevare fysisk kontakt med 

hjemlandet. Og selv om de mener de alltid vil ta vare på enkelte tradisjoner fra hjemlandet, er 

jentene tydelige på at de når det gjelder ekteskap vil de ikke føre den etniske gruppens normer 

videre i sine egne liv hvis de kan slippe, og i hvert fall ikke til sine egne barn.  

4.5.4 Hva føler du deg mest som? 

Når jeg spør jentene om hvor de kommer fra, svarer som nevnt samtlige sitt opprinnelses 

land, selv om alle har vokst opp i Norge, og fire av fem er født i Norge, og alle er vokst opp 

her. Mens på spørsmål om hva de føler seg mest som, svarer to at de føler seg mest norske og 

tre at de føler seg som halvparten av hver. 

"Ehm, før ville jeg sagt pakistaner, men med årene har jeg blitt mer og mer opptatt av 

at jeg skal si norsk, siden jeg skal jo ikke da, jeg kjenner meg jo mer igjen egentlig i 

den norske kulturen. Altså alt fra språk til hva jeg synes er rett og galt. Men folk spør 

jo gjerne en gang til, for å liksom få med seg den andre siden da, så da blir det jo 

pakistaner uansett. Men jeg sier egentlig norsk, fordi det er det jeg kjenner meg igjen 

i". 

Denne jenta identifiserer seg mest med å kalle seg norsk, og sier det er den norske kulturen 

hun kjenner seg mest igjen i siden det er den hun har vokst opp med. Samtidig nevner hun at 

folk spør ofte hvor hun opprinnelig kommer fra, så da ender hun opp med å svare 

opprinnelseslandet allikevel. Selv om hun føler seg norsk, kan det virke som at hun blir tillagt 

en identitet som pakistansk av andre etniske nordmenn ved at de insisterer på et annet svar 

enn norsk. Lignende svar fra en annen jente som sier at hun føler seg mest norsk fordi hun er 

født og oppvokst her. 

"Egentlig mest norsk da, fordi jeg har bodd her hele livet, og når jeg er i Pakistan så 

oppfører jeg meg ikke som en Pakistaner der nede, da er det mer norsk, så jeg føler at 

jeg er mere norsk, fordi jeg har bodd her hele livet, jeg er født her". 
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Selv om man har et utseende som tilsier at man er fra for eksempel Pakistan, kan man være 

født og oppvokst i Norge og ha tilegnet seg den norske kulturen og dens verdier og 

holdninger. På den måten kan man danne seg en identitet som ikke nødvendigvis samsvarer 

med ens etniske utseende. To andre jenter heller mer mot at de føler seg som halvparten norsk 

og halvparten pakistanske. 

"Mer norsk..kanskje litt av hvert. Litt Pakistansk og litt Norsk. Ja, nei, hmm...fordi det 

kan være litt vanskelig å komme fra flere land av og til. Det er litt sånn blanda begge 

kulturene for meg, at jeg liksom har 50 fra den og 50 fra den". 

 

"For å være helt ærlig, her i Norge kaller de meg utlending, og når jeg er i Tyrkia 

kaller de meg utlending der også, så jeg føler meg litt av hvert liksom". 

De to sitatene ovenfor indikerer at jentene føler seg både norske og pakistanske. Hvilket 

identitetsalternativ kan man plassere jentene i ut fra ut i fra sitatene over? To sier at de føler 

seg mest norske, og tre sier at de føler seg begge deler.  

Hører jentene til Østbergs (2005) plurale integrerte identitet, hvor identiteten på den ene siden 

består av ulike og til dels motstridende elementer, og på den annen side er det noe som binder 

pluraliteten sammen til en integrert personlighet? Eller passer jentene mer med Hylland 

Eriksens (2005) bindestreks identitet, for eksempel norsk-pakistaner, hvor man har flere ulike 

identiteter avhengig av situasjonen, men som ikke danner en helhetlig identitet? For meg 

framstår jentenes identiteter og personligheter ikke nødvendigvis som harmoniske og 

enhetlige, fordi de motsir seg selv på flere områder, og de forteller om ulik atferd i ulike 

situasjoner. Men samtidig som jentene framstår sammensatte, virker de som helhetlige 

personer som føler seg både norske og pakistanske. Selv om de har et annerledes utseende, er 

de fremdeles født og oppvokst i Norge, og føler seg norske på lik linje med ungdom med 

etnisk norsk utseende. 

4.5.5 Hvordan jentene tror andre ser dem 

Jentene sier at de føler seg norske, eller både norske og pakistanske. Men hvordan tror de at 

andre ser dem som? 

"Eh, det er jo vanskelig da...vi blir jo sånn..ikke mobbet men...på begge sider...her blir 

man kalt utlending, og når vi drar til Pakistan blir vi kalt utlending der også". 



77 

 

 

"Jeg tror at foran meg så sier de gjerne at jeg er norsk, men jeg tror de ser på meg litt 

annerledes..altså, på en måte de spør ganske utdypende om ting de ikke spør for 

eksempel nordmenn om, og da merker jeg at de ser på meg annerledes fordi hadde de 

sett meg som helt norsk, så hadde de kanskje ikke spurt om disse tingene, det skulle 

ikke vært noe spørsmål. Så jeg tror de ser på meg som Pakistaner jeg egentlig. Først 

og fremst tror jeg det er på grunn av utseende. Jeg tror egentlig ikke holdningen min 

sier så mye om min etniske bakgrunn, annet enn at jeg har mye ironi rundt det, og det 

gjør det litt lettere for meg å håndtere disse begrensingene i livet. Så jeg har mye ironi 

rundt det, så sånn sett kan man merke det, men ellers er det utseende, det tror jeg". 

Jentenes opplevelse av hvordan andre ser dem er at de blir sett som utlendinger både i Norge 

og i hjemlandet, de er på en måte aldri hundre prosent hjemme, de hører ikke til noe sted. Selv 

om jentene sier de føler seg mest norske, eller både norske og pakistanske, føler de at de blir 

oppfattet som utlendinger av andre. De begrunner dette med at de har annerledes utseende enn 

etnisk norske. Så selv om jentene hadde hatt et ønske om å bli sett på som helt norske fordi de 

er født her og føler seg norske, vil utseende alltid kunne være et hinder for dette. 

For å samle trådene i identitets og tilhørighetsdelen av oppgaven kan vi si at tre av jentene er 

på stadiet identitetsforvirret, en har overtatt identitet og en har tilsynelatende en oppnådd 

identitetsstatus. Verdiene og holdningene i kollektivistiske og individualistiske kulturer 

kolliderer med hverandre, og skaper krysspress for jentene som vokser opp med begge 

kulturene. Samtlige av jentene mente det oppsto et dilemma mellom egne ønsker og familiens 

ønsker når det kom til kjærlighet og ekteskap. I tråd med dette er jentene enige om at de ikke 

vil bringe videre tradisjonen arrangert ekteskap. Mens det de ønsker å bringe videre til de 

neste generasjonene fra sin etniske bakgrunn er språket, maten og klærne. Jentenes etniske 

identitet er et sammensatt fenomen, og de er ikke alltid samstemte, som vi har sett ovenfor. 

Men hvis vi skal se på resultatene samlet kan vi si at fire av jentene identifiserer seg og føler 

mest tilhørighet til Norge, mens én identifiserer seg mest med og føler mest tilhørighet til 

opprinnelseslandet. På tross av at de er født her og identifiserer seg med norsk kultur, føler de 

at andre ser på dem som utlendinger. 
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5 Avslutning 

Formålet med dette prosjektet har vært å få innsikt i og kunnskap om hvordan jenter med 

ikke-vestlig bakgrunn opplever å vokse opp i Norge. I dette kapitlet vil jeg oppsummere 

hvordan jentenes utsagn gir svar på min problemstilling "Hvordan opplever jenter med ikke-

vestlig bakgrunn å vokse opp i Norge?". Ved å fokusere på jentenes familierelasjoner, 

vennerelasjoner og forhold til det motsatte kjønn og religion har jeg fått et innblikk i hvordan 

de håndterer det å måtte forholde seg til flere kulturer. Gjennom jentenes beskrivelser har jeg 

også fått et bilde av deres grad av identifisering med de to kulturene. En av informantene 

skiller seg fra de fire andre når det gjelder de fleste temaene, ved å helle mot å være mer 

tradisjonell og identifisere seg i større grad med opprinnelseskulturen, og en annen er ofte i 

motsatt retning og gir utrykk for at både hun og familien er ganske individualistiske og 

moderne i sin tankegang. De tre resterende befinner seg stort sett et sted i midten av disse to. 

Jeg skal videre oppsummere hovedfunnene i undersøkelsen ut fra temaene i intervjuguiden. 

Temaene er familierelasjoner, kjærlighet og ekteskap, vennerelasjoner og identitet og 

tilhørighet. I tillegg oppsto et femte tema, Islam, ut fra datamaterialet. Deretter skal jeg se på 

noen spesialpedagogiske implikasjoner. Til slutt skal jeg vurdere styrker og svakheter ved 

undersøkelsen og se på mulige forskningsbehov. 

5.1 Oppsummering og konklusjoner 

Når det gjelder familierelasjoner er hovedfunnene at jentene har tilpasset seg 

majoritetskulturens atferd og verdier i større grad enn foreldrene, noe som kalles dissonant 

akkulturasjon. Dette fører til at jentene ikke er åpne om alt de gjør på fritiden, fordi de frykter 

foreldrenes manglende forståelse for den norske kulturen og typisk norsk ungdomstid. Dette 

fører til tider også til konflikter i familien, og jentene beskriver emosjonelle vansker knyttet til 

disse konfliktene. Det å ha guttevenner og kjæreste, røyking og drikking av alkohol framhever 

jentene som eksempler på hva de skjuler for foreldrene. Gutter og jenter får ulik oppdragelse, 

hvor guttene generelt får mer frihet på disse områdene og blir mindre kontrollert enn jentene. 

På tross av at jentene synes det er problematisk at foreldrene har regler for dem, opplever 

jentene foreldrenes kontroll og grensesetting som at de vil det beste for dem.  

Det er gjennom beskrivelser av forholdet til det motsatte kjønn at det kommer tydeligst fram 

at jentene balanserer mellom det individualistiske og det kollektivistiske. På den ene siden 
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ønsker de å ha kjæreste, mens på den andre siden må de ta hensyn til familiens ære og vente 

til de er gift. Jentene mener eneste grunn til å godta arrangert ekteskap, er for å bevare 

familiens rykte og ære. Hadde det ikke vært for dette hadde samtlige av jentene foretrukket 

moderne kjærlighetsekteskap fremfor tradisjonelt arrangert ekteskap. 

Informantene mine opplever at de får lov til mindre enn etniske norsk ungdom. De nevner det 

å dra på fest, ha guttevenner og kjæreste, drikke alkohol, reise med venner, bruke utfordrende 

klær og å være sent ute som ting de ikke for lov til, og som til tider gjør det vanskelig for dem 

å ha etnisk norske venner. Tre av jentene har kun venner med samme etniske bakgrunn og 

begrunner det med at det er lettere og kommunisere med dem og at det er enklere når 

venninnene har de samme reglene som dem selv. 

Når der gjelder forholdet til religion forteller jentene at de synes det er viktig å følge reglene i 

Koranen, men at de ikke er så flinke til det selv. Fire av jentene sa at de fulgte reglene mer da 

de var små, men i mindre grad nå fordi de ikke passet sammen med det norske samfunnet og 

det livet de lever her. Mens foreldrene har null toleranse for sex før ekteskap, er jentene mer 

tilbøyelige for at hvis man stoler på en gutt og planlegger en framtid med han, så kan det være 

greit. 

Selv om jentene er født og oppvokst i Norge gir de ikke utrykk for å ha en ren norsk identitet. 

De har i tillegg en tilhørighet og identifisering med den opprinelige kulturen og ønsker å 

bringe språket, mattradisjoner og høytidsfeiringer med seg videre og til sine egne barn. Men 

alle er enige om arrangert ekteskap bør avskaffes. Samlet sett identifiserer fire av jentene seg 

mest med den norske kulturen og dens verdier, og en av jentene identifiserer seg mest med 

den opprinnelige kulturen og dens verdier. Men på tross av det, føler alle at de blir sett på som 

utlendinger i etniske nordmenns øyne. 

5.2 Spesialpedagogiske implikasjoner 

Hvis jeg skal se på noen spesialpedagogiske implikasjoner ut fra mine resultater, kan de 

emosjonelle vanskene som noen av jentene beskriver, påvirke evnen til å konsentrere seg om 

skolearbeid. Dette kan igjen føre til behov for spesiell tilrettelegging av undervisningen. Som 

spesialpedagog bør man ikke automatisk tenke at konsentrasjonsvanskene skyldes 

tospråklighet selv om eleven er tospråklig. Vanskene kan for eksempel skyldes vanskelige 
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familierelasjoner som følge av dissonant akkulturasjon. Et økt behov for kulturkompetanse 

blant lærere og spesialpedagoger kan derfor være en mulig spesialpedagogisk implikasjon. 

5.3 Styrker og begrensninger ved denne 

undersøkelsen og videre forskning 

Denne undersøkelsen er som nevnt et forsøk på å få et innblikk i hvordan jenter med ikke-

vestlig bakgrunn opplever å vokse opp i Norge, og hvordan det å ha flere kulturer å forholde 

seg til påvirker familierelasjoner, vennerelasjoner og identitetsutvikling. Selv om jeg mener 

undersøkelsen kan gi et bidrag for å forstå mer om hvordan disse jentene har det, er det 

naturlig å ta forbehold om disse resultatene på bakgrunn av den begrensede størrelsen på 

utvalget og den begrensede tiden til analyse av datamaterialet. 

I etterkant ser jeg at jeg med fordel kunne valgt jenter som var litt eldre enn 16-18år som mitt 

utvalg var. Aldersgruppen 20-25 år hadde nok egnet seg bedre for undersøkelsen min, på 

grunn av at temaene jeg spurte om krevde en del refleksjon. De yngste jentene i mitt utvalg 

var lite reflekterte når det gjaldt noen av temaene i undersøkelsen, som for eksempel identitet, 

tilhørighet til etnisk bakgrunn og familierelasjoner. Dette skyldes mest sannsynlig umodenhet. 

Hvis jeg skulle gjort undersøkelsen om igjen i dag, ville jeg derfor heller valgt å finne  

informanter. I tillegg kan det at jeg kun har jenter som informanter gi et skjevt bilde av 

fenomenet. Spesielt med tanke på når jentene beskriver at gutter har mindre regler og mer 

frihet enn dem, kunne det vært interessant å få guttenes versjon av hvordan de opplever 

oppdragelsen. Det faktum at alle jentenes foreldre er fra landsbygda kan også ha hatt en 

påvirkning på resultatene. Hvis de hadde vært fra moderne storbyer ville sannsynligvis 

resultatene ha vært annerledes.  

Men det at jentene åpnet seg såpass mye som de gjorde og ga såpass tykke beskrivelser, ser 

jeg på som en styrke ved oppgaven, fordi jentenes beskrivelser på denne måten blir 

troverdige. I framtiden kunne det vært interessant å undersøke om etniske norske jenter 

opplever at de får lov til alle de tingene som mine informanter nevnte? Og om jenter som har 

vokst opp i Pakistan opplever like mange verdikonflikter med sine foreldrene som mine 

informanter? For å foreta en slik sammenligningsstudie ville det vært behov for både mer tid 

og mer ressurser, men det kunne gitt et enda tydeligere bilde av fenomenet. For å få et enda 

mer gyldig og representativt resultat bør utvalget være videre i fremtidig forskning. 
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Vedlegg 1: Forespørselsbrev til informanter 

Henvendelse angående mastergradsprosjekt ved UIO  

Som student ved Universitetet i Oslo er jeg i gang med en masteroppgave i 

spesialpedagogikk, med fordypning i psykososiale vansker. Temaet for min masteroppgave er 

hvordan ungdom med ikke-vestlig bakgrunn opplever å vokse opp i Norge, hvordan det er å 

leve med to kulturer og hvordan de oppfatter sin egen identitet og etnisitet. Jeg ønsker derfor 

å komme i kontakt med ungdommer som selv har flyttet til Norge fra et ikke-vestlig land, 

eller som har foreldre som har gjort det. Kriterier for informanter: 

 Ikke-vestlig bakgrunn. 

 Er mellom 15-20år. 

 Er født i Norge, eller kom til Norge som barn. 

Deltagelse i dette prosjektet er basert på frivillighet og mulighet til å trekke seg fra prosjektet 

når som helst i prosessen. Det stilles strenge krav til anonymisering og følgelig vil ingen 

sensitive opplysninger (som navn, bosted osv) nevnes i oppgaven. Dersom det likevel oppstår 

andre sensitive opplysninger som kan knyt tes direkte til informanten, vil disse opplysningene 

kodes og anonymiseres ytterligere slik at informanten ikke kan gjenkjennes i oppgaven. Jeg 

skal gjøre et kvalitativt forskningsprosjekt, noe som innebærer at jeg vil intervjue 

informantene. Sentrale temaer i intervjuet er etnisk bakgrunn, familierelasjoner, identitet, 

tilhørighet, kjærlighet, ekteskap og vennskap. Intervjuene vil bli tatt opp med opptaksutstyr 

for å sikre og bevare mest mulig informasjon til senere arbeid med oppgaven. Intervjuet er 

konfidensielt og jeg har hele tiden taushetsplikt. Alt materiale vil derfor behandles med 

varsomhet i lys av taushetsplikten og vil bli slettet og destruert etter prosjektslutt. Intervjuene 

vil finne sted i januar/februar; nærmere tidspunkt innenfor denne perioden avtales individuelt. 

Deltagelse i mitt prosjekt vil innebære en samtale med meg i underkant av 1 time. Dato for 

prosjektslutt er 01.06.2012.  

Med vennlig hilsen  

Kristin Krohn 

 

Kristins tlf: 98 82 46 41 og E-post: krohn23@gmail.com. Veileder for oppgaven er Ivar 

Morken og han kan kontaktes på:  ivar.morken@isp.uio.no eller på tlf: +47-22858123 

mailto:krohn23@gmail.com
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om forskningsprosjektet og ønsker å stille på intervju.  

 

Signatur …………………………………. Telefonnummer …………………………….. 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Formålet med intervjuet 
Jeg ønsker å få innsikt i hvordan det oppleves å vokse opp med flere kulturer, og om det er 

noe spesielt med ungdomstiden til en med innvandrerbakgrunn, sammenlignet med en etnisk 

norsk ungdomstid? Jeg vil gjerne at du forteller så ærlig som mulig, både om positive og 

negative sider ved å være flerkulturell. Du velger selv hvor mye du vil fortelle. Det kan hende 

jeg spør om noe du allerede har sagt noe om, men det gjør ikke noe om du nevner samme ting 

flere ganger. Jeg har taushetsplikt, og ingen får vite hva du har fortalt meg.  

Anonymitetsgarantier 
 Det er bare jeg som skal høre på båndet, og jeg skal slette opptaket når jeg er ferdig 

med det. 

 Jeg skal anonymisere navn og skole, og evt. andre opplysninger som kommer fram.  

 Jeg garanterer at utenforstående ikke kan gjenkjenne de personene jeg skriver om i 

min rapport 

Tidsramme 
30-45min 

Egen bakgrunn 
1. Etnisk bakgrunn? 

2. Statsborgerskap? 

3. Hvor gammel er du? 

4. Hvor er født og oppvokst? 

5. evt. Hvor lenge har du bodd i Norge?  

6. Hvor bor du? 

7. Fritidsaktiviteter nå/før? 

8. Religion? 

Foreldres bakgrunn 
1. Når kom dine foreldre til Norge 

2. Hva var grunnen til at de kom hit? 

3. Hvilket land kommer de fra, og kommer de fra storby eller landsby? 

4. Er dine foreldre religiøse? 

5. Har foreldrene dine noen utdanning? evt. hvilken? 
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6. Har de jobb? evt. hva? 

 

Familierelasjoner 
1. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til dine foreldre og resten av familien? 

2. Har forholdet til familien endret seg etter hvert som du har blitt eldre? På hvilken 

måte?  

3. Har foreldrene dine noen ønsker og forventninger om hvordan du skal leve livet ditt? 

4. Er dine ønsker for livet ditt de samme som foreldrene dine? 

5. Hvis nei, fører dette til konflikter mellom deg og foreldrene dine? 

6. Hvor viktig er det for deg å leve slik dine foreldre ønsker?  

7. Er det forskjell på hvordan jenter og gutter blir oppdratt i din familie/kultur? 

8. Opplever du at det er noen forskjell på din oppdragelse og norske ungdommers 

oppdragelse? Hva er annerledes evt? 

Identitet og tilhørighet 
1. Hvis du får spørsmål om hvor du kommer fra, hva svarer du da? 

2. Hva føler du deg mest som? 

3. Hva tror du andre ser deg som? 

4. Er din etniske bakgrunn viktig for deg? 

5. Er din opprinnelige kultur og dens tradisjoner viktig for deg? 

6. Opplever du at det er viktigere for dine foreldre enn for deg å bevare den etniske 

identiteten og den opprinnelige kulturen?  

7. Er det viktig for deg å ha kontakt med hjemlandet? 

8. Er det viktig for dine foreldre? Har de mye kontakt med hjemlandet? 

9. Opplever du at det er viktigere for dine foreldre enn for deg å bevare kontakten med 

hjemlandet? 

10. Hvis religiøs; er religionen en viktig del av ditt liv? 

11. Har ditt forhold til religionen endret seg fra du var barn til nå? 

12. Det har blitt sagt at barn av innvandrere står med et ben i foreldrenes kultur og et ben i 

den norske kulturen. Hva tenker du om det fra ditt liv? 

13. Hvilke tradisjoner og verdier vil du trekke fram som de mest sentrale i det 

pakistanske/tyrkiske miljøet, og i det norske miljøet? 

14. Hvilke tradisjoner og verdier lever du etter/ er viktigst for deg? 

15. Er dette andre enn de som dine foreldre lever etter/er viktigst for dine foreldre? 
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16. Fører dette til konflikter mellom deg og dine foreldre? 

17. Synes du det er vanskelig å velge hvilken kultur du skal følge?  

18. Synes du at du lever forskjellig fra ungdommer med norsk bakgrunn? På hvilke 

måter? Hvordan opplever du evt. det? 

19. Opplever du å ha ulike roller i forskjellige situasjoner/med forskjellige mennesker? 

 

Kjærlighet og ekteskap 
1. Har du noen tanker om fremtidig ekteskap? 

2. Har dine foreldre noen meninger om hvem du skal gifte deg med? Hva da evt? 

3. Har du noen gang hatt kjæreste, eller har du kjæreste nå? er dette evt. noe du kan 

snakke med familien om? 

4. hvordan hadde de reagert evt? 

5. Hva synes du om sex før ekteskap? 

Venner 
1. Kan du si litt om de du er mest sammen med på fritiden? (Etnisitet, kjønn osv.) 

2. Har du flest norske venner, eller flest med samme etnisk bakgrunn som deg? 

blanding? 

3. Hvorfor tror du er det sånn? 

4. Hvor viktig er dine venners etniske bakgrunn for deg? 

5. Opplever du at du har en annen livsstil og andre verdier enn dine venner, eller 

opplever du at du har mye til felles med dine venner? 

6. Er det noe konflikt mellom det livet du lever med dine venner og det livet familien din 

forventer at du skal leve? 

 

Til slutt 
1. Er det noe mer du vil fortelle om som jeg ikke har spurt deg om? 

2. Noen ubehagelige spørsmål jeg ikke burde spørre andre om? 

3. Vil du høre på opptaket? Noe du vil slette? 
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Vedlegg 4: Godkjenningsbrev fra NSD 
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