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Sammendrag 

Islam Net er en av Norges største muslimske ungdomsorganisasjoner og ble etablert i Oslo i 

2008. Organisasjonen representerer et nytt fenomen i det muslimske landskapet i Norge og er 

et uttrykk for salafisme i en norsk kontekst. Typiske kjennetegn ved salafisme er gjerne at 

salafister har en bokstavelig tolkning av de hellige tekstene, og at de understreker viktigheten 

av å etterleve de tre første generasjonene etter profeten Muhammed. Islam Net kan 

kategoriseres som en form for opplysningssalafisme der det er viktig å gjøre informasjon om 

islam tilgjengelig for den norske befolkningen. Organisasjonen legger også vekt dawah 

(misjon). De arbeider med å invitere ikke-muslimer til islam, samt ikke-praktiserende 

muslimer tilbake til islam. Denne oppgaven retter søkelyset mot unge muslimer som er 

tilknyttet denne organisasjonen og deres fortellinger om egen religiøse karriere. Hensikten 

med min studie har vært å undersøke hvordan et utvalg av unge muslimer fra denne 

organisasjonen forteller om den religiøse prosessen de har gått igjennom fra barndommen og 

frem til i dag. Jeg ville også se på hvordan deres religiøse identitet kommer til uttrykk i deres 

fortellinger og hvilken mening de tillegger sine religiøse praksiser.  

Ettersom jeg ønsket å tilnærme meg temaet gjennom de unge muslimenes egne opplevelser, 

erfaringer og fremstillinger, valgte jeg å gjennomføre livsfortellingsintervjuer og benytte meg 

av en narrativ analysemetode. Utvalget består av ti unge muslimer i alderen 18 til 25 år, hvor 

alle var deltagere på Islam Nets fredskonferanse våren 2015. Jeg har anvendt en 

individorientert analyse, hvor prosess står i sentrum. Informantenes religiøse karrierer blir 

analysert som en aktiv prosess som de selv tar en aktiv del i. Det blir også tatt høyde for at de 

er preget av konteksten(e) de er en del av. Konversjonsteori vil bli benyttet for å belyse denne 

prosessen, og både det passive og det aktive perspektivet på konversjon vil bli presentert. 

Videre blir Richard Jenkins og Mette Anderssons perspektiver på identitet brukt for å forstå 

hvordan informantene fremstiller og danner sine religiøse identiteter i fortellingene om dem 

selv. I tillegg vil Saba Mahmoods praksisorienterte teoretiske perspektiv bli anvendt for å se 

nærmere på informantens religiøse praksiser.   

Analysen er delt inn i tre kapitler. Det første kapitlet tar for seg informantenes barndom og 

tidlige ungdomstid. Det påfølgende kapitlet tar for seg informantenes fortellinger om deres 

religiøse vendepunkt, og den tredje delen av analysen tar for seg informantenes fortellinger 

om det å leve som praktiserende muslimer.  
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Jeg finner at kontinuitet er sentralt i alle tre analysekapitlene eller fasene i informantenes 

religiøse karrierer. Deres fortellinger er preget av at de binder sammen deres fortid og nåtid, 

og at de fremstiller den religiøse karrieren som en slags kontinuerlig modningsprosess. Det er 

også noen av informantene som forteller om brudd fra denne prosessen. I fortellinger om 

deres religiøse vendepunkt benyttet de seg av ulike perspektiver. Det passive perspektivet de 

anvender, er preget av at de fremstiller sin religiøse transformasjon som et resultat av en 

religiøs oppvåkning. Samtidig trekker de frem at det var et individuelt velg som de selv tok 

del i. Dermed benytter de også et mer aktivt perspektiv. Informantene har en tendens til å 

fremstille eget religiøse vendepunkt som en form for selvtransformasjon. Ved å se på deres 

livsfortellinger i sin helhet blir det tydelig at de også mener å ha være preget av den sosiale 

konteksten de befant seg i før og etter vendepunktet, og videre den norske konteksten og da 

særlig medias fremstillinger av muslimer og islam.  

Informantene fremstiller seg i dag som praktiserende og hengivende muslimer, og deres 

religiøse identitet kom til uttrykk i deres fortellinger om fortiden. Både informantene med 

muslimsk bakgrunn og konvertittene reflekterte over egen fortid ut ifra deres tilegnede 

perspektiver og normative vurderinger på livet. I deres fortellinger om vendepunktet vektla 

informantene at deres religiøse identitet var basert på et individuelt valg og at den ikke lenger 

var tilskrevet.   

Videre fant jeg at deres religiøse identiteter er nært knyttet opp til deres religiøse praksiser. 

De fremstiller religiøse praksiser som nødvendige og som et middel for å realisere seg selv 

som en praktiserende muslim. De uttrykker at det er viktig å ha riktig intensjon bak de 

religiøse praksisene, bare da kan du identifiserer deg selv som en praktiserende muslim. 

Informantene benytter seg også av et skille mellom indre og ytre mening når de snakker om 

sine religiøse praksiser. De mener å ha gått fra å anse egne religiøse praksiser som noe ytre 

pålagt dem av andre, dette særlig i barndomsfortellingene, til å nå anse praksisene for å ha en 

indre mening, noe som igjen gir dem en indre glede. Jeg fant også at deres religiøse praksiser 

og deres perspektiver på hvordan de skal leve som muslimer, delvis er farget av deres 

tilknytning til Islam Net og organisasjonens salafistiske orientering.  
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1 Innledning  

Jeg sitter på T-bane nummer 2 mot Ellingsrudåsen, og er på vei til den årlige 

fredskonferansen som holdes av organisasjonen Islam Net på Furuseth Forum. På de ulike T- 

banestasjonene opp mot Furuset kommer det på flere store vennegjenger, mange av dem er 

store jentegjenger. De virker oppspilte, og praten går i ett. Jentene jeg observerer, snakker 

sammen på en blanding av norsk, engelsk og arabisk, og jeg forstår av samtalene deres at de 

er på vei til konferansen. Da jeg går av banen, er jeg usikker på hvor jeg skal gå, så jeg 

bestemmer meg for å følge strømmen. På avstand ser jeg flere, både gutter og jenter, i gule 

vester. Da jeg kommer nærmere, hører jeg de roper: «Søstre her og brødre her». Det er ulike 

innganger for menn og kvinner. På de gule vestene står ordet «dawah» (misjon) i store 

bokstaver. Det informeres også om hvordan en kan donere penger til arrangementet, eller 

nærmere bestemt Islam Net.  

Jeg nærmer meg køen og det kommer en mann i gul vest og spør meg: «Er det du som er her 

for å intervjue Farhad?» Jeg sier: «Nei».  Han spør meg da: «Er du her for å delta?» Jeg svarer 

ja, og han gir meg en flyer. Den inneholder oversikt over konferansen, hvilke 

foredragsholdere som kommer og tidspunkt for de ulike foredragene. Jeg stiller meg i køen. 

Den er lang og beveger seg nesten ikke. Det er nå tykt med folk både foran og bak meg, og 

jeg har stått her i nesten en time. Jeg begynner å nærme meg og ser at det kommer en mann i 

gul vest mot inngangen for kvinner. Han har med seg en jente. Hun skiller seg ut fra de andre 

jentene i køen som har på seg hijab, jilbab eller niqab. Hun har langt blondt hår og er ikledd 

en sort skinnjakke og ettersittende jeans. Mannen i den gule vesten og jenta er nesten fremme 

ved inngangen, men så snur han seg og peker på meg. Han roper: «Du der, du kan komme hit, 

du». Jeg er litt usikker på om han peker på meg og peker på meg selv og sier: «Mener du 

meg?» Han svarer: «Ja, du kan komme hit». Han fører meg helt frem til inngangen, og jeg får 

gå inn før alle som stod foran meg i køen. 

Jeg stiller meg ved betalingsskranken, men blir fortalt at jeg ikke trenger å betale fordi jeg 

ikke er muslim og derfor anses som gjest. Jeg går inn i selve bygningen. Der blir jeg møtt av 

smil fra ulike kvinner i gule vester. De gir meg informasjon om hvor jeg skal gå for å komme 

ned i lokalet hvor foredragene skal holdes. Når jeg kommer ned, forstår jeg at jeg er ganske 

tidlig ute, det er ikke så mange i lokalet enda. Jeg tenker at jeg vil sette meg i den bakerste 

delen av lokalet, men blir fortalt av en kvinne i gul vest at jeg må sette meg så langt frem jeg 

kan. Jeg setter meg på femte rad. Menn og kvinner sitter adskilt i dette lokalet. Mennene sitter 
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foran i lokalet, og kvinnene sitter bakerst. Etter en liten stund alene på rad fem kommer det 

bort en ung jente og setter seg ned ved siden av meg. Hun sier: «Hei, jeg heter Kenza». Jeg 

svarer med å si mitt navn. Det første hun spør meg om, er om jeg er muslim. Jeg sier da nei, 

og da spør hun: «Ønsker du å bli det?» 

Beskrivelsen ovenfor er hentet fra mitt først møte med Islam Net, og det er ungdommene i 

denne organisasjonen som er tema for oppgaven. Jeg vil se på hvordan et utvalg fra denne 

organisasjonen forteller om det å bli praktiserende muslimer, og hvordan de uttrykker sin 

religiøse identitet og forteller om sine religiøse praksiser.  

1.1 Islam Net 

Islam Net er en av Norges største muslimske ungdomsorganisasjoner, og ble etablert i 2008 

av mannlige ingeniørstudenter på Høyskolen i Oslo. Islam Net uttrykker en form for 

organisatorisk salafisme. Ifølge den norske sosialantropologen Sindre Bangstad og 

historikeren Marius Linge er det ofte denne salafistiske orienteringen unge muslimer 

tiltrekkes av, en retning som ofte oppfattes som å representere en mer «autentisk» og «sann» 

form for islam. Salafismen har sine røtter fra Saudi-Arabia, hvor det primært var en 

ultrakonservativ sunnimuslimsk bevegelse (Bangstad og Linge 2013:254–255; Linge 

2013:40–41). Salafismen beskrives ofte som en form for bokstavtro, fordi salafister hevder å 

etterleve Koranen og profetens Sunna (profetens tradisjoner) bokstavelig. De kjennetegnes 

også ved at de hevder å ha en bokstavelig etterligning av praksisene til de tidligste 

generasjonene av muslimer, som av dem blir ansett som forbilder og idealer som skal 

etterleves (Vogt 2005:136; Linge 2013:40; Utvik 2013:67–68). Det er også vanlig innfor 

denne retningen å avvise lovskoler, og heller følge salafi-orienterte lærde (Bangstad og Linge 

2013:262; Utvik 2013:68).  

Islam Net har de siste årene blitt mer og mer tydelig i sin salafistiske orientering. Dette 

gjenspeiles i hvem Islam Net anser som autoritære kilder blant de islamske skriftlærde utenfor 

og i Norge, og hvilke litterære henvisinger Islam Net gir. De viser til salafi-orienterte 

saudiarabiske predikanter og religiøse skriftlærde som autorative kilder. Et eksempel på dette 

er henvisningen til nettstedet IsalmQA, som er en salafistisk forankret «fatwa-bank» etablert i 

Saudi-Arabia (Bangstad og Linge 2013:255, 261). 
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Den amerikanske Midtøsten-professoren Bernhard Haykel (2009: 48–49) skiller mellom tre 

ulike typer salafisme; jihad-, aktivistisk- og opplysnings-salafisme. Islam Net kan i grove 

trekk kategoriseres innenfor den sistnevnte. Dette begrunnes med at organisasjonen ikke 

primært er opptatt av politisk deltagelse (slik som aktivist-salafister), men det må likevel 

nevnes her at de det siste året har blitt mer synlige i politiske debatter. De mener også at vold 

ikke er et virkemiddel som skal bli benyttet mot den eksisterende politiske orden, noe som 

gjør at Islam Net skiller seg fra jihad-salafister (Sveen og Wigen 2013:276–277, 279). De 

konsentrerer seg heller om å korrigere misoppfatninger. Dette blir tydelig når Islam Net på sin 

nettside skriver: «Vår visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet» 

(Islam Net 2016a).  

Organisasjonen er også svært opptatt av «dawah». Dawah er et arabisk ord som på norsk kan 

oversettes med å invitere til islam. Det er en form for islamsk misjon (Vogt 2005:345). Islam 

Net viser på sin nettside til at dette er et av deres primære arbeidsområder, og at de arbeider 

etter å: «Invitere ikke-muslimer til islam og oppklare misoppfatninger» og «inspirere ikke-

praktiserende muslimer til å komme tilbake til Allah» (Islam Net 2016a). Det er også flere 

med tilknytning til organisasjonen som utfører «street-dawah» (Linge 2013:45, 48). På 

bakgrunn av hva informantene i utvalget fortalte om street-dawah, så innebærer det å stille 

seg opp ulike steder i Oslos gater, som for eksempel på Karl Johan, og fortelle om og 

diskutere islam med forbipasserende. Deres opplysningssalafistiske orientering har også et 

defensivt formål, hvor de også jobber med å «forsvare islam, muslimer og våre rettigheter i 

det norske samfunnet» (Islam Net 2016a). Etter deres etablering i 2008 tok de raskt en rolle i 

det offentlige rom som forsvarer av islam og muslimer (Linge 2013:45).  

Frontfiguren til Islam Net er Fahad Qureshi, og han var 20 år da organisasjonen ble grunnlagt. 

Han har vokst opp på Lørenskog i Akershus og er av norsk-pakistansk bakgrunn. 

Organisasjonens ledelse er sterkt sentralisert rundt ham og derfor ikke demokratisk styrt. Det 

er også viktig å poengtere at verken Qureshi eller andre i ledelsen er skolerte imamer, og selv 

om kjernen rundt Qureshi kan betraktes som dedikerte salafister, er ikke dette tilfellet for alle 

medlemmene, her er det variasjon (Bangstad og Linge 2013:257–258; Linge 2013:41, 49). 

Det er også viktig å bemerke at det i Norge eksisterer flere skillelinjer mellom muslimer, hvor 

det anvendes ulike fortolkninger og tilnærminger til islam (Andersson, Jacobsen, Rogstad og 

Vestel 2012:127). Islam Net er kun én av mange muslimske ungdomsorganisasjoner, og 

representerer derfor ikke unge muslimer generelt. 
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1.2 Problemstilling  

Den overordnende problemstillingen for oppgaven er: 

Hvordan forteller et utvalg unge muslimer tilknyttet Islam Net om sine religiøse 

karrier? 

Formålet med studien er å gi et innsyn i unge muslimers fortellinger om det å bli 

praktiserende muslimer. Dette vil bli gjort gjennom å undersøke den religiøse 

intensiveringsprosessen informantene går igjennom. Denne prosessen har jeg valgt å kalle 

informantenes «religiøse karrierer», som tar for seg fortellingene om deres liv fra 

barndommen og frem til i dag. Jeg er interessert i å se på hvordan informantene forteller om 

og reflekterer rundt egen barndom og tidlig ungdomstid, samt hva de trekker frem som viktig 

i deres religiøse vendepunkt. Jeg vil også undersøke hva de anser som viktig i deres hverdag 

som praktiserende muslimer.  

Jeg ønsker å utdype problemstillingen med to forskningsspørsmål:  

Hvordan kommer deres religiøse identiteter til uttrykk i deres livsfortellinger? 

Hvilken betydning tillegges de religiøse praksisene? 

Jeg vil se på hvordan de unge muslimene fremstiller og uttrykker sine religiøse identiteter i 

deres livsfortellinger og videre på hvilken mening de tillegger egne religiøse praksiser.  

1.3 Bakgrunn for prosjektet  

I løpet av de siste tiårene har spørsmål angående islams fremtid i Europa økt betraktelig både 

innenfor forskning og i offentligheten (Jacobsen 2011a:3). I medieoffentligheten er det en 

tendens til å fremstille islam og muslimer i et negativt lys. Islam blir fremstilt som motsatsen 

til det moderne samfunnet, som en total religion som styrer hele livet for de troende (Døving 

og Kraft 2013:123, 144). Islams aktualitet i en norsk kontekst har helt klart påvirket valg av 

tema for oppgaven. Valget er også farget av min personlige interesse for religion og 

enkeltindividers religiøse overbevisninger. Jeg har tidligere også studert religionshistorie og 

valgte da å fordype meg i islam.  

Forskning på unge muslimer i en vestlig kontekst er økende. Det er flere studier, både norske 

og internasjonale, som tar for seg muslimers religiøse karrierer og hvordan de danner sine 
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religiøse identiteter. I Norge har for eksempel sosialantropologen Christine Jacobsen (2002; 

2011a; 2011b) studert andregenerasjons muslimer og hvordan de reflekterer og danner sine 

identiteter i relasjon til islam. Hun har primært tatt utgangspunkt i ungdommene i 

organisasjonene NMU (Norges Muslimske Ungdom) og MSS (Muslimsk Studentsamfunn), 

som til en viss grad har en salafistisk orientering (Jacobsen 2011b:157). Religionshistoriker 

Anne Sofie Roald (2004) har sett på konvertitters konversjonsprosesser og hvorfor de velger å 

bli muslimer. I tillegg finnes det mye skandinavisk, britisk og amerikansk forskning, som jeg 

vil benytte (Poston 1992; Jacobson 1998; 2010; Schmidt 2004; Peek 2005; Hamid 2011).  

Det er derimot få empiriske studier som tilnærmer seg unge muslimer som er tilknyttet 

organisasjonen Islam Net, og på bakgrunn av at dette er en av Norges største muslimske 

ungdomsorganisasjoner, mener jeg det er viktig å få innsyn i hvem disse ungdommene er og 

hvilke perspektiver de har på islam. Videre mener jeg dette er viktig fordi organisasjonen 

representerer et klart brudd med de store veletablerte moskeene i Oslo. Islam Net 

representerer en vekkelsesbevegelse som mobiliserer unge muslimer på en helt annen måte 

enn innenfor moskeenes faste rituelle rammer (Linge 2013:41). De siste årene har 

organisasjonen også blitt mer og mer synlig i offentligheten, og som følge av dette har de fått 

mye dårlig mediaomtale.  

Jacobsen (2011a:3–4) hevder at egenetablerte religiøse organisasjoner av ungdommer, slik 

som Islam Net, har og er medvirkende til skiftet som nå skjer i det religiøse landskapet i 

Norge, hvor unge muslimer redefinerer islamske tradisjoner og muslimske identiteter. Dette 

er enda en grunn til hvorfor det er viktig å få en bedre forståelse av hvem som velger å ta del i 

organisasjonen. Det har blitt gjort forskning på organisasjonen, og her er Bangstad og Linge 

sentrale. De har tilnærmet seg organisasjonen på et mer organisatorisk nivå, enn hva som er 

tilfellet for denne oppgaven. Jeg befinner meg mer på et individnivå, hvor jeg tar 

utgangspunkt i informantenes livsfortellinger. Oppmerksomheten er derfor ikke rettet mot 

selve organisasjonen, men mot informantene som er tilknyttet Islam Net. Dette innebærer at 

jeg kommer til å sette søkelyset på informantenes fortellinger om egne religiøse karrierer, 

men jeg vil i analysen også fremheve der hvor det er tydelig at de er preget av Islam Nets 

salafistiske orientering. Videre vil jeg i mine analyser benytter meg av et dynamisk 

perspektiv, hvor prosess står i sentrum. Jeg analyserer informantenes religiøse karrierer som 

en aktiv prosess, hvor de selv tar en aktiv del i denne prosessen, men det blir også tatt høyde 

for at de er preget av konteksten(e) de er en del av.  
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Jeg ønsker med denne studien å komme med et religionsosiologisk bidrag til 

forskningslitteraturen på muslimsk ungdom i Norge. På bakgrunn av at det er i ferd med å 

skje et religiøst skifte i det norske landskapet (Jacobsen 2011a:4), hvor unge muslimer står i 

sentrum, er det viktig å få mer kunnskap på dette området. 

For å gjennomføre denne studien deltok jeg på Islam Nets tre dager lange fredskonferanse 

våren 2015, hvor jeg rekrutterte informanter. Analysedelen av oppgaven tar utgangspunkt i 

datamaterialet jeg samlet inn, ved å foreta livsfortellingsintervjuer med ti personer som var 

deltagere på dette arrangementet. Jeg har anvendt narrativ analyse, hvor jeg tar for meg 

informantenes fortellinger, refleksjoner, meninger og synspunkter. På bakgrunn av at Islam 

Net er en organisasjon som understreker viktigheten av at muslimer skal finne veien tilbake til 

islam, men også på at ikke-muslimer skal konvertere til islam, har jeg inkludert både 

konvertitter og informanter som har vokt opp i muslimske familier. Jeg vil derfor benytte meg 

av begrepet «å bli muslim», som refererer til konvertittene, og begrepet «å vende tilbake til 

islam», som refererer til informantene som har vokst med muslimske foreldre.   

1.4 Gangen i oppgaven  

I neste kapittel vil jeg gjøre rede for teori og tidligere forskning som er relevant for oppgaven. 

Teori om konversjon, identitet og praksiser, samt tidligere forskning vil her stå sentralt. I 

kapittel tre belyser jeg hvordan studien er gjennomført og de metodiske valgene jeg har gjort 

underveis. Videre følger tre analysekapitler, som begynner med kapittel fire, hvor jeg ser på 

hva informantene forteller om sin barndom og tidlige ungdomstid i relasjon til religionen og 

islam. Kapittel fem omhandler fortellinger om vendepunktet i deres religiøse karrierer. I siste 

analysekapittel undersøker jeg hvordan informantene forteller om det å være praktiserende 

muslimer og hvilke meninger de tillegger sine religiøse praksiser. I kapittel syv oppsummeres 

studiens hovedfunn, hvor oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål vil bli besvart.  
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2 Tidligere forskning og teori 

Jeg vil i dette kapitlet gjøre rede for teoretiske perspektiver og forskning som er relevant for 

oppgaven. Prosessen de unge muslimene går igjennom, vil bli analysert som religiøse 

karrierer. Det vil derfor være fruktbart å benytte seg av konversjonsteori, som nettopp tar opp 

hvordan individer går fra å ikke være religiøse til å bli det. Videre vil jeg presentere studier 

som tar for seg denne prosessen, hvor også muslimenes identitetsdannelser og praksiser er 

sentrale. Jeg vil også gjøre rede for identitetsteorier, som vil bli anvendt for å se nærmere på 

hvordan informantens konstruerer sin egen religiøse identitet i sine livsfortellinger. Til slutt 

vil den amerikanske sosialantropologen Saba Mahmoods (2005) praksisorienterte tilnærming 

bli presentert, som vil bli benyttet i analysen av de unge muslimenes religiøse praksiser.  

2.1 Ulike perspektiver innenfor konversjonsforskning  

På midten av 60-tallet og videre utover 70-tallet begynte en ny tilnærming til konversjon å ta 

form, og på 80-tallet skjedde det en signifikant endring i hvordan forskere forstod konversjon 

(Richardson 1985b:104) Tidligere var det hovedsakelig teologer, psykologer og psykiatere 

som forsket på dette. Da var det vanlig å se på individet i en konversjon som passivt ved å 

benytte et relativt deterministisk perspektiv (Richardson 1985a:165, 175). På 1980-tallet ble 

det vanligere å benytte seg av et mer aktivt perspektiv på konversjon. Dette førte til at 

forskere fikk et nytt syn på konvertitter, og dette synet ble etter hvert dominerende hos 

sosiologer og sosialpsykologer (Richardson 1985a:167). For å få en bedre forståelse av 

hvordan forskning om konversjon har utviklet seg, samt årsaken til at det aktive perspektivet 

blir benyttet, vil jeg nå gjøre rede for det aktive og det passive perspektivet.  

Det passive perspektivet 

I det passive perspektivet settes søkelyset på hva individet har blitt utsatt for eller hva som er 

blitt gjort med individet (Kilbourne og Richardson 1989:2). Her blir individene ofte sett på og 

fortolket i en deterministisk retning. De blir ansett som passive subjekter når det gjelder egen 

konversjon, hvor de blir utsatt for eksterne krefter som de selv ikke har kontroll over 

(Richardson 1985a:164–165). Et klassisk eksempel på konversjon innenfor det passive 

perspektivet er konversjonsfortellingen fra Det nye testamente om apostelen Paulus som er på 

vei til Damaskus. På vei ditt så han plutselig et lys, han ble slått til jorden og opplevde en 
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åpenbaring som snudde om på hans liv og tenking. Denne fortellingen har dominert vestlig 

kulturforståelse av individuelle religiøse opplevelser helt siden reformasjonen (Richardson 

1985a:164). Konversjon innfor det passive perspektivet blir derfor beskrevet som en overgang 

fra en statisk tilstand til en annen statisk tilstand. Et viktig kjennetegn er at trosendringene blir 

etterfulgt av atferdsendring – en tror først, og deretter endrer en sin adferd (Kilbourne og 

Richardson 1989:1–2). 

Det passive perspektivet kan deles i to retninger. Det er «psykologisk determinisme» og 

«sosial eller miljømessig determinisme». Den førstnevnte hevder at individet blir dyttet eller 

påvirket av interne tilstander eller forhold de befinner seg i og som igjen leder til konversjon 

og en ny religiøs tro. Endringen forklares ofte på bakgrunn av individets personlighet, 

biografi eller personlige problemer (Kilbourne og Richardson 1989:9). Innenfor sosial eller 

miljømessig determinisme blir individer sett på som brikker i et spill som enten er et fiendtlig 

eller et vennligsinnet sosialt miljø. Eksempler på konversjon er her vekkelse, sosialisering 

eller tvangskonvertering. Det finnes også ulike grader av sosial eller miljømessig 

determinisme hvor de mest ekstreme konversjonsteoriene tar for seg hjernevasking, 

tvangsovertakelse eller tankekontroll (Kilbourne og Richardson 1989:11–12). 

Det aktive perspektivet 

I det aktive perspektivet blir det søkende individet satt i fokus. Konversjonen blir ofte her 

forstått ut ifra konvertittens eget ståsted hvor konvertittens egne valg, meninger og 

forhandlinger er sentrale. Dermed kan en si at det passive perspektivet og det aktive 

perspektivet gir oss to stikk motsatte måter å konseptualisere det samme fenomenet på 

(Kilbourne og Richardson 1989:1). I denne studien tar jeg utgangspunkt i en 

konversjonsdefinisjon som kan plasseres innenfor det aktive perspektivet. Det finnes en rekke 

ulike definisjoner på konversjon. Det er vanlig å skille mellom «normative» og «beskrivende» 

tilnærminger. Den normative viser til hva teologien i den bestemte religionen eller tradisjonen 

forteller en konversjon innebærer. Den beskrivende ser på prosessen individene går gjennom i 

deres konversjon. Her legges det vekt på blant annet hva som skjer i selve prosessen og 

hvordan individene endrer sin atferd. Oppmerksomheten er også rettet mot hvilke 

oppfatninger som endrer seg, og hvilke typer erfaringer og opplevelser som fremkalles i 

prosessen. Ved å benytte seg av en beskrivende tilnærming kan en behandle konversjon som 

en dynamisk og flersidig prosess av endring (Rambo 1993:6). Jeg vil benytte meg av denne 
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definisjonen da det er både den religiøse prosessen og hva informantene gikk gjennom som 

skal undersøkes. Jeg vil ta utgangspunkt i den amerikanske sosiologen Meredith McGuires 

definisjon og forståelse av konversjon, som kan plasseres innfor en «beskrivende» tilnærming 

til konversjon. Hun hevder at konversjon kan bli forstått som: «A transformantion of self 

concurrent with a transformation of one`s central meaning system. It changes the sense of 

who one is and how one belongs in the rest of society and his or her personal place in it, 

altering one´s view of the world» (McGuire 1997:71). Denne måten å se konversjon på 

konsentrerer seg om hvordan individer som konverterer, endrer egne meningssystemer, 

identitet og tilhørighet. Et annet viktig element i denne definisjon er at konversjon blir forstått 

som en prosess og ikke som kun en hendelse, slik det passive perspektivet ofte anser en 

konversjon. Dette illustrerer at konversjon både har en historie og en fremtid (McGuire 

1997:77).  

En av de fremste representantene innenfor det aktive perspektivet er den amerikanske 

sosiologen Roger Straus. Han hevder at en konvertitt er en «søkende aktør» (seeker), som 

aktivt legger planer, tar valg og avgjørelser. Konvertitten både kontakter den religiøse 

gruppen på egen hånd, og konverterer frivillig. De er selvstendige og på leting etter mening 

eller hensikt med livet. De har ikke nødvendigvis konversjon som et bevisst mål, men han 

eller hun vil undersøke gruppen nærmere og se hva dette innebærer (Straus 1976:252–261).   

Det aktive perspektivet deles også inn i to. Todelingen består av «den humanistiske eller 

subjektive tradisjonen» og «den interaksjonistiske tradisjonen». De amerikanske sosiologene 

Kilbourne og Richardson (1989:6) hevder at Straus gjør rede for to typer søkende aktører. 

Den ene typen plasserer de innenfor den humanistisk eller subjektive tradisjonen, hvor 

søkeren aktivt, men privat forsøker å konvertere seg selv. Den andre typen plasserer de 

innenfor den interaksjonistiske tradisjonen, hvor aktøren aktivt søker nye gruppeerfaringer 

som grunnlag for selvtransformasjonen. 

Den humanistiske eller subjektive tradisjonen  

Innenfor denne tradisjonen blir konversjon sett på som en intellektuell aktivitet eller som noe 

et individ selv gjør, en selvkonversjon. Dette blir ofte forklart ved å legge vekt på individets 

aktive forsøk på å konvertere og de indre bestrebelser individet usettes for. Konversjon blir 

derfor betraktet som en aktiv og individualisert prosess. Individer transformerer seg selv i 

isolasjon fra andre. Når en benytter seg av dette perspektivet, så antas det at individer som 
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befinner seg i sin «private verden», kan transformere seg selv eller konvertere på bakgrunn av 

egen kognitiv respons på bestemte former av informasjon (Kilbourne og Richardson 1989:3–

4, 8). 

De amerikanske sosiologene John Lofland og Norman Skonovd (1981:376) hevder at 

innenfor dette perspektivet er det individene selv som følger opp sine egne religiøse behov, og 

det gjør de gjennom blant annet å studere religiøse tekster, delta på foredrag om den religiøse 

gruppen de er interessert i og å oppsøke ulike former for media for å tilegne seg informasjon 

eller kunnskap. En kan si at den humanistiske eller subjektive tradisjonen flytter søkelyset fra 

individers omgivelser til individets egenforståelse og handlinger.  

Den interaksjonistiske tradisjonen  

Teorier innenfor denne tradisjonen vektlegger både den frivillige siden ved konversjon og 

selve den sosiale konteksten ved konversjonen. En felles tendens er å verdsette det aktive og 

forhandlende samt det sosialt konstruerte aspektet ved menneskelig adferd, som for eksempel 

søken og dannelsen av mening, identitet og tilhørighet. Innenfor denne tradisjonen varierer de 

aspektene som vektlegges i den sosiale konteksten. Et viktig poeng her er at alle 

konversjonskontekster ikke er like, og dermed kan de ha ulik virkning på de religiøse 

konversjonene (Kilbourne og Richardson 1989:9–10). 

Kilbourne og Richardson (1989:9) viser til to typer konversjon innenfor denne tradisjonen. 

Det er «den eksperimentelle konversjonstypen», som setter den frivillige siden ved 

konversjon i fokus, og «sosial drift-konversjonstypen», som konsentrerer seg om den sosiale 

konteksten ved konversjon. Den først nevnte kjennetegnes av en «try it out»- eller «show 

me»-holdning og at en i hovedsak gjør sine konversjonserfaringer i en gruppesammenheng. 

Individene tar på seg rollen som et fullt forpliktet medlem, og eksperimenterer med ritualer, 

aktiviteter, forhold og seremonier i de ulike religiøse gruppene. Individets endring av egen 

identitet og verdenssyn skjer gradvis og utfolder seg stort sett på lignende måte som når 

personer lærer sine roller i «vanlige» grupper i samfunnet (Kilbourne og Richardson 1989:5–

6). Det er innenfor denne tradisjonen Kilbourne og Richardson plasserer det de omtaler som 

den andre typen søkende aktør, presentert av Straus. Denne andre typen innebærer at individet 

tar utgangspunkt i erfaringer fra en ny religiøs gruppe og som utgjør grunnlaget for at 

individet kan forandre seg selv (Straus 1976:253, 260; 1979:162; Kilbourne og Richardson 

1989:6). Videre hevder Straus at individene eller søkerne lærer å håndtere deres egen 
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konversjon gjennom ulike strategier. Strategiene innebærer at individene beveger seg rundt i 

ulike nettverk, endrer sitt bekjentskap til flere personer, og gjennom media oppdager ulike 

religiøse grupper og livsstiler (Straus 1979:161–162; Kilbourne og Richardson 1989:6).  

Innenfor sosial drift-konversjon er sosiologene Theodor E. Longe og Jeffrey K Hadden 

(1983:2–3), med deres sosial driftmodell sentrale. De benytter seg av en sosialdriftmodell som 

ser nærmere på hvilke erfaringer og opplevelser individene hadde før og når de konverterte. 

Videre inkluderer de en hjernevaskmodell som konsentrerer seg om sosialiseringen av nye og 

gamle medlemmer, hvor medlemmene internaliserer gruppens normer og verdier. De hevder 

at uten å benytte seg av begge modellene kan en ikke forklare dualiteten i religiøse liv fordi 

hver enkelt av modellene bygger på hva den andre modellen benekter er virkeligheten.  

Diskusjon 

Ovenfor har jeg presentert to ulike måter å tilnærme seg konversjon på. Jeg vil som nevnt 

benytte meg av det aktive perspektivet når jeg skal tilnærme meg informantens fortellinger 

om deres religiøse karrierer, og da spesielt deres fortellinger om vendepunktet. Utviklingen av 

dette perspektivet har gitt mer kunnskap om konversjon, samt nye metoder for å studere 

fenomenet. Felles for de ulike typene av konversjon innenfor det aktive perspektivet er at 

konversjon blir forklart gjennom individets dynamiske søken som er en frivillig prosess. Dette 

er ikke tilfellet når det gjelder det passive perspektivet, men dette perspektivet preger hvordan 

muslimer blir fremstilt i media i dag. Dette blir tydelig i Døving og Krafts analyser i boken 

«Religion i pressen» (2013). De hevder at islam i mediene ofte blir fremstilt som om det var 

et vesen i seg selv. Islam presenteres som en selvstendig aktør med egen vilje til å handle i 

verden. Videre viser de også til hvordan mentaliteten til muslimer beskrives i flere 

leserinnlegg som determinert av islam (Døving og Kraft 2013:170–171). Søkelyset blir 

dermed satt på det kollektive heller enn på individet hvor islam antas å undergrave 

muslimenes selvstendige og kritisk tenkning. Dermed ansees muslimene som passive aktører 

hvor de er determinert av islam (Døving og Kraft 2013:220). 

Selv om det passive perspektivet er rådende i hvordan media fremstiller muslimer, er ikke 

dette et fruktbart perspektiv å benytte når vi skal prøve å forstå informantenes fortellinger om 

deres religiøse karrierer. For det første legger flere av tilnærmingene innfor dette perspektivet, 

slik som den sosiale eller miljømessige determinismen, for stor vekt på de sosiale faktorene 
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som medfører at individene blir ansett som passive (McGuire 1997:75). Psykologisk 

determinisme legger, i motsetning til den sosiale eller miljømessige determinismen, for stor 

vekt på de psykologiske faktorene når det gjelder konversjon. Endringene forklares kun på 

bakgrunn av individets personlighet, biografi og personlige problemer, og en slik tilnærming 

er ikke tilstrekkelig for å forklare konversjon. Tilnærmingen blir for ensidig, og sosiale 

situasjonsmessige faktorer og andre viktige komponenter blir utelatt (McGuier 1997:76). 

Ved å benytte det aktive perspektivet går en bort fra å forklare konversjon enten med 

utgangspunkt i individenes personlige biografier og problemer. Eller som et resultat av sosiale 

faktorer og sosialt press som haler og drar individene som passive objekter. Det finnes også 

utfordringer ved å benytte det aktive perspektivet. En av hovedutfordringene ved å benytte 

den humanistiske tradisjonen er at den blir for individualistisk, og ikke tar høyde for 

konteksten individet befinner seg. For denne tradisjonen er preget av at selve konversjonen 

skjer uten at individet fysisk har oppsøkt en gruppe eller bestemte personer. Dette begrenser 

forståelsen av faktorer som sosialisering, nettverk og gruppetilhørighet, og som igjen er 

viktige faktorer i informantenes fortellinger om deres religiøse karrierer. Jeg vil derfor 

primært benytte meg av den interaksjonistiske tradisjonen i min tilnærming til informantens 

fortellinger. Det er fruktbart å bruke denne tradisjonen da den også ser på individet som en 

aktiv aktør i en frivillig prosess som leder frem til konversjon, og videre tar også denne 

tilnærmingen høyde for omgivelsene og kontekstuelle forhold.  Dette bidrar til at jeg vil få et 

mer nyansert verktøy å bruke i analysen hvor perspektivet tar høyde for både informantene 

som handlende aktører og som samtidig også preget av den sosiale konteksten de befinner seg 

i.  

2.2 Tidligere forskning på unge muslimers religiøse karrierer  

Denne aktive og interaksjonistiske tilnærmingen preger mye av forskningen som er gjort på 

unge muslimer både i Norge og internasjonalt. På dette forskningsfeltet er det gjennomført 

flere studier. Mye tidligere forskning ser, i likhet med denne oppgaven, på identitetsdannelse 

blant unge muslimer og det jeg har valgt å kalle deres religiøse karrierer. Dette utvalget er 

blitt gjort da disse studiene best vil danne et overordnet bilde av tidligere relevant forskning 

på dette feltet og vil også bidra med å belyse datamaterialet i oppgaven. Studiene som er valgt 

ut, tar utgangspunkt i USA, Storbritannia, Sverige, Danmark og Norge. Studiene har primært 



13 

 

benyttet utvalg basert på praktiserende muslimer. I den utvalgte forskningslitteraturen er det 

flere temaer som går igjen, og jeg vil her presentere fem av dem som er relevante.  

Det første temaet er religiøs identitet som en dynamisk og kontinuerlig modningsprosess, et 

tema både Jacobsen (2002:137) og Peek (2005:236) tar opp i sine studier. Begge vektlegger at 

identitetsprosessen ikke må bli forstått som å gå fra en statisk tilstand til en annen, slik det 

passive perspektivet ofte tilsier. De beskriver heller prosessen som trinnvis, hvor 

informantens forhold til religion og praksiser endrer seg gradvis fra barndommen til voksen 

alder, eller slik jeg definerer det i oppgaven – muslimers religiøse karrierer. Peek har utviklet 

tre steg som forklarer denne utviklingen, hvor hun tok utgangspunkt i muslimske 

universitetsstudenter i New York og Colorado. Det første steget er «religion som tilskrevet 

identitet», som oftest finner sted i barndommen. Her er de i liten grad reflekterte rundt hva det 

betyr å være en «muslim», da de tok det å være muslim for gitt (Peek 2005:224). Eller slik 

Jacobsen (2002:133) finner, de så på islam som en «naturlig» del av barndommen. Til tross 

for at de tok det for gitt, var det likevel flere av Peeks (2005:224–225) informanter som 

fortalte at de for eksempel kledde seg anstendig og deltok i religiøse klasser i moskeen, fordi 

foreldrene krevde det av dem. Videre finner Jacobsen (2002:134) at denne tiden også var 

preget av at refleksjoner rundt matvaner, klesdrakt og senere alkohol og seksualitet som 

markører på hva som gjorde dem til muslimer i barndom og tidlig ungdom.  

Det andre steget er «religion som valgt identitet». Her har informantene blitt litt eldre, og det 

å være muslim blir sett på som en valgt identitet og ikke noe som kun er tilskrevet (Peek 

2005:225). Overgangen fra det første steget til det andre steget skjedde som regel ikke i 

ensomhet, men sammen med andre som befant seg i samme prosess som dem selv. Her vektla 

de unge å lære mer om islam, og de oppsøkte blant annet ulike religiøse organisasjoner (Peek 

2005:228–229). Den amerikanske religionsprofessoren Larry Poston (1992:179) finner også 

at valget om å bli muslim ofte var influert av muslimske venner og bekjente. Denne tiden var 

også ofte preget av at de unge begynte å stille ulike spørsmål som for eksempel «Hvorfor er 

jeg muslim, og hva innebærer dette?» Derfor var det mange som fikk et mer kritisk og 

reflektert forhold til islam (Jacobsen 2002:134).  

Det tredje steget er «religion som erklært identitet», hvor store hendelser i verden også er med 

på å forme de unge muslimenes religiøse identitet. Informantene tok stilling til 11. september 
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og etterspillet av denne hendelsen, og hvor flere fortalte at deres religiøse identitet ble sterkere 

(Peek 2005:230–231). 

Peek viser til at de unge muslimene i hver av disse stegene intensiverer sin religiøsitet, 

gjennom sine religiøse praksiser og sterkere identifisering med islam. Til tross for denne 

stegvise prosessen opplevde de fleste informantene denne prosessen som i stor grad preget av 

kontinuitet (Jacobsen 2002:137; Peek 2005:223, 236).  

Det andre temaet som er gjennomgående i forskningslitteraturen er at de unge muslimene 

mener at deres konversjon eller tilbakevending til islam var et individuelt valg. De fremstiller 

seg samtidig også som mer reflekterte enn før, og videre trekker de frem at de nå har et mer 

bevisst forhold til det å være muslim. De vektlegger at det å være muslim for dem, samt 

hvordan de praktiserer islam, ikke er noe de er født inn, men noe som er basert på et bevisst 

valg (Jacobson 1998:153; Jacobsen 2002:228; 2011a:157; Schmidt 2004:34; Peek 2005:236) 

Den danske religionsviteren Garbi Schmidt (2004:34–35) finner også at det å tilegne seg 

kunnskap ofte ble brukt som et argument for å illustrere at de selv hadde tatt at aktivt og 

selvstendig valg om å bli praktiserende muslim. Dette kan sees i sammenheng med det Straus 

kaller «søkende aktører». Videre påpeker hun at vektleggingen av det individuelle valget må 

sees i sammenheng med den vestlige individualiseringsdiskursen, og hvor individuelle valg 

anses både som en menneskerett og et tegn på selvstendighet. 

Det tredje temaet er hvordan flere studier finner at de unge muslimene fremstiller islam som 

en livsstil. Islam blir ansett som en praktisk religion som gir regler og reguleringer til alle 

aspektene ved liv. De unge muslimene fremstiller ofte islam som veiledende for alle deres 

handlinger i hverdagen, hvor de mener at alle handlinger burde ha en religiøs orientering eller 

intensjon. Mange uttrykker også at de har fått en økt bevissthet rundt at de som muslimer har 

en plikt til å handle etisk og moralsk riktig. De unge muslimene ender også ofte opp med å 

sammenligne seg selv med andre muslimer. Dette fordi det eksisterer en forståelse om at 

praktiserende muslimer kan befinne seg på ulike nivåer eller stadier, og at de alltid må strebe 

etter å bli bedre muslimer (Poston, 1993:173; Jacobson, 1998:105; 2010:249, Jacobsen 

2002:140–142, 77–78; Roald 2004:104; Schmidt 2004:39; Hamid 2011:253).  

Det fjerde temaet er synlighet. Schmidt viser til forskjellen mellom kun å være synlig og det å 

bli en offentlig affære. Alle er synlige ved kun å eksistere, men her er spørsmålet hva som 

transformerer mennesker til noe offentlig og hva som plasserer dem i sentrum av en offentlig 
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debatt. Hun viser til at muslimer i Vesten er synlige ved blant annet hvordan mange kler seg 

annerledes enn majoriteten, og at moskeer bygget etter islamsk arkitektur ofte skiller seg ut i 

det vestlige landskapet. Noe av forklaringen til hvorfor islam har blitt gjenstand for offentlig 

diskusjon kan ligge i nettopp det at islam er blitt mer synlig i offentligheten (Schmidt 

2004:33–34), som igjen kan lede til at unge muslimer må forholde seg til denne offentlige 

diskusjonen i sine identitetsdannelser. De må også forholde seg til at det ofte blir tegnet et 

negativt bilde av dem i norsk medieoffentlighet (Døving og Kraft 2013:123), og det kan 

derfor tenkes at dette preger dem i hvordan de selv identifiserer det norske samfunnet, og seg 

selv som muslimer.  

Det siste temaet som skal bli tatt opp, er at mye av forskningslitteraturen viser til at det blant 

vestlige unge muslimer er mer vanlig å følge en bokstavtro tolkning. Sadek Hamid 

(2011:253–254) som er postdoktor i religionsstudier viser til at det i Storbritannias religiøse 

landskap eksisterer en fremvekst av en bokstavtro tolkning som tar utgangspunkt i de hellige 

tekstene. Denne bokstavtroen har røtter i salafismen og har hatt en sterk innflytelse blant unge 

muslimer i Storbritannia. Innenfor denne retningen arbeides det med at unge personer skal 

vende tilbake islam og muslimske praksiser. Jacobsen (2011b:158) viser til at dette også er en 

tendens i Norge, blant ungdommen i ungdomsorganisasjonen MNU og MMS. De prøver å 

finne frem til en «renere» og mer «autentisk» form for islam, som for dem blir den primære 

diskursen de unge muslimene i Norge forhandler og (re)produserer sin identitet gjennom.  

2.3 Identitetsteori  

Informantens utvikling av sin egen religiøse identitet er en sentral del av deres religiøse 

karrierer. Identitetsbegrepet er ikke nytt, og det er sentralt innen flere fagfelt (Jenkins 

2008:28). På slutten av 1800-tallet var blant annet William James, Charls Cooly, George 

Herbert Mead og Georg Simmel sentrale i utformingen av identitetsteori (Jenkins 2008:31). I 

senere tid har blant annet Erving Goffman, Peter Berger og Thomas Luckman vært sentrale 

personer. Identitetsteori har en lang og omfattende historie hvor begrepet identitet har blitt 

diskutert og hyppig kritisert. Jeg vil begrense meg til å ta for meg sosialantropologen Richard 

Jenkins teori om identitet, og den norske sosiologen Mette Andersson tredelte begrep 

«identitetsarbeid». 
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Ifølge Jenkins er identitet vår forståelse av hvem vi er, hvem andre mennesker er, andre 

menneskers forståelse av seg selv og deres forståelse av andre mennesker (inkludert oss selv) 

(Jenkins 2008:19). Det eksisterer en indre (egne selvdefinisjoner) og ytre (gitte definisjoner 

av andre om en selv) dialektikk i individers identifikasjoner, og det er i denne 

identifikasjonsprosessen alle identiteter blir dannet (Jenkins 2008:40). Alle menneskelige 

identiteter er «sosiale identiteter», ettersom identiteter konstrueres gjennom å etablere mening 

i samhandling med andre. Identitet kan derfor bli forstått som en prosess av å være og å bli, 

som aldri blir endelig eller statisk (Jenkins 2008:17). 

Identiteter bidrar til å danne forståelser samt å etablere relasjoner som er meningsfylte i 

verden. En må ha et bilde eller en mening om hvem andre er for å kunne interagere med dem. 

Gjennom å si hvem du er, så sier du også noe om hvem eller hva du ikke er og hvem du har 

noe til felles med (Jenkins 2008:19–21). Jenkins hevder at verden slik den er konstruert og 

opplevd av mennesker, best kan bli forstått som tre distinkte ordener: «Den individuelle 

orden», «interaksjonsordenen» og «den institusjonelle ordenen» (Jenkins 2008:38–39). Den 

førstnevnte ordenen viser til kroppsliggjorte individer og hva som forgår i hodene deres. De 

individuelle identitetene gir ikke mening hvis en ser dem i isolasjon fra andre mennesker og 

den menneskelige verden. Den individuelle identiteten er sosialt konstruert gjennom 

sosialisering og i interaksjon, hvor individer definerer og omdefinerer seg selv og andre. 

Prosessen pågår hele livet. Derfor må den individuelle identiteten bli forstått som en pågående 

praksis, hvor en (internt) definerer en selv og hvor en (eksternt) blir gitt definisjoner av en 

selv fra andre (Jenkins 2008:40). 

«Interaksjonsordenen» viser til forholdet mellom individer og hva som foregår mellom dem. 

Et viktig poeng her er hva folk mener om oss er like viktig som hva vi mener om oss selv. Det 

er derfor ikke nok å kun hevde å ha en bestemt identitet, da denne identiteten må godkjennes 

eller ikke godkjennes av andre en interagerer med. Identitet er derfor ikke ensidig, men har et 

performativet aspekt, hvor identifikasjoner også blir et rutinemessig aspekt ved hverdagslivet 

(Jenkins 2008:42).  

«Den institusjonelle ordenen» er mønstre og organisering av etablerte måter å gjøre ting på, 

og denne ordenen beveger seg mer over til kollektive identiteter. Det skilles her mellom 

grupper og kategorier. Det dannes et skille mellom kollektiver som identifiserer og definerer 
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seg selv, og kollektiver som er identifisert og definert av andre. Dette blir da en prosess av 

gruppeidentifikasjon og kategorisering. Denne interne og ytre dialektikken viser til at 

gruppeidentifikasjoner og kategoriseringer kan gi, og mest sannsynlig gir, tilbakemeldinger til 

hverandre. Det er gjennom en indre og ytre dialektikk i møtepunktet mellom disse tre 

ordenene at både individuelle og kollektive identiteter skapes og konstrueres (Jenkins 

2008:40, 43). Den indre og ytre dialektikken handler altså om hvordan det forhandles mellom 

egenidentifisering (indre) og tilskrivning av identitet fra andre (ytre).  

 

Andersson benytter seg av et tredelt begrep om «identitetsarbeid». Hun skiller mellom 

«personlig identitet», «sosial identitet» og «kategorisk identitet» (Andersson 2004:64–65). I 

likhet med Jenkins legger Andersson vekt på hvordan identitetsarbeid inkluderer både indre 

og personlig forhandling, forvandling i konkrete sosiale omgivelser, og forhandling med 

makrostyrte strukturer i samfunnet. Den kategoriske identiteten befinner seg på et makronivå, 

hvor interessen er rettet mot hvordan den identiteten blir uttrykt gjennom nasjonalstaten, den 

politiske kulturen i landet og den offentlige debatten i media og i offentlige institusjoner. 

Disse identitetene viser til kulturelle og erfaringsmessige likheter som er tilskrevet individer 

med en felles kategori, hvor kategoriene for eksempel kan være kjønn, etnisitet eller religion. 

Kjennetegnet er at kategoriske identiteter ofte viser til forestilte fellesskap, hvor denne 

forestilte gruppen tilhører samme kategori. Her er det viktig å merke seg at dette ikke alltid 

bekreftes i hverdagens samhandlinger eller i individenes refleksjoner over hvem de er 

(Andersson 2004:64). 

Sosiale identiteter viser til et mesonivå og er knyttet til konkrete samhandlingsarenaer. Til 

grunn for disse identitetene ligger det en mer tradisjonell sosiologisk tilnærming til status og 

rollebegrepet. Sosiale identiteter er knyttet til statuser, som for eksempler elev, datter, 

kjæreste osv. Identiteten viser til konkrete felleskap og er definert med bestemte statuser, som 

primært referer til handling og interaksjon i en konkret sosial verden. Det er konkrete 

felleskap hvor meninger er direkte koblet til delte erfaringer og hendelser (Andersson 

2004:64–65). Den siste delen av det tredelte begrepet er personlig identitet, og her blir 

individet satt i fokus. Personlig identitet defineres som «de normative vurderinger som ligger 

til grunn for menneskers produksjon av sin livshistorie» (Andersson 2004:65). Andersson 

skriver deretter: «Videre antar jeg at individers erfaringer med inklusjon og eksklusjon, 

anerkjennelse og misanerkjennelse på ulike arenaer påvirker identitetsutviklingen og de 
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verdier individer velger å inkludere som sentrale i presentasjonen av seg selv gjennom en 

livshistorie» (Andersson 2004:65). 

2.4 Kroppsliggjorte etiske praksiser   

Religiøse praksiser er en sentral del av islam, og utøvelsen av dem blir ofte ansett som en 

viktig del av det å leve som en muslim. Det er derfor viktig å rette søkelyset på de unge 

muslimenes religiøse praksiser nå det gjelder deres selvdannelser. Mahmood studerte en 

kvinnelig moskebevegelse i Egypt, der hun utformet en praksisorientert tilnærming, hvor hun 

tok for seg hvordan «kroppslige etiske praksiser» er med på å forme det religiøse og moralske 

selvet. Et sentralt moment hos Mahmood er hennes kritikk av feministiske, sekulære og 

liberale perspektiver på studier av muslimer. Hun mener kvinners religiøse engasjement må 

forstås utover kvinners underkastelse eller motstand av den patriarkalske strukturen, og de 

sosiale normene derfra. Dette er fordi frihet ikke nødvendigvis er det universelle målet for 

ethvert individ. Alle mennesker har ikke et indre ønske om frihet eller hevde selvstendighet 

når de er gitt sjansen. Hvordan vi forstår frihet, er heller et resultat av et normativt prosjekt 

gjennomført av en bestemt politisk forestilling, hvor sannheten om frihet ble bestemt i en 

historisk kontekst (Mahmood 2005:1–10).  

Mahmood trekker på Foucaults teori om etikk, hvor etikk betraktes som en form for makt. 

Ved å gjøre dette ønsker hun å vise hvordan individer selv transformerer seg til moralske 

subjekter innenfor en bestemt moralsk diskurs. For Foucault er det viktig å skille mellom 

etiske praksiser og moralske koder. Etisk praksis viser til de teknikker og diskurser som et 

subjekt benytter for å transformere seg og oppnå en bestemt måte å være på. Han forstår etikk 

som bestemmende for hvordan individet danner seg selv til et moralsk subjekt med egne 

handlinger. Videre handler individer ut ifra de moralske kodene (forskrifter) som er pålagt 

dem, altså normer, verdier, regler og påbud (Foucault 1997a:225; 1997b:263; Mahmood 

2005:28). Mahmood gir et eksempel fra sin egen studie, hvor hun viser til nyttigheten av å 

anvende Foucault. Praksisen til bevegelsen forutsetter eksistensen av en gudommelig plan for 

menneskelig liv, som hvert individ er ansvarlig for å følge. Denne gudommelige planen finner 

de i Koranen, i den fortolkende litteraturen og de moralske kodene som kommer derfra. For å 

være i stand til å få sin gudommelige plan for ens liv er de nødt til å tolke de moralske kodene 

i henhold til de tradisjonelle retningslinjene. De ser på sin religiøse praksis som nødvendig og 
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som et uunngåelig middel for å realisere formen for religiøsiteten som de selv dyrker 

(Mahmood 2005:30–31). 

Videre viser Mahmood til sentraliteten av normer, hvor man vektlegger variasjonen av 

hvordan normer blir levd og tatt til seg, strebet etter, strukket etter og konsumert. Dette krever 

at en utforsker forholdet mellom den iboende formen en normativ handling tar, og hvilken 

type autoritet som er avhengig av slike handlinger. Her viser Mahmood til et eksempel fra sitt 

empiriske materiale. Hun trekker frem den muslimske dyden «beskjedenhet» (modesty), som 

et eksempel på en norm, og som er verdsatt blant hennes informanter. Videre forteller hun at 

majoriteten av deltagerne i moskebevegelsen hevdet at sjalet er en nødvendig komponent i 

dyden «beskjedenhet», fordi sjalet utrykker både «sann beskjedenhet» og er et middel som 

trengs for å oppnå «beskjedenhet». De muslimske kvinnene trekker derfor på et unngåelig 

forhold mellom normen (beskjedenhet) og den kroppslige formen den tar (det å bruke sjal), 

slik at den tildekkede kroppen blir et nødvendig middel, hvor både dyden av «beskjedenhet» 

blir dannet og uttrykt (Mahmood 2005:23). 

Mahmood trekker også på begrepet «habitus», for å vise til hvordan praksisene til kvinnene i 

hennes studie blir kroppsliggjort. Mahmood benytter seg ikke av Bourdieus forståelse av 

habitus, men hvordan den Aristoteliske tradisjonen forstod habitus. Innenfor den aristoteliske 

tradisjonen blir habitus forstått som anskaffet på enten en moralsk eller praktisk måte, samt 

lært gjennom gjentagende praksis helt til praksisen danner et merke i karakteren til personen 

(Mahmood 2005:136).  

De moralske dydene (for eksempel beskjedenhet) oppnår en gjennom koordinering av ytre 

handlinger (kroppslige handlinger og sosiale oppførsel), som har indre disposisjoner. For at en 

skal anskaffe seg disse moralske dydene, må en igjen og igjen gjøre disse handlingene, som 

inneholder disse bestemte dydene. Dette viser til at en kvalitet ved individet er anskaffet 

gjennom menneskelig industri, iherdig praksis og disiplin slik at det blir et permanent trekk 

ved personens karakter. Med andre ord «a habitus can be said to exist only when someone has 

actively formed it» (Nederman 1989:90, 96; Mahmood 2005:136–137). Mahmoods teoretiske 

perspektiv har også fellestrekk med den eksperimentelle tradisjonen innfor det aktive 

perspektivet, hvor det hevdes at først kommer handlinger og deretter troen, og ikke omvendt, 

og som jeg vil påstå er en vanlig antagelse.  
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Mahmoods teoretiske perspektiv «kroppsliggjorte etiske praksiser» viser til at det eksisterer et 

forhold mellom kropp og diskurs (Mahmood 2005:159). Dette viser også at en må sette 

søkelyset på de ulike måtene personer lever sine moralske koder på (for eksempel en bestemt 

norm), og ikke kun konsentrere seg om de verdiene som er nedfelt i de moralske kodene. 

Dermed kan en se hvilke forhold (individer) etablerer mellom de ulike grunnleggende 

elementene av selvet (kropp, fornuft, følelser, vilje), og en praktisk norm. Mahmoods 

vektlegger det arbeidet kroppslige praksiser gjør for å skape et subjekt, og ikke kun meningen 

handlingene innebærer. I disse kroppslige modusene av selvdannelse blir ønsker eller begjær 

et produkt av handling, heller enn dens forløper (Mahmood 2005:120–122, 126). I denne 

forstand gir gjentatte handlinger en måte å selvrealisere seg selv på, hvor en blir det religiøse 

selvet, gjennom en selvregulering som ikke bare angår ens oppførsel, men også gjelder ens 

følelser. 

Diskusjon  

Jacobsen og den amerikanske sosiologen Daniel Winchester har begge blitt inspirert av 

Mahmoods teoretiske tilnærming, men de har også kritisert den. Jacobsen (2011c:66–67,78) 

påpeker at den norske konteksten er annerledes enn den egyptiske, som Mahmoods tar 

utgangspunkt i, og at hun derfor tillegger bestemte historiske forhold til individenes 

subjektive dannelse. Med bakgrunn i dette argumenterer Jacobsens for at Mahmood legger for 

liten vekt på konteksten og kulturen individene som studeres befinner seg innenfor, og videre 

for stor vekt på den spesifikke diskursive formasjonen.  

I lys av Jacobsens kritikk av Mahmood kan det tenkes at diskurser i det norske samfunnet, i 

tillegg til tradisjonelle muslimsk diskurser, også preger hvordan muslimer former selvet sitt. 

Dette er fordi de unge muslimene i Norge befinner seg mellom både tradisjonelle muslimske 

diskurser og norske offentlighetsdiskurser. Det kan derfor antas at muslimer som bor i Norge 

også er preget av hvordan det norske samfunnet eller medieoffentligheten oppfatter dem, hvor 

muslimer og islam ofte blir fremstilt negativt og som motsatsen til modernitet (Døving og 

Kraft 2013:123, 144). De unge muslimene må derfor på bakgrunn av de ulike diskursene 

forhandle seg frem til den beste måten å handle og være på (Jacobsen 2011a:328), som igjen 

preger deres selvdannelse eller identitetsdannelse.  
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Winchesters hovedinnvending mot Mahmoods perspektiver er at hun legger for stor vekt på 

diskurser og for liten vekt på det komplekse samspillet mellom kultur, sosial kontekst og 

sosiale faktorer (Winchester 2008:1757). For å understreke dette argumentet trekker 

Winchester frem et sitat fra Mahmood:  

Even though I focus on the practices of the mosque participants, this does not mean 

that their activities and the operations they perform on themselves are products of their 

independent wills; rather, my argument is that these activities are the products of 

authoritative discursive traditions whose logic and power far exceeds the 

consciousness of the subjects they enable. The kind of agency I am exploring here 

does not belong to the women themselves, but is a product of the historically 

contingent discursive traditions in which they are located (Mahmood 2005:32). 

Winchester hevder dermed at Mahmoods teoretiske perspektiv blir for deterministisk. Hvis en 

benytter seg av hennes tilnærming, er det ikke mulig å se på subjektene som aktører som kan 

handle på egen hånd. En ser heller på subjektene som styrt av diskursive effekter, som går 

utover deres egen beviste kontroll (Winchester 2008:1757). Dette har likheter med hvordan 

det passive perspektivet betrakter individene som studeres, hvor det vektlegges hva individet 

blir utsatt for.  

2.5 Avslutning  

Det har blitt gjort rede for teoretiske perspektiver som er relevante for å forstå de unge 

muslimenes fortellinger om det å bli praktiserende muslimer. Fra teorier om konversjon er det 

først og fremst det aktive perspektivet som blir trukket frem, hvor det primært legges vekt på 

den interaksjonistiske tilnærmingen innenfor dette perspektivet, altså en tilnærming som både 

tar høyde for at konversjonsprosessen eller tilbakevendingsprosessen er en frivillig og aktiv 

prosess, men samtidig også preget av individers omgivelser og kontekstuelle forhold. Videre 

er det gjort rede for identitetsteorien til Jenkins og Andersson, dette for å kunne forstå 

hvordan informantene fremstiller og konstruerer sine religiøse identiteter i deres fortellinger 

om seg selv. Begge teoriene benytter seg også av et performativt aspekt, slik som det aktive 

perspektivet, hvor individer betraktes som handlende eller aktive i deres identitetsdannelse.  

Både Jenkins og Andersson vektlegger at individers personlige identiteter, samt dannelsen og 

konstruksjonen av denne, også må forsås som preget av konkrete omgivelser og individers 

forhandlinger i og med samfunnet de lever i. I analysedelen av denne oppgaven vil særlig 

dette «overordnede makroperspektivet» bli vektlagt, for å se hvordan ytre definisjoner eller 



22 

 

kategoriseringer gitt av andre har preget og preger informantens identitetsdannelser. For som 

nevnt fremstiller den norske offentligheten og media ofte islam og muslimer i et negativt lys 

og som motsatsen til modernitet (Døving og Kraft 2013:123, 144). Anderssons, samt Jenkins 

tilnærming til identitet, vil også være nyttig for å belyse hvordan informantenes perspektiver 

på livet og normative vurderinger de nå har tilegnet seg, preger hvordan de fremstiller sin 

religiøse identitet både nå, men også i deres fortellinger om fortiden. Her er det viktig å 

reflektere over hva informantene tar avstand fra, da dette forteller mye om hvem de ikke er og 

hvem de ikke lenger ønsker å være. Det er også viktig å se på hvilke positive verdier 

informantene trekker frem, for det kan igjen fortelle noe om hvem de selv oppfatter at de er 

og hvem de selv ønsker å være.  

Mahmoods teoretiske perspektiver er også preget av en performativ tilnærming, og vil bli 

benyttet for å belyse informantens religiøse praksiser. Hennes teoretiske perspektiv vil bli 

anvendt som et verktøy for å identifisere moralske koder i informantens livsfortellinger og 

praktiske normer. Jeg argumenterer i tråd med Jacobsen (2011c:68) at dette perspektivet 

muliggjør en forståelse av motivasjonen til informantens religiøse engasjement. En må forstå 

praksisen til de unge muslimene i form av visjon av selvet, sosiale relasjoner og det 

samfunnet som er tilbudt dem gjennom de islamske diskursive tradisjonene, som blir 

formidlet i religiøse forelesninger, islamsk litteratur og audiovisuelt materiale, av foreldre, 

venner og religiøse ledere.  

Innvendingen om at Mahmood ikke tar høyde for hvilken historisk kontekst individene en 

studerer befinner seg innenfor, er sentrale for hvordan dette teoretiske perspektivet skal bli 

anvendt på det empiriske materialet. For det skal i analysen av informantens praksiser bli tatt 

høyde for at de har vokst opp i og bor i Norge. Dette betyr at det ikke kun skal bli sett på 

hvordan de moralske kodene innenfor de religiøse miljøene har vært med på å forme 

informantens religiøse og moralske selv, men at de også har vært og er preget av den norske 

konteksten og dens diskurser. Mahmoods perspektiv blir også ansett for å være noe 

deterministisk, men det er likevel nyttig å benytte seg av dette perspektivet for å bedre forstå 

praksisen til informantene og hvordan deres praksiser er med på å forme deres selvdannelse 

og identitet. 
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3 Metode  

Hovedmålet med dette forskningsprosjektet har vært å utforske et utvalg unge muslimers 

fortellinger om deres religiøse karrierer, identiteter og praksiser. Jeg vil i dette kapitlet 

begrunne de ulike metodiske valgene jeg har gjort, samt gi en gjennomgang av de ulike fasene 

av forskningsprosjektet. Gjennomgangen vil vise hvordan de metodiske valgene og min 

tilnærming er hensiktsmessig for å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene i 

denne studien.  

3.1 Livsfortellingsintervju 

Jeg benytter meg av en kvalitativ tilnærming. Dette gir meg mulighet til å få en bedre innsikt i 

og forståelse av de unge muslimenes opplevelser og erfaringer (Thagaard 2009:12) knyttet til 

deres religiøse karrierer. Studiens fokus har gjort at jeg har valgt å benytte meg av 

livsfortellingsintervjuer. Det som gjør denne metoden så unik, er at hele fortellingen til 

informanten beskrives som en subjektiv syntese (Furseth 2006:27). Denne intervjuformen er 

nyttig for å få tilgang til informantenes refleksjoner, meninger, opplevelser og erfaringer når 

det gjelder den religiøse prosessen de har gått igjennom fra barndommen og frem til i dag. For 

det andre egner denne intervjuformen seg godt for å undersøke hvordan informantene danner 

sin egen religiøse identitet, da det er rimelig å anta at det er en link mellom livsfortellinger og 

identitet. Dette hevdes på bakgrunn av at når en forteller ens historier, tar en del i en samtale 

med seg selv. Dermed vil en nærmere undersøkelse av informantenes livsfortellinger kunne 

avsløre hvordan de identifiserer seg selv og konstruerer religiøse identiteter. For det tredje er 

det viktig å poengtere at livsfortellinger også egner seg godt for å få tilgang til et nyansert 

bilde av praksisene til informantene (Furseth 2006:29, 36).  

Det er viktig å være klar over at livsfortellinger ikke gir data som en kan undersøke 

«virkeligheten» med, da fortellingene ikke er vinduer hvor en kan betrakte «selve livet» og 

«de faktiske begivenhetene». Fortellingene som blir fortalt under intervjuet, er fortellinger om 

informanten og denne personens forhold til sin individuelle fortid (Horsdal 1999:111). Dette 

byr på noen metodiske utfordringer. Pål Repstad hevder at «et intervju reflekterer hva en 

person føler og mener på ett bestemt tidspunkt og i en bestemt kontekst» (Repstad 1998:95). 

Det er derfor vanlig at personen som intervjues, betrakter og reflekterer over egen fortid 

gjennom et filter av begreper og tenkemåter han/hun har tilegnet seg senere i livet (Repstad 

1998:95). Informantene i dette utvalget er praktiserende muslimer, og de vil derfor trekke på 
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perspektiver de nå har på livet i sine fortellinger om fortiden. Dette anser jeg ikke som 

problematisk, da dette forteller noe om deres nåværende identitet og hvordan de ønsker å 

fremstille seg. Dette er også noe jeg reflekterer rundt og påpeker i analysen, hvor jeg for 

eksempel konstaterer at utsagn må bli forstått ut ifra hvilke perspektiver informantene har på 

livet her og nå. Deres fortellinger og tolkninger av eget liv og fortid er en beretning om deres 

liv på ett bestemt tidspunkt (Furseth 2006:38). Det kan derfor tenkes at informantenes 

fortellinger ville ha vært annerledes dersom jeg hadde intervjuet dem senere eller tidligere i 

deres livsløp. 

En annen faktor som må tas høyde for er at «i et livsfortellingsintervju er informanten fri til å 

inkludere og ekskluderer informasjon etter hennes eller hans preferanser. Derfor kan ikke 

livsfortellinger bli sett på som dokumenter av sanne fakta» (Furseth 2006:38). Denne faktoren 

anser jeg ikke som betydelig for denne studien, da jeg er opptatt av å studere informantenes 

erfaringer, opplevelser og fremstillinger. Dette kan heller betraktes som en fordel, hvor deres 

feil, fantasier og oppfinnsomhet i fortellinger kan belyse deres faktiske meninger. 

Livsfortellinger kan derfor betraktes som nyttige når en skal studere individers religiøse 

synspunkter (Furseth 2005:160). Det at informantene ekskluderer og inkluderer fritt hva de 

forteller, er derimot viktig å reflektere rundt, da dette kan henge sammen med hvordan de selv 

ønsker å fremstå.  

Det er også viktig å være klar over at «siden livsfortellinger er avhengig av individets minne 

av fortiden, blir livsfortellinger subjekt for individets seleksjon av hendelser» (Furseth 

2006:38). Det kan eksistere en manglende sammenheng mellom hva personene faktisk har 

gjort og hva de husker de har gjort. Hvorvidt deres religiøse karrierer sammenfaller 

fullstendig med hva de forteller, anser jeg ikke som avgjørende for denne studien, da det er 

hvordan de selv oppfattet denne prosessen som blir satt i fokus. I tillegg er informantene i 

utvalget unge voksne, noe som innebærer at oppveksten og deres religiøse karrierer ikke er så 

fjernt i minnet. 

3.2 Rekruttering og utvalg  

Ettersom jeg ønsket å snakke med unge muslimer som var tilknyttet Islam Net, var det å delta 

på deres årlige Peace Conference (2015) en måte for meg å komme i kontakt med disse 

ungdommene. Jeg deltok derfor på konferansen og gjorde feltarbeid de tre dagene 

arrangementet varte. Feltarbeidet ligger ikke til grunn for analysen i denne oppgaven, men det 
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fungerte delvis som en forberedelse til intervjuene, hvor jeg fikk en bedre forståelse av de 

unge muslimene i utvalget (Fangen 2010:15). Jeg fikk også igjennom min deltagelse tilgang 

til informasjon og ideer jeg kunne inkludere i intervjuguiden og benytte meg av i 

intervjusituasjonen.  

Min deltagelse på konferansen innebar å høre på foredrag, oppholde meg i kaféen, gå rundt i 

lokalet, observere, oppsøke personer hvor jeg tok initiativ til samtaler og selvfølgelig 

rekrutterte informanter. Det at jeg deltok alle tre dagene, gjorde også at jeg kom i kontakt med 

flere ulike omgangskretser. Datamaterialet består derfor ikke kun av personer fra samme 

omgangskrets, noe som ofte er tilfellet når en for eksempel kun benytter seg av 

snøballmetoden. Når en benytter denne metoden starter en med et lite utvalg, og dette utvalget 

tipser så om nye informanter de selv kjenner til (Tjora 2012:151). 

Hvordan gikk jeg så frem når jeg skulle rekruttere informanter? Jeg presenterte prosjektet mitt 

til flere potensielle informanter, og hvis jeg fikk et ja, fortalte jeg dem mer utdypende om 

prosjektet og noterte meg deres navn, telefonnummer og e-postadresse. Jeg ventet til helgen 

etter før jeg tok videre kontakt. Jeg ringte dem og spurte om de fremdeles kunne tenke seg å 

være med på prosjektet mitt, og alle jeg ringte ønsket det. Ved at jeg kontaktet dem per 

telefon og ikke via e-post fikk jeg svar med en gang, og informantene fikk mulighet til å 

spørre meg direkte om ulike spørsmål angående deres deltagelse på prosjektet.  

Det at jeg selv deltok på arrangementet og rekrutterte informanter der, kan ha noen etiske 

utfordringer. Flere av deltagerne på arrangementet kan ha lagt merke til meg og hvem jeg 

snakket med. Dette kan dermed ha fungert som en indikator på hvem som sa seg villig til å bli 

med på prosjektet. Samtidig var det over 800 personer der hver dag (dette ble jeg fortalt), og 

dermed forsvant jeg muligens litt i mengden. Det var derimot noen som la merke til meg. På 

konferansen kom to kvinner bort til meg den siste dagen og fortalte meg at de hadde sett meg 

der hver dag, men de hadde ikke turt å ta kontakt. De fortalte at de bare hadde kalt meg ‘ho 

med tutten’, fordi jeg hver dag gikk med håret oppsatt. Dette eksemplet kan indikere at det var 

flere som la merke til meg og hvem jeg snakket med. Selv om disse to kvinnene hadde lagt 

merke til meg, så visste de ikke hvorfor jeg var der. De lurte på om jeg var journalist, eller om 

jeg var interessert i å bli muslim.  

Hva var informantenes motivasjon for å delta på forskningsprosjektet? Det er viktig å 

reflektere rundt hva intervjuet betyr for dem som deltar (Tjora 2012:153; Thagaard, 
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2009:105). Noen av informantene fortalte at de nesten så det som en plikt å snakke med meg, 

ettersom jeg hadde spørsmål angående islam. Dette har bakgrunn i at innenfor organisasjonen 

Islam Net står dawah (misjon) sentralt. På nettsiden deres står det at: «Vår visjon er å gjøre 

informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse 

av islam gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement» (Islam Net 2016a). 

Flere fortalte også at de synes det var viktig det jeg gjorde. De påpekte at det var fint at jeg 

faktisk snakket med dem og ikke bare leste i media og andre kilder, og skrev oppgaven min ut 

ifra det. Samtlige av informantene fortalte meg også i etterkant at de hadde hatt en positiv 

opplevelse og at det var gøy å delta og svare på spørsmålene. Flere uttrykte også at det var 

fint å reflektere rundt de tingene vi snakket om, og da særlig momenter de til nå hadde tatt for 

gitt eller ikke reflektert over. Noen oppgav også at de ville delta fordi de ønsket å hjelpe meg 

med oppgaven min. Det at jeg var student, og ikke journalist, gjorde nok at de ikke var særlig 

skeptiske til meg. Det var en som fortalte at når jeg hadde sagt at jeg ikke var muslim, så 

hadde hun tenkt: «Okay, hun er en journalist og er bare ute etter å ta oss». Da hun hørte at jeg 

var en student (dette gjaldt flere) ble hun heller ivrig etter å snakke med meg, og synes det var 

veldig fint at jeg hadde valgt å skrive om islam. Selv om de var positive til meg, må det 

reflekteres rundt om de kanskje kun fortalte meg det de trodde jeg ønsket å høre. Jeg opplevde 

det ikke slik selv, men en kan aldri være helt sikker.  

Datamaterialet består av kvalitative livsfortellingsintervjuer, der utvalget er ti unge muslimer i 

alderen 18 til 25 år, som alle var deltagere på Islam Nets Peace Conference våren 2015. I 

utvalget er det åtte kvinner og to menn. Syv av informantene kommer fra muslimske familier 

og har bakgrunn fra Afrika eller Midtøsten. To kommer fra en norsk etnisk familie og er 

konvertitter, og den siste kommer fra en afrikansk kristen familie. Ni av informantene er født i 

Norge, og en av informantene har bodd i Norge siden hun var seks år. 

Grunnen til at det ikke er flere menn med i utvalget, er fordi det viste seg vanskelig å 

rekruttere menn. Lokalet på Islam Nets Peace Conference separerte kvinner og menn. Det var 

derfor nesten umulig for meg å komme i kontakt med menn på konferansen. Jeg kom i 

kontakt med én mann, og han var villig til å delta i prosjektet mitt. Ettersom det var vanskelig 

for meg å rekruttere menn på konferansen, bestemte jeg meg for å benytte meg av 

snøballmetoden (Tjora 2012:151), men uten særlig hell. Jeg fikk kun én mann som informant 

gjennom denne metoden. Dette til tross for at flere av de kvinnelige informantene prøvde å 

hjelpe meg. Det er flere mulige grunner til at kvinnene ikke fikk satt meg i kontakt med 
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potensielle mannlige informanter. En av grunnene er at kvinner og menn i dette miljøet helst 

ikke skal omgås hverandre, og derfor har kvinnene ikke mange menn fra Islam Net i sitt 

sosiale nettverk. En annen grunn kan være at potensielle menn, som kvinnene kjente, var 

skeptiske til meg og mitt prosjekt. Dette sier jeg på bakgrunn av opplevelsen min på 

konferansen. Det var flere som var skeptiske til meg i begynnelsen, men etter at de hadde 

snakket litt med meg, ble de mer positivt innstilte. En annen faktor som kan ha virket inn, er 

at jeg er kvinne, og som nevnt skal kvinner og menn i dette miljøet helst ikke omgås det 

motsatte kjønn.  

Da kjønn ikke er et tema som blir tatt opp i denne studien, er utvalget fremdeles relevant for å 

besvare oppgavens problemstilling. Samtidig kan det tenkes at hvis jeg hadde hatt like mange 

menn og kvinner i utvalget, så kunne det ha påvirket analysen, og resultatet ville muligens ha 

blitt noe annerledes.   

3.3 Om intervjuene  

Intervjuguiden 

Før gjennomføring av intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide (Vedlegg 2). Denne guiden 

var firedelt. Den første delen tar for seg informantenes barndom og ungdomstid. I denne delen 

benyttet jeg åpne spørsmål, slik at informanten fritt kunne fortelle. Dette medførte at 

informantene kunne danne en sammenhengende livsfortelling om deres liv frem til nå. Den 

andre delen av intervjuguiden var sentrert rundt temaet religiøsitet. Disse spørsmålene var 

knyttet opp mot informantens egne erfaringer, opplevelser, meninger, samt deres hverdagsliv 

som unge praktiserende muslimer. På denne måten fikk jeg frem refleksjoner rundt deres egen 

religiøsitet, andres religiøsitet og hvordan de så på ulike momenter innenfor islam. Den tredje 

delen handlet om Islam Net. Denne delen av intervjuguiden ble tatt med for å få frem hva 

informanten mener om Islam Net og hvordan de først kom i kontakt med organisasjonen. Den 

siste delen av intervjuguiden bestod av åpne spørsmål angående verdens utfordringer og 

problemer. Disse spørsmålene ble tatt med for å bedre forså hvordan de unge praktiserende 

muslimene ser på verden i dag. Avslutningsvis spurte jeg samtlige av informantene om hvor 

de ser seg selv om fem år, dette for å få en indikasjon om deres ambisjoner, håp og 

forventninger til fremtiden. 
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Intervjuguiden la opp til at informantene skulle fortelle fritt om seg selv og sine meninger, 

men samtidig var det et styrende intervju som tok for seg ulike deler av deres religiøse 

karrierer og det å leve som praktiserende muslim. Jeg benyttet derfor en delvis strukturert 

tilnærming (Thagaard 2009:89). Temaene var fastlagt i forkant, men rekkefølgen ble bestemt 

underveis i intervjuet, ut ifra hva informantene snakket om. På denne måten kunne jeg som 

intervjuer følge informantenes fortellinger, men samtidig dekke temaene jeg hadde bestemt 

meg for på forhånd. En annen fordel med en slik tilnærming er at jeg kan følge informantenes 

fortellinger og utdype temaer informantene tar opp, som jeg ikke hadde tenkt over på forhånd 

(Thagaard 2009:89). Dette bidro til at jeg fikk tilgang til informasjon jeg ellers ikke ville blitt 

fortalt om jeg ikke hadde benyttet meg av denne tilnærmingen og åpne spørsmål.  

Jeg benyttet meg også av oppfølgingsspørsmål i de ulike intervjuene. Dette var med å skape 

en god samtale med flyt. I et intervju er det også viktig å være en god lytter (Thagaard 

2009:102). Selv opplevde jeg at det var enkelt å lytte til informantene, ettersom jeg stadig 

lærte noe nytt. Det at jeg ikke hadde kunnskap på flere av områdene de unge praktiserende 

muslimen fortalte om, gjorde at jeg til tider kunne ta rollen som en naiv forsker og dermed 

stille naive spørsmål. På andre områder igjen kunne jeg vise at jeg var kunnskapsrik, noe som 

tillot meg å stille konkrete oppfølgingsspørsmål. Denne kombinasjonen av naivitet og 

kunnskapsrikhet bidro til at jeg kunne stille ulike oppfølgingsspørsmål som medførte at jeg 

fikk utfyllende og begrunnende svar av informantene.  

Gjennomføring av intervjuene: Hvor og hvordan 

Intervjuene ble holdt ulike steder, avhengig av hva informantene selv ønsket. Det kan være 

fordelaktig å la informanten selv velge, slik at det er tilrettelagt for en avslappet stemning 

(Tjora 2012:120). Jeg foreslo Universitetet i Oslo, der informanten ikke hadde noen 

preferanser. Seks av intervjuene ble holdt ved Universitetet i Oslo, ett ble gjennomført på 

høyskolen, ett i en moske og to på kafé. Intervjuene hadde ulik lengde, fra en til tre timer. Når 

jeg transkriberte intervjuene ble det det tydelig at de korte intervjuene kunne gi like mye 

interessant data som de lange. Grunnen til at noen intervjuer varte lenger enn andre, var at 

informantene var svært engasjerte, og ville fortelle meg så mye som mulig om sine erfaringer, 

opplevelser, meninger og syn på islam. Det var også noen av informantene som var bekymret 

for at de snakket for mye, og da særlig hvis de snakket seg bort fra temaet. Det var derfor 

viktig for meg, i flere av intervjuene, å påpeke at jeg syntes det var veldig interessant å høre 
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på alt de hadde å si. Dette bidro til at jeg ble fortalt og lærte om faktorer jeg ellers aldri ville 

ha tenkt på å spørre om.  

Etter samtykke fra informanten benyttet jeg meg av båndopptaker under intervjuene. Dette 

medførte at jeg kunne ha full oppmerksomhet på informanten og hva som ble sagt (Tjora 

2012:137). Jeg var noe usikker på om det kom til å oppstå skepsis ved at jeg skulle ta opp 

intervjuet, selv om jeg på forhånd hadde informert dem om det. Det var etter min oppfattelse 

ingen av dem som reagerte på dette, men jeg kan ikke være helt sikker på om dette gjorde at 

de holdt noe tilbake.  

Da jeg intervjuet de to mannlige informantene, hadde jeg med meg en mann under 

intervjuene. Dette gjorde jeg da jeg visste at informantenes religiøse overbevisning innebærer 

at menn og kvinner helst ikke skal oppholde seg i samme rom alene. Begge de mannlige 

informantene satt pris på dette. En av dem sa for eksempel: «Jeg må bare si igjen, det var 

ufattelig forståelsesfullt og omtenksomt å invitere Øivind. Det hadde jeg ikke forventet.» 

Øivind var informert om at han hadde taushetsplikt, og dette var både noe han og 

informantene var innforstått med. Han var ikke aktiv under intervjuet, utenom noen innspill i 

tilfeller der det var ord eller begreper verken jeg eller informantene kom på hva het. Han fikk 

derimot en mer aktiv rolle i ett av intervjuene, da han ble blikkfanget til informanten. 

Informanten så nesten ikke på meg, selv om det var jeg som stilte spørsmålene og holdt 

samtalen. På tross av dette ble det et godt intervju, og dette antar jeg var fordi Øivind var til 

stede. De mannlige informantene følte seg trolig mer komfortable, og var sikre på at de ikke 

gjorde noe de ifølge islam ikke hadde lov til. Ut ifra min opplevelse av intervjuene med de to 

mannlige informantene preget Øivinds nærvær intervjuene positivt, da det skapte en avslappet 

stemming.  

Relasjonen mellom meg og informantene 

Jeg etablerte min første relasjon til informantene på Islam Nets Peace Conference (2015). Der 

tilbrakte jeg tid sammen med flere av dem. Vi snakket sammen, spiste og hørte på foredrag 

sammen. Dette kan muligens ha hatt betydning for at de sa seg villige til å delta i prosjektet 

mitt, men også for hva de fortalte meg under intervjuene. For det er uunngåelig at 

informantens adferd ikke preges av deres relasjon til forskeren. Det er derfor viktig å 

reflektere over hvilken betydning dette kan ha for hva informantene valgte å svare (Thagaard 

2009:105). Min opplevelse var at relasjonen som hadde blitt etablert, medførte at de følte de 
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kunne stole på meg og derfor var åpne under intervjuene. Det å skape en tillitsfull og god 

atmosfære i intervjusituasjonen kan ikke undervurderes (Thagaard 2009:105). Jeg opplevde at 

det var en pågående atferd fra informantens side, der de for eksempel avbrøt meg før jeg var 

ferdig med å stille spørsmål, snakket seg langt vekk fra spørsmålet, og det var det flere som 

fortalte meg at jeg var en god person med et godt hjerte som de følte de kunne stole på. Dette 

kan være en antydning på at de hadde tillitt til meg (Thagaard 2009:107). Flere av 

informantene var også veldig åpne og fortalte meg om vanskelige tider og situasjoner de 

hadde opplevd som barn, ungdom eller nylig. Dette kan også tyde på at de følte seg trygge 

med meg som samtalepartner. Videre fortalte også flere av informantene at de hadde hatt en 

positiv opplevelse under intervjuet og at de kunne sette meg i kontakt med andre dersom jeg 

ønsket det.  

 

Jeg opplevde også at flere av dem så på meg som en student og ikke som en forsker. Dette 

kom frem da de påpekte at de syntes det var fint å kunne hjelpe meg med oppgaven min. Det 

at jeg ikke er muslim, kan også ha påvirket hva de fortalte meg. Det er rimelig å anta at de 

snakker og forteller om islam på forskjellige måter til muslimer og ikke-muslimer. Et 

eksempel som demonstrerer dette, er når en av informantene sier: «Jeg føler det er litt feil å si 

det rett ut siden du ikke er muslim […]. Men jeg tenkte de kan bare si masse dårlig om islam, 

men du får se på dommedagen hvem som har dritet seg ut».  

Behandling av datamaterialet  

Jeg har transkribert alle intervjuene i sin helhet ved bruk av programmet 

HyperTRANSCRIBE. Jeg skrev så ordrett som mulig for å sikre dataenes relabilitet, og slik at 

informantenes «stemmer» formidles direkte til leseren (Tjora 2012:205). Ettersom jeg ønsker 

å vektlegge informantenes egne fortellinger, var dette også et godt utgangspunkt. Deretter 

kodet jeg hele datamaterialet. Jeg benyttet meg av analyseprogrammet In Vivo for å 

kategorisere alle sitatene innenfor de ulike temaene. Jeg benyttet meg av både overordnede 

koder som var basert på temaene for de ulike analysekapitlene: «før praktiserende», 

«vendepunktet» og «blitt praktiserende». Jeg benyttet meg også av mer spesifikke koder som 

gikk inn under dem igjen, som for eksempel «følelsen av å skille seg ut», «vitenskap», 

«livstil», «apper» og «plukk og miks». Dette gjorde det enklere for meg i analysen, da jeg 

alltid kunne gå tilbake og få oversikt over hva informantene fortalte om de ulike temaene. 
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3.4 Analytisk tilnærming  

Ettersom jeg benytter meg av livsfortellingsintervjuer, er det informantenes fortellinger som 

står i sentrum for analysen. Jeg har derfor valgt å benytte narrativ analyse. Denne 

analyseformen ser på tekstens mening i språklig form, og behandler temporale og sosiale 

strukturer og handlingene i livshistorien (Kvale og Brinkmann 2012:229). Det finnes flere 

ulike måter å analysere på når en benytter seg av en narrativ tilnærming (Lieblich, Mashiachi 

og Zilber 1998:12), men overordnet sett er det viktig å ikke tolke livsfortellinger som 

informasjon, men som mening (Horsdal 1999:113). Dette har jeg hatt som utgangspunkt i min 

analytiske tilnærming til materialet.  

Når en skal analysere livsfortellinger, pekes det ofte på to hoveddimensjoner. Den første er en 

«holistisk» eller «kategorisk» tilnærming, og den andre konsentrerer seg om enten «innhold» 

eller «form». Jeg anvender en kombinasjon av holistisk og innhold, der hele fortellingen og 

dens innhold blir betraktet. Innenfor den holistiske tilnærmingen betraktes hele 

livsfortellingen, og en tolker deler av fortellingen i kontekst til resten av narrativet (Lieblich 

mfl. 1998:12–13). Tilnærmingen er også foretrukket når målet er å undersøke informantenes 

utvikling, og det er nettopp dette som studien tar for seg – informantens religiøse karrierer. 

Ved å benytte innhold som tilnærming kan en enten se på det eksplisitte eller det implisitte 

innholdet i livsfortellingene. Jeg vil utforske begge; hva informantene forteller at skjedde og 

hvorfor, samt meningen i fortellingen, altså hva som formidles i den (Lieblich mfl. 1998:12–

15). I analysen kommer jeg ikke til å forholde meg strengt til holistisk og innhold som 

tilnærminger. For som den norske sosiologen Inger Furset (2006:28) peker på, er det ikke 

alltid lett å skille mellom holistisk og kategorisk, og mellom innhold og form i analyser av 

livsfortellinger. Det kan for eksempel være nyttig benytte kategorier og ikke kun se på 

innhold når en skal forstå helheten.  

3.5 Etiske refleksjoner 

Etiske refleksjoner har i dette forskningsprosjektet vært en viktig del av prosessen fra 

begynnelse til slutt. Prinsippet om at forskeren må ha informantens informerte samtykke er 

viktig for ethvert forskningsprosjekt (Thagaard 2009:26). Jeg informerte informantene om 

innholdet gjennom et informasjonsskriv (Vedlegg 1) på selve konferansen, og når vi møttes 

igjen for å utføre intervjuene gav jeg dem et eksemplar som de da leste igjennom og fikk med 

seg hjem. For å forsikre at de hadde den informasjonen de trengte, informerte jeg dem igjen 
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muntlig før vi startet. Forskningsprosjektet ble også meldt til Norsk samfunnsvitenskapelse 

datatjeneste (NSD). 

Kravet om konfidensialitet er også et viktig grunnprinsipp for etisk forsvarlig 

forskningspraksis (Thagaard 2009:27). Samtlige av informantene som har deltatt er 

anonymisert, de har fått fiktive navn og personidentifiserbare opplysninger er enten fjernet 

eller endret på. Dette har jeg gjort på en slik måte at det ikke preger meningen i informantens 

fortellinger. Jeg har ikke anonymisert arrangementet jeg deltok på og rekrutterte informanter 

fra. Arbeidet med å sikre informantenes anonymitet er derfor større. Dette er grunnen til at jeg 

har begrenset kontekstualisering av informantene, ved at jeg ikke legger frem mange detaljer 

om de ulike informantene i analysen. Dette er med på å anonymisere informantene ytterligere.  

 

Et tredje prinsipp for etisk forsvarlig forskningspraksis er knyttet til de konsekvensene 

forskning kan ha for deltagerne (Thagaard 2009:29). Det kan oppstå problemer når 

informantene leser resultatene av denne undersøkelsen, og da særlig hvis de ikke selv kjenner 

seg igjen og det bryter med deres egen selvforståelse. Dette har blitt vurdert under hele 

arbeidet med oppgaven, og da særlig i arbeidet med analysedelen.  

 

Et fjerde prinsipp er at det burde være en gjensidighet mellom hva informantene får av å delta 

og informasjonen de gir (Thagaard 2009:29). Min opplevelse var at informantene var positivt 

innstilt til å delta, samt å dele sine tanker, erfaringer og opplevelser om temaet. Jeg opplevde 

også at de synes det var interessant at jeg ønsket å skrive om islam og unge muslimer. De 

mente det var viktig at jeg kom og snakket med dem, og ikke bare skrev om dem uten å 

snakke med dem selv. Deres deltagelse kan derfor har gitt dem en følelse av at de kommer til 

orde. Thagaard viser også til at det å fortelle om seg selv til en person som viser interesse i 

deg, kan bidra til mer innsikt i egen situasjon (Thagaard 2009:29), og nettopp dette ble jeg 

også fortalt av flere informanter i etterkant av intervjuene. De synes det var interessant å 

reflektere og sette ord på ulike faktorer de ikke hadde tenkt over, eller tatt for gitt.  
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4 Barndom og tidlig ungdomstid  

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på informantenes egne fortellinger om barndom og tidlige 

ungdomstiden. Hvordan forteller de om denne perioden? Og hva vektlegger de i fortellingene 

sine? Kapitlet er todelt, hvor den første delen tar for seg barndomsfortellingene, og den andre 

delen tar for seg ungdomstiden. Barndommen defineres her som tiden frem til informantene 

begynte på ungdomsskolen, og tidlige ungdomstiden som tiden fra ungdomsskolen og frem til 

17-årsalderen. 

4.1 Foreldrenes religiøsitet  

Samtlige av informantene forteller om foreldrenes religiøsitet, men jeg vil her begynne med å 

se nærmere på dem som har vokst opp med muslimske foreldre. Oppveksten deres har i ulik 

grad vært preget av religion. Noen forteller om «praktiserende foreldre», men enda flere 

forteller at foreldrene var «lite praktiserende». Hva informantene legger i det å praktisere, 

kommer vi snart tilbake til. Hoda forteller:  

Jeg har vokst opp med en praktiserende familie […].  Pappa er vel den mest religiøse i 

familien vår. Så pappa er den som har lært oss alt det vi kan, både meg og 

storebrødrene mine og lillebroren min og mamma.  

Hoda gir uttrykk for at faren var den viktigste personen i familiens opplæring, da han sørget 

for at hun og hennes brødre fra en tidlig alder lærte om islam. Omar har også vokst opp i en 

muslimsk familie, men i motsetning til Hoda gir han uttrykk for at han ikke har blitt oppdratt i 

en praktiserende familie: 

Familien min var ikke veldig praktiserende når jeg var liten. Religion spilte egentlig 

veldig liten rolle […]. Foreldrene mine pleide ikke å be; de pleide ikke å faste noe 

særlig; de visste veldig lite om islam i det hele tatt. Tradisjonelt kalte de seg muslimer, 

de spiste ikke svin og de drakk ikke alkohol, og det var egentlig alt. 

Omar skiller her mellom hva han anser som «mye» og «lite» praktiserende muslimer. Mye 

praktiserende muslimer er personer som har kunnskap om islam og praktiserer faste og bønn, 

som er en del av de fem søylene i islam. Han betrakter foreldrene som lite praktiserende og 

som tradisjonelle muslimer. De praktiserte ikke noen av søylene, og de hadde heller ikke 

kunnskap om islam. Til tross for dette viser han til at de overholdt de moralske reglene om å 

ikke spise svin eller drikke alkohol. 
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Omars fortelling kan sees i lys av Jenkins (2008:40) påstand om at personer gjennom hele 

livet definerer og omdefinerer seg selv og andre. Fremstilling av foreldrenes adferd i 

oppveksten må forstås ut ifra Omars nåværende identitet som praktiserende muslim. Han har 

tilegnet seg et annet perspektiv på hva det vil si å være muslim, enn hva han hadde som barn. 

Senere i intervjuet kom det også frem at han nå anser foreldrene som praktiserende, nettopp 

fordi de praktiserer de fem søylene, og at moren har begynt å bruke hijab.   

I likhet med Omar forteller Munra at hennes barndom ikke var preget av å praktisere islam: 

Jeg kan ikke huske at jeg pleide å faste … Jeg visste at det fantes en Gud, men jeg kan 

ikke si at jeg var en praktiserende muslim. Jeg visste ikke [om] de tingene jeg måtte 

gjøre. Så familien min var ikke noe særlig muslimske, brukte ikke hijab, ba ikke og 

slike ting.   

For Munra er faste, bønn og det å gå med hijab en viktig del av islam. Det å være muslim 

handler ikke kun om hennes tro på Gud, men også om religiøse praksiser. Dette er en felles 

forståelse blant informantene, og preger hvordan informantene reflekterer rundt foreldrenes 

adferd i oppveksten. Dette har bakgrunn i at islam legger stor vekt på religiøse praksiser, 

ettersom det er handlingen som uttrykker en persons tro (Roald 2012:107). Det er et stort 

spenn i hvor religiøse informantene fremstiller sine foreldre, men felles er at de i oppveksten, 

som barn flest, først og fremst identifiserte seg med familien. Hoda så seg som praktiserende, 

og Omar og Munra så seg selv som lite praktiserende.  

4.2 Kunnskap og praksiser som tatt for gitt i barndommen 

Ifølge de amerikanske sosiologene Peter Berger og Thomas Luckmann (2000:40) fremstår 

hverdagslivet som en virkelighet som tas for gitt. Siden islam på mange måter kan omtales 

som en livsform og ikke kun som en privat og personlig tro, blir islam for flere av 

informantene i barndommen noe som tas for gitt og noe som angår store deler av det sosiale 

livet (Østberg 2003:33–34). Hoda som vokste opp med praktiserende foreldre, forteller om 

islam på en slik måte:  

 

Jeg har vært praktiserende [siden jeg var barn], fordi jeg var oppdratt til å være 

praktiserende. Men ikke fordi jeg brant for det selv … Så det var en del av meg, men 

jeg var ikke tvungen til å praktisere, men det var den måten jeg lært å leve på.  
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For Hoda var det å praktisere islam en integrert del av hennes barndomsverden, men hun 

uttrykker at det ikke var noe hun «brant for». Det kan se ut som hun mener at praksisene var 

en del av barndomsoppdragelsen som hun tok for gitt, og noe hun selv på det tidspunktet ikke 

reflekterte over. Det hun forteller tyder også på at hennes gjentagende praksiser, lært i 

barndommen, var blitt en del av hennes personlige karakter eller «habitus» (Mahmood 

2005:136). Dette kommer til uttrykk når hun sier «det var en del av meg» og «det var det 

eneste måten jeg visste hvordan jeg skulle leve på». Fathima gir også uttrykk for en 

kroppsliggjort praksis i barndommen: «Jeg følte at nå som jeg hadde starta [med hijab] virker 

det veldig rart å ta det av, men da visste jeg egentlig ikke hvorfor jeg brukte den». Dette tyder 

på at det å gå med hijab hadde blitt en del av hennes «habitus», dette selv om hun, i likhet 

med Hoda, ikke anså seg selv å være bevisst på hvorfor hun gjorde det.  

 

Hoda vektlegger også at tvang ikke var årsaken til hennes praksis, og at dette heller ikke var 

tilfellet når det gjaldt moren: «… Mamma holder seg til sine plikter som muslim. Helt siden 

jeg var liten, har jeg aldri sett at hun ikke ber, hun ber totalt av egen fri vilje.» Hoda legger 

vekt på «fri vilje» når hun forteller om morens religiøse praksiser, samtidig som hun omtaler 

det som «religiøse plikter». Hennes begrepsbruk kan oppfattes som inkonsistente, men hun 

oppfatter de religiøse pliktene som noe hun selv velger å gjøre, og ved å vektlegge at det er et 

individuelt valg, fremstiller hun pliktene som noe som velges fritt. Her trekker hun på 

diskursen om fri vilje i Norge, hvor det å selv kunne velge blir ansett som en selvfølge, en 

menneskerett og et tegn på selvstendighet (Schmidt 2004:35). For at en persons religiøse 

overbevisning skal oppfattes som legitim av personene selv og av andre, så må den være 

basert på et eget individuelt valg. Hodas utsagn tyder på at det finnes et skille mellom en ytre 

og indre mening ved det å være religiøs. Det ytre viser til noe som er pålagt av andre, som i 

dette tilfellet er plikter nedfelt i Koranen. Det indre viser til selvet, hvor praksisen må gi en 

indre mening for selvet. Ved at Hoda poengterer at moren gjøre sine plikter (ytre–pålagt) av 

egen fri vilje, ser hun vekk fra at det faktisk er Koranen som pålegger disse pliktene, og gir 

heller disse handlingene en indre mening ved å hevde at moren gjør sine plikter basert på at 

hun selv ønsker å utføre disse handlingene.  

 

Denne ytre–indre måten å snakke om religiøsitet på, er også noe Amira gjør når hun snakker 

om koranskolen. Her lærer muslimer å lese de arabiske bokstavene, slik at de kan lese/resitere 

Koranen korrekt, og dermed blir i stand til å utføre de daglige obligatoriske bønnene, som en 
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del av de fem søylene (Østberg 2003:51). Amira forteller at det var moren som tok henne og 

søsknene med på koranskolen, og videre at:  

 

Det var langt av gårde, så det var veldig demotiverende […]. Det var kanskje fra tolv 

til to, halv tre. Og så var det hjem igjen til en vanlig dag. Når koranskolen var ferdig så 

var det back to being a child.  

 

Her plasserer Amira koranskolen som det motsatte av det å være barn, hvor hennes «vanlige» 

hverdag som barn ikke inkluderte det å gå på koranskole. Når hun beskriver det å delta på 

koranskole som demotiverende, blir det tydelig at dette ikke var noe hun selv valgte å dra på. 

Dette kom også opp i flere av fortellingene til informantene, hvor de fortalte at de gikk på 

koranskole fordi det var slik det var. Videre uttrykker de at deres deltagelse ikke gav dem en 

indre mening, det forble heller en ytre lærdom. Omar forteller for eksempel: «… Det [man 

lærte] betydde ingenting», eller som Fathima sier: «Det var akkurat som skole, du bare gjorde 

det for å lære, det var ikke noe mer». Munra forteller i likhet med de andre informantene om 

det å gå på koranskole:  

 

Koranskolen, jeg var heller ikke så opptatt av det. Jeg pleide aldri å øve, jeg bare øvde 

der. Fordi jeg skjønte ikke meningen bak det. Jeg visste det var noe jeg skulle gjøre, 

men jeg skjønte ikke hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde.  

 

Munra forstod at det å gå på koranskole var noe hun skulle gjøre, men det forble en ytre 

lærdom som ikke berørte henne, akkurat slik som hos de andre informantene. Hun forstod 

ikke meningen bak det å gå på koranskole eller det hun lærte der, og når hun ser tilbake på 

det, mener hun at det gav lite indre mening. Dette er i tråd med den norske 

religionshistorikeren Sissel Østbergs påstand om at familielivet og religiøse praksiser først og 

fremst dreier seg om den uformelle sosialiseringen eller kulturoverføringen: «slik gjør vi det 

hjemme hos oss» (Østberg 2003:97). Det å gå på koranskolen var i familiene til informanten 

bare slik de gjorde hjemme hos dem. Jacobsen (2002:131) viser til at flere av hennes 

informanter forteller at lærdommen de fikk via koranskolen som barn, dannet et grunnlag for 

å ta opp igjen den religiøse praksis fra barndommen. Dette er ikke noe informantene i denne 

oppgaven forteller om, de oppgir heller at lærdommen ikke preget dem. Omar forteller også at 

han ikke er positivt innstilt til å sende barna på koranskole: «Problemet her er at ungene ikke 

forstår hva de lærer, de lærer å pugge, og pugger side etter side i Koranen, men de forstår det 

ikke. Det er jo på arabisk» Videre sier han hva han mener blir følgene av en slik praksis: 
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«Resultatet blir at man blir tvunget til å pugge noe man ikke har en forståelse for, man setter 

ikke pris på det, og til slutt bare slutter man. Det var det vi gjorde».  

4.3 «Det som gjorde at jeg skilte meg ut» 

Et tema samtlige av informantene med muslimsk bakgrunn fortalte om, var hvordan de i 

barndommen hadde en opplevelse av å skille seg fra majoriteten i Norge. De forteller om 

dette på ulike måter. Amira legger vekt på det «normale» versus det «unormale»:  

 

Hvis du er oppdratt i Midøsten, er det normalt å bli oppdratt med islam, dekke seg til, 

faste, be når du hører bønneropet. Men når du er i et land hvor det ikke er normalt, blir 

ikke dette interessen, eller hovedinteressen[din]. Da tenker du heller okay, jeg vil 

heller gå og leke med Barbie-dukker som alle de andre gjør, i stedet for å være på 

koranklasse i helgen og alt det der.  

I Amiras refleksjoner rundt egen barndom omtaler hun to ulike «sosiale identiteter» 

(Andersson 2004:64–65). Det er identiteten eller statusen barn, som hun karakteriserer som 

det «normale» og knytter til majoriteten i Norge. Og det er statusen muslim, som Amira anser 

som det «unormale» i Norge, og som innebærer å gå på koranskole, bruke hijab, faste og be. 

Det at Amira ønsket å være en del av den «normale majoriteten» i Norge, kan henge sammen 

med at hun da ønsket å være en del av det større felleskapet, og ikke kun bli ansett som 

muslim. Videre forteller Amira hvordan hun skilte seg ut når det gjaldt hva hun spiste: 

Hjemme har vi alltid spiser halal. Da de hadde pølser [i barneselskap] fikk jeg 

kalkunpølse. Det er mange nordmenn som bryr seg og tenker: «Okay hun spiser ikke 

det, da kjøper vi noe annet». Og hvis det var pizza, fikk jeg vegetarpizza.  

 

Amira var bevist over at hun ikke kunne spise det alle de andre etnisk norske barna kunne 

spise. Det var også de norske foreldrene som holdt bursdagsselskap. Hennes matvaner ble 

derfor en markør på at hun var muslim, og noe som videre bevisstgjorde henne på at hun ikke 

på alle områder var lik de andre barndomsvennene. Videre sier hun: «Som barn er man jo 

veldig nysgjerrig og tenker: Hvorfor kan ikke jeg spise gris? Hva er det som er så galt med 

det? Men hva skal jeg si, jeg takker Gud i dag for at jeg ikke har prøvd». I dette utsagnet 

snakker også Amira, som flere av de andre informantene, ut ifra et skille mellom en indre og 

ytre mening ved religiøsitet. Hun uttrykker at hun har gått fra å ha et ytre perspektiv på det å 

spise svin, hvor hun i barndommen oppfattet dette som en meningsløs regel som var pålagt 

henne, til å anse praksisen som meningsfull, og som noe som gir henne en indre mening.  
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Kinsi forteller også at hun opplevde å skille seg fra majoriteten. Hun viser til en bestemt 

hendelse fra en klassetime, og påpeker at hun var den eneste på skolen som gikk med hijab:  

I min første gymtime hadde jeg glemt gymklærne mine. Så jeg gikk for å fortelle 

gymlæreren at jeg ikke hadde det med. Men elevene tolka det feil, og spurte: «Skal du 

gymme med skjørtet ditt». Og jeg sa: «Ja». Jeg gjorde alt det motsatte bare for å 

motbevise at jeg kan gjøre alt det jeg vil, uten å ta på meg bukser. Klærne mine skulle 

ikke være en hindring for meg.  

 

Kinsi forteller her om en misforståelse, og slik hun forteller viser til at hun var bevisst på at 

hun ikke var som alle de andre barna på skolen. Hvordan hun kledde seg, fremstiller hun som 

et skille mellom henne og de andre elevene. Selv om hun var klar over dette skillet, ønsket 

hun å vise at klærne ikke hindrer henne i å være som de andre barna. Dette kan sees som en 

strategi fra Kinsis side for å motarbeide utenforskapet, hvor hun prøvde å bevise ovenfor de 

andre barna at hun var som dem, selv om hun kledde seg annerledes.  

I likhet med Kinsi trekker Hoda også frem klesstil som en faktor som bidro til at hun skilte 

seg ut, men Hoda forteller også om en opplevelse av annerledeshet utover klesstil. Hun bodde 

i sin tidlige oppvekst i en mindre bygd i Norge, og kom med følgende fortelling:  

Det som gjorde at jeg skilte meg ut, var fordi jeg var mørk og fordi familien min var 

mørke, og at mammaen min gikk annerledes kledd enn alle de andre kvinnene [i 

bygda]. Jeg husker det var barn som kunne finne på å kaste egg på vinduene våre, og 

de pleide å bølleringe og løpe. De pleide også å kalle mamma gor-mammagardina. Det 

er helt sykt. 

 

Hoda trekker først og fremst inn hudfarge når hun forteller om hvordan hun opplevde å være 

annerledes enn majoriteten av innbyggerne på bygda, men også hvordan moren kledde seg. 

Hoda opplevde at hun og hennes familie ble kategorisert av majoriteten i bygden (Jenkins 

2008:43), og denne kategoriseringen bidro til at hun opplevde en følelse av annerledeshet og 

utenforskap, som videre ble forsterket av skjellsord og hærverk rettet mot deres hjem. Hun 

forteller også at hun ikke følte en tilhørighet til bygda hvor hun vokte opp. Dette endret seg 

derimot når hun og familien flyttet: «Men da vi flyttet til Oslo, så var det plutselige ikke bare 

oss som var annerledes, det var mange andre som var like oss. Så jeg følte … jeg hadde en 

tilhørighet etter vi flyttet til Oslo». Effekten av flyttingen ble derfor at hun ikke lenger 

opplevde utenforskapet, som hun hadde erfart i bygda.  
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Et annet eksempel på hvordan informantene opplevde at de skilte seg fra majoriteten er 

hvordan de feiret id. Omar forteller:  

Ungene på skolen vil jo alltid snakke om hva de gjorde i juleferien. Foreldrene mine 

ønsket ikke at jeg og søstrene mine ikke skulle ha noe å feire. Så selv om de ikke fastet 

noe særlig i ramadan pleide de på den [id] dagen å kjøpe inn pizza og godteri, for at vi 

skulle ha noe å skryte av når vi kom på skolen. 

Omar forteller om hvordan den norske konteksten preget deres feiring, hvor feiringen så ut til 

å være noe foreldrene brukte aktivt for å motarbeide utenforskapet. Slik Omar forteller, 

handlet ikke feiringen primært om religion, men om at han og hans søsken skulle ha en 

lignende feiring som barna på skolen. Dette med å sammenligne jul og id er noe flere av 

informantene gjør. Tamara forteller om et annet aspekt ved id-feiring i Norge: «I Somalia 

eller i andre land så får [barna] gjerne penger, id-penger.  Mens i Norge får man gaver fordi 

det er vanlig å gi til jul». Tamara forteller her om en kulturell endring, hvor hun mener den 

norske konteksten har vært med på å forme nye tendenser.  

4.4 Konvertittene om religion i barndommen 

Det er tre konvertitter i utvalget. Det er Mari og Marius, som er etnisk norske, også er det 

Dilara, som vokste opp i en afrikansk familie hvor kristendommen var en sentral del av 

oppveksten. Dette var ikke tilfellet for de to etniske norske. Mari uttrykker det slik: «Jeg har 

aldri lært noe om religion hjemme. Det jeg har lært er enten fra skolen eller fra venner og 

sånne ting». Det er derfor variasjon blant konvertittene, som det også er blant informantene 

med muslimsk bakgrunn, når det kommer til foreldrenes religiøsitet i barndommen. 

Marius forteller om hvorfor han ikke oppfatter moren som kristen: 

Moren min sier at hun er kristen, men faren min er nok ikke kristen […]. Kristne tror 

egentlig på treenigheten, at Jesus er Gud og det der man lærte på skolen. Men min mor 

mener ikke at Jesus var Guds sønn, så hvor kristen hun er, det kan man jo spørre seg 

om.  

 

Marius trekker frem et viktig skille mellom kristendommen og islam, nemlig troen på en 

treenig Gud og troen på at det kun finnes én Gud. Argumentet om at moren ikke kan være 

kristen, fordi hun ikke tror på en treenig Gud, er ifølge den svenske religionsosiologen 

Madeleine Sultan Sjöqvist (2006:98–100) et tema konvertitter ofte trekker frem i deres kritikk 

av kristendommen. Marius’ syn er preget av hans nåværende personlige identitet som muslim 
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(Andersson 2004:65). Den ligger til grunn for hans vurderinger, hvor han nå identifiserer og 

definerer kristne som de som tror på treenigheten. De som ikke tror på dette er ifølge Marius’ 

resonnement ikke kristne. Dette er også noe Dilara trekker frem i sin fortelling om hvorfor 

hun valgte å konvertere til islam:  

 

Det var spørsmål som jeg alltid lurte på. Som for eksempel det med at Jesus er Guds 

sønn, altså treenigheten at Ånden, Jesus og Gud er i ett. [Da jeg spurte] fikk jeg alltid 

som svar: «At det er bare sånn». Da tenkte jeg: «Jeg kan ikke leve i en religion bare 

fordi det er sånn. Jeg vil leve i en religion som er mer logisk for meg». 

 

Dilara mener at kristendommen ikke er logisk for henne og begrunner dette med at 

kristendommen ikke kan gi henne et fullverdig svar på hvorfor Gud er tre, men egentlig én.  

Logikk er et sentralt tema i konvertittenes begrunnelser for valget om å konvertere, noe Roald 

(2004:100–103), som også er muslimsk konvertitt, er opptatt av. Hun viser til at islam har 

flere ulike dimensjoner som oppfattes som logiske og at dette er noe som skiller islam fra 

andre vestlige religiøse tradisjoner. En av dimensjonene hun trekker frem er teologi, hvor hun 

viser til at teologien i islam er mer logisk og lettere tilgjengelig enn for eksempel teologien 

innenfor kristendommen og jødedommen. Dette er en typisk måte å snakke om islam på, og 

samsvarer med hva Dilara forteller. 

 

Konvertittenes opplevelse av religion i oppveksten  

Dilara, som gikk på søndagsskole, forteller at religion var en sentral del av hennes hverdag 

som barn:  

 

Når jeg selv var liten så gikk jeg på søndagsskole, og når jeg gikk i sånn syvende–

åttende klasse, ble jeg bedt om å være søndagsskolelærer for barn, og undervise dem 

om Bibelen […]. Det var veldig spennende og morsomt, for jeg har alltid vært 

interessert i historie, profeten [Muhammeds] historier. Fordi Bibelen og islam har jo 

den samme profeten.  

 

Dilaras fortelling har et overraskende moment, hvor hun sier at hun alltid har vært interessert i 

profeten Muhammeds historie. Dette må forstås retrospektivt, hvor hun nå tolker sin fortid 

gjennom sine nåværende vurderinger og perspektiver. Dilara binder sammen fortiden og 

hennes identitet som muslim, og gir fortiden mening gjennom å hevde at Bibelen og islam har 

samme profet. Men det er kun i islam dette er tilfellet, da profeten Muhammad ikke er profet i 
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kristendommen. Mari forteller, ikke overaskende, om sin oppvekst i relasjon til religion på en 

annen måte:  

Dåp og konfirmasjon, og så feiret vi jul og påske til en viss grad. Men det var mest på 

grunnlag av tradisjon. Jeg tror ikke det hadde med religion å gjøre. […]. Alle i 

familien min kaller seg vel kristne, men jeg tror ingen går i kirken eller ber. […]. Men 

sånn jeg oppfatter det er det ingen som er religiøse til den graden at de kan kalle seg 

kristen. 

 

Mari skiller her mellom tradisjon og religion, hvor hun uttrykker at religion handler om 

religiøse praksiser, som det å gå i kirken og det å be. Dette må bli forstått ut ifra hennes 

nåværende perspektiver og synspunkter på livet, hvor det i islam legges stor vekt på de 

religiøse praksisene, og ikke kun på personlig tro (Roald 2012:107). På bakgrunn av at 

familien hennes i oppveksten ikke utførte andre religiøse handlinger enn feiring av 

overgangsritualer og høytider, hevder hun at dette kun ble utført i henhold til tradisjon og ikke 

på bakgrunn av at hun og hennes familie var religiøse. Hennes utsagn kan også bli forstått ut i 

fra en ytre–indre mening ved religionsutøvelse. Hun anser ikke familien som kristne fordi de 

ikke opplevde en personlig og indre mening ved deres religiøse praksiser. De utøvde 

overgangsritualer og markerte høytider, men dette var ytre handlinger som var tomme og som 

hun mener ikke hadde en indre betydning for dem.   

Konvertittenes forhold til islam  

Mari og Dilara skiller seg fra Marius, hvor de forteller at de hadde fordommer mot islam i 

oppveksten. Dette var ikke tilfellet for Marius. Han fortalte at han ikke hadde så mange tanker 

om muslimer, fordi han hadde mange muslimske venner og de var jo som ham. Senere 

fortalte han også at han aldri har vært opptatt av det som har stått i mediene og at han nesten 

aldri leste eller så nyheter. Dette var ikke tilfellet for Mari:  

Så var det 11. september, og alt med media. Og da ble det mer frykt. Men jeg hadde jo 

fremdeles de gode venninnene mine som var muslimer, og jeg var jo ikke redd for 

dem. Det ble et lite mysterium, så jeg forstod ikke hvorfor de kunne ha det så bra eller 

være så gode, de venninnene mine, mens religion var så forferdelig.  

 

Mari trekker her frem hvordan hun mener å ha vært preget av medieoffentligheten. Hun 

forteller at hun opplevde en konflikt mellom hvordan media fremstilte islam og hvordan hun 

selv opplevde sine venner. Dette kan sees i lys av Døving og Kraft (2013:170–171, 220) 

påstander om medieoffentligheten. De viser, som allerede nevnt, hvordan islam i mediene ofte 
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blir fremstilt som om det er et vesen i seg selv. Islam presenteres som en selvstendig aktør 

med egen vilje til å handle i verden, og videre at muslimers mentalitet er determinert av islam. 

Mari uttrykker at hun oppfattet islam som bestemmende for hvordan muslimer skal være og 

ha det, og at hun derfor ikke kunne forstå hvorfor venninne kunne være så gode, men samtidig 

tilhøre den fryktelige religionen islam. Dilara forteller også at hun var preget av hvordan 

media fremstiller muslimer og islam, men på en annen måte enn Mari:  

 

Jeg var sånn: «Nei, muslimer de er helt på bærtur». De er som det som står i media. 

Jeg var veldig imot muslimer. Jeg var sånn: «De kvinnene som går med hijab, de går 

med det på grunn av tvang». Jeg var den vanlige stereotypen gange femti. Jeg var 

veldig fordomsfull. Jeg tenkte sånn: «Kvinner blir bare undertrykket, islam er bare 

[en] ekstremist-religion» … Nei jeg var på en måte i en liten boble da.  

Dilara la vekt på de negative sidene ved islam, som tvang, underkastelse og ekstremisme. Hun 

sier hun anså seg selv som i en liten «boble» da hun hadde denne oppfattelsen av muslimer. 

Boblen representerer for henne stereotypiske personer som er fordomsfulle til islam. Dilara 

danner også et skille mellom hvem hun var da og hvem hun er nå. Personen hun var, hadde 

ikke forståelse eller kjennskap til islam og muslimer, og var derfor fordomsfull med 

stereotypiske holdninger.   

Som vi har sett, er det variasjon når det gjelder hvilket forhold konvertittene hadde til religion 

eller nærmere bestemt kristendommen og islam i oppveksten. Felles er at de forteller ut ifra 

sin identitet som muslimer i dag, og deres refleksjoner rundt egen barndom er preget av et 

islamsk perspektiv. De binder også sammen deres fortid og nåtid, og skaper dermed 

kontinuitet i livsfortellingene.  

4.5  «Jeg liker ikke ungdomstiden min» 

Flere av informantene forteller om ungdomstiden i et negativt lys. Amira er en av dem:  

Jeg liker ikke ungdomstiden min. Det er en tid jeg ikke var fornøyd med. Det er en tid 

du prøver å finne deg selv og tenker: «Okay hvor er det jeg passer inn». Du prøver ut 

nye ting, du er nysgjerrig på alt og vil prøve det ut […]. Jeg hadde en veldig normal 

ungdomstid, en ikke-muslimsk ungdomstid. Jeg vil ikke si at jeg var de verste av de 

verste, men jeg gjorde masse rare ting. Jeg drakk for eksempel […]. Jeg er jomfru, for 

å si det rett ut. Jeg har ikke vært den typen som har gått så langt.  
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Amira operer med flere skiller. Hun danner et skille mellom personen hun var og personen 

hun er nå – mellom «en normal ungdomstid» og en «muslimsk ungdomstid», som hun 

fremstiller som to motsetninger. Dette gjør også flere av informantene. Hun danner også et 

moralsk skille mellom de «verste» og henne selv, hvor de verste er de som gikk så langt som 

å ha sex. Det at hun er jomfru gjør at hun kan plassere seg selv som moralsk bedre enn de som 

hadde sex. Munra forteller om en lignende ungdomstid:  

Jeg kan ikke si at [ungdomstiden] var vill, men jeg kan ikke si den var helt grei heller. 

Som sagt var jeg ikke opptatt av religion da. Jeg var veldig opptatt av å være ute med 

venner og gutter. Jeg festet også […]. Jeg har aldri drukket alkohol, nei aldri […]. Å 

ha samleie og sånn det var ikke noe for meg, jeg var ikke opptatt av den delen der, jeg 

visste det var haram.  

 

Munra operer her med en skala fra grei til vill ungdomstid, og plasserer seg selv på denne 

skalaen. Personer som ifølge henne kan sies å ha hatt en vill ungdomstid, er de som har hatt 

sex og som har drukket alkohol. Hun plasserer ikke seg selv her, men hun plasserer seg heller 

ikke på den andre enden av skalaen. For hun oppgir at islam ikke var særlig interessant for 

henne, hun var mer opptatt av venner, gutter og det å dra på fester. Det kan derfor se ut som 

hun plasserer seg mer mot midten av skalaen.  

 

Fathima forteller om annen form for ungdommstid: «Jeg har aldri drukket alkohol og jeg drar 

egentlig ikke på fester», og hun mener dette er fordi: «Jeg har fått veiledning fra en tidlig 

alder … Det er ofte slik at hvis du har blitt vant til en viss livsstil, så er det veldig vanskelig å 

snu». Omar forteller også at festing og alkohol ikke var noe han foretok seg: 

 

Da jeg begynte å ta islam seriøst var jeg for ung til å havne i et dårlig miljø. Men 

mange av ungdommene jeg vokste opp med inviterte meg på fest og slike ting. Men på 

det tidspunktet var jeg ikke spesielt interessert i slike ting. Men jeg forsøkte å holde 

kontakt og være på samme team som dem. Men slike samlinger er ikke et sted for en 

muslim, med fyll og hva enn det skulle være. 

          

Omar uttrykker at hans «tidlige» religiøse overbevisning hadde betydning for at han ikke 

havnet i et dårlig miljø. Han var selv del av en omgangskrets som drev med festing og 

alkoholbruk, men tok avstand fra dette. Omar sier at han ikke ønsket å føle seg utenfor og 

benyttet seg derfor av ulike metoder for å forbli en del av felleskapet. Han opprettholdt 
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kontakten og spilte på lag med dem. Når det gjelder konvertittene, forteller alle at de dro på 

fester og drakk alkohol i ungdomstiden. Mari forteller:  

  

Jeg tenker at jeg hadde en vanlig ungdomstid. Jeg hadde kjærester og jeg var i 

bursdager og alt mulig […]. Jeg har jo drukket alkohol og vært på fester, men til og 

med før jeg begynte å undersøke islam, så stoppet jeg med det. Jeg følte det ikke var 

riktig […]. Ja, så det ledet meg også litt til å undersøke islam. 

 

Maris beskrivelse av en «vanlig ungdomstid» i Norge har likhetstrekk med den normale 

ungdomstiden Amira beskriver. Maris bruk av begrepet «vanlig ungdomstid» viser også til at 

hun så seg selv som alle andre på sin alder og ikke som spesiell. Videre vektlegger Mari at 

hun etter en stund ikke oppfattet denne livstilen som moralsk riktig, og valgte å ta avstand. 

Hun viser til at denne endringen kom før hun begynte å undersøke islam, og at endringen 

virket inn på hennes valg om å finne mer ut om islam. Her binder Mari sammen sin fortid og 

nåtid, og tilskriver fortiden mening for hvem hun har blitt i dag.  

 

Dilara, som konverterte fra kristendommen, forteller om overgangen fra å gå på en kristelig 

ungdomsskole til å begynne på en statlig/kommunal videregående skole. Hun ønsket da å 

finne en tilhørighet, som for henne ikke lenger var i kirken. I sitt forsøk prøvde hun ut flere 

nye ting. Hun drakk alkohol, dro på fester og fikk seg kjæreste: 

 

Folk kan feste og drikke og ha det gøy i flere år før de finner ut av at: «Det her er jeg 

lei av». Men det måtte ikke mer enn ett år før jeg fant ut at dette her er virkelig ikke 

noe for meg. Selv om jeg drakk og ikke kjente smerten den kvelden, så våknet jeg 

neste morgen og da var smerten dobbelt så mye verre enn før jeg drakk. Så jeg var 

sånn: «Vet du hva, dette gidder jeg ikke mer». Så jeg gikk tilbake til kristendommen, 

det var da jeg ville sette meg ordentlig inn i kristendommen. 

Dilara forteller om en endring, hvor hun ikke lenger ønsket å leve slik hun gjorde. Livsstilen 

gav henne ikke en indre mening, men en indre smerte. Hun vendte seg derfor tilbake til 

kristendommen for å prøve å finne en indre mening og gjøre slutt på den indre smerten. I tråd 

med Maris fortelling så sier Dilara at endringen av livsstil skjedde før hun konverterte til 

islam. Poston (1992:169) viser at blant hans informanter var det en tendens at konvertittene 

følte at de hadde vært muslimer, uten at de visste det, og at de derfor gradvis hadde innsett at 

de hadde blitt muslimer på et ubestemt tidspunkt. Mari og Dilara trekker ikke deres 

fortellinger like langt, men de forteller om en gradvis prosess. Hvordan de fremstiller egen 
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ungdomstid, er også med på å lage en form for kontinuitet i deres livsfortellinger, og en 

mening rundt valget om å konvertere og hvem de er blitt i dag. Dette har også likhetstrekk 

med informantene med muslimsk bakgrunn, hvor flere opplevde ungdomstiden som en del av 

deres kontinuerlige «modningsprosess». Dette selv om det var noen som også uttrykte at de 

opplevde et unntak fra denne prosessen i ungdomstiden.  

4.6 «Det var bare meningsløst» 

Flere forteller også om en vanskelig periode før de konverterte eller vendte tilbake til islam. 

Hoda er en av dem, og hun beskriver tiden før hun vendte tilbake som «helt fullstendig 

katastrofe». Hun gir uttrykk for at denne perioden var meningsløs, preget av surring og at hun 

ikke tok skolen alvorlig, selv om det egentlig var veldig viktig for henne: 

Alt bare raste sammen, og jeg visste ikke lenger hvem jeg var eller hva jeg drev med. 

Hjemme var jeg én person og på skolen var jeg en helt annen person, og blant visse 

venner var jeg en helt annen person og jeg visste ikke lenger hvem av disse personene 

jeg egentlig var. 

Hun forteller her om en «identitetskrise», hvor hun ikke lenger viste hvem hun var. Hun 

oppgir at hun benyttet seg av ulike væremåter. Dette kan sees på som en metode eller en 

strategi fra hennes side for ikke å bli en del av et utenforskap, verken på skolen, blant venner 

eller i familien. Videre sier hun at denne oppførselen medførte at hun opplevde mangel på 

tilhørighet, men dette endret seg i tiende klasse:  

Jeg har på en måte blitt oppdratt til å bli sånn som jeg er i dag. Selv om jeg først tok en 

annen vei, og så ble jeg den jeg er. Jeg tror kanskje det var derfor det falt meg naturlig 

å vende meg til Gud og be Gud om hjelp da jeg havnet i krise […]. Det falt meg 

naturlig fordi det var det jeg hadde blitt oppdratt til å gjøre, og det var der jeg følte 

meg tryggest.  

Hoda forteller her om et brudd, som flere av informantene gjør. Dette kommer til uttrykk når 

hun sier: «Jeg tok først en annen vei». Videre knytter hun sitt valg om å vende tilbake til 

islam til hvordan hun har blitt oppdratt. Hun mener at oppdragelsen var grunn til at hennes 

tilbakevending virket naturlig og trygg. Amira beskriver denne vanskelige tiden på en annen 

måte enn Hoda. Hun forteller om da hun gikk på videregående:  

Jeg følte bare life is boring eller ikke boring, men jeg følte jeg hadde en liten 

depresjonsfase. Jeg skjønte senere at jeg var deprimert fordi jeg ikke hadde Allah i 

bildet mitt. Det var bare meningsløst, hvorfor gjør jeg det her?  
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Amira knytter sin depresjon og opplevelse av meningsløshet til Guds fravær i hennes liv. 

Konvertittene har også en tendens til å fremstille livet før de ble muslimer, som meningsløst. 

Mari sier for eksempel: «På slutten av ungdomstiden begynte jeg å tenke litt mer på hva som 

var meningen med livet […]. Jeg forstod ikke helt hva jeg ville eller hva jeg skulle». Denne 

måten å fortelle om vendepunktet er et typisk narrativ som ofte blir brukt. En presenterer 

erfaringer en har opplevd før vendepunktet i et negativt lys, og opplevelser etter i et positivt 

lys (Roald 2004:89). Alle vektlegger her negative sider ved livet før vendepunktet, men 

hvilke sider de vektlegger, varierer. Hoda viser til sin identitetskrise, Amira uttrykker at hun 

var deprimert, og Mari fortalte at hun ikke forstod meningen ved livet.  

4.7 Oppsummering  

Andersson (2004:65) viser til at personers individuelle identiteter kommer til uttrykk i deres 

livshistorier, hvor de benytter seg av sine tilegnede normative vurderinger. Informantenes 

fortellinger om barndommen og ungdomstiden er preget av at de forteller ut ifra deres 

nåværende identiteter som praktiserende muslimer. For informantene med muslimsk 

bakgrunn preger dette hvordan de nå reflekterer over foreldrenes adferd i oppveksten. På 

bakgrunn av deres tilegnede normative vurderinger uttrykker de enten at foreldrene var mye 

eller lite praktiserende. I deres fortellinger vektlegger de også at hva de foretok seg i relasjon 

til islam i barndommen, ikke var noe de reflekterte over. Denne vektleggingen kan tolkes som 

en måte å fortelle sin historie på som fremhever egen posisjon i dag som praktiserende og 

kunnskapsrike muslimer. «Før var vi ikke reflekterte, men det er vi nå». Videre fremstiller 

informantene med muslimsk bakgrunn sine religiøse praksiser i barndommen som noe som 

ikke gav dem en indre mening. De uttrykker at de heller opplevde praksisene som noe ytre 

som ikke preget dem. Dette ble særlig tydelig i deres fortellinger om det å gå på koranskole. 

De antyder også at deres religiøse identitet på denne tiden ikke var selvvalgt, men at de ofte i 

møte med majoritetsbefolkningen ble bevisste på at de skilte seg ut, og deres identitet som 

muslim ble tydeligere. Dette gjaldt særlig når det gjaldt matvaner, klesstil og deres 

fortellinger om id. Konvertittenes religiøse identitet kommer også til uttrykk i deres 

fortellinger om egen barndom og tidlige ungdomstid. De benytter sine tilegnede normative 

vurderinger når de nå ser tilbake og reflekterer over egen fortid. Videre skiller også 

konvertittene, i likhet med informantene med muslimsk bakgrunn, mellom en indre og ytre 

mening ved det å være religiøs.  
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Felles for samtlige av informantene er at de benytter fortellingene sine til å skape kontinuitet, 

hvor de binder sammen fortid og nåtid. Informantene med muslimsk bakgrunn fremstiller 

egen barndom og tidlig ungdomstid som en del av sin kontinuerlige modningsprosess. Her er 

det ulikheter mellom informantene med muslimsk bakgrunn, hvor noen forteller om et brudd 

fra denne prosessen i ungdomstiden, mens andre ikke gjør det. Videre fremstiller de festing, 

alkohol og sex som markører på hva en muslimsk ungdomstid ikke er. De vektlegger at slike 

praksiser hører hjemme i det flere kaller en normal norsk ungdomstid. Konvertittene omtaler 

ikke festing og alkoholbruk som et brudd, men benytter sin avstand til praksisene til å skape 

kontinuitet i egne fortellinger. De forteller at de allerede før konversjonen følte at disse 

handlingene var moralsk feil. Et annet fellestrekk blant konvertittene og de med muslimsk 

bakgrunn er at de forteller om tiden før vendepunktet i et negativt lys. Flere uttrykker at denne 

tiden var preget av meningsløshet.  
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5 Vendepunktet 

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på informantenes fortellinger om vendepunktet, som de 

fleste opplevde i ungdomstiden. Jeg vil se på hvordan de forteller om vendepunktet, og hvilke 

temaer de trekker frem som viktige i deres konversjon eller tilbakevending til islam.  

5.1 Religiøs oppvåkning  

Religiøs oppvåkning henviser her til informantenes fortellinger om ulike «aha-opplevelser» 

de selv ser som vendepunktet i deres religiøse karrierer.  

«Det skjedde via drømmer» 

I 2012 kom Munra i kontakt med en mann på internett. Hun beskriver han som en «kjent 

person som leste Koranen». Hun forteller at han vekket hennes interesse for islam, og at hun 

like etter kontakten med denne mannen, opplevde det som kan kalles en aha-opplevelse. Hun 

sier at hennes religiøse vendepunkt «skjedde via drømmer» og at hun i den første drømmen så 

seg selv be til Allah, hvor bønnene hennes ble svart. Munra opplevde dette som overraskende, 

da det å be var noe hun sjeldent gjorde. Videre forteller hun:  

Dagen etter drømte jeg også. Da møtte jeg en mann, han var hvitkledd, men jeg kunne 

ikke se ansiktet hans … Han snakket til meg. Jeg husker ikke hva han sa til meg. Men 

jeg følte i drømmen at jeg sa: «Muhammed, Muhammed», da så jeg at han så på meg 

flere ganger […]. Når jeg våknet begynte jeg å tenke mye på det. I to dager bare ba 

jeg. Jeg begynte å be til Allah, jeg begynte å be ham om veiledning selv om han 

veiledet meg i drømmen da.   

Det kan se ut som Munra tolker drømmene som et budskap sendt til henne personlig fra Gud, 

hvor Gud er det aktive subjektet og hun er den passive mottakeren av gudommelig veiledning. 

Hun fremstiller denne opplevelsen som et skifte i hennes forhold til Gud. Dette kommer til 

uttrykk når hun forteller om sine endringer i bønnepraksiser og når hun eksplisitt sier at 

endringen var et resultat av hennes drømmer. Hun forteller også om en annen drøm hun hadde 

like etter. Denne handlet om dommedagen:  

Det var flere mennesker i kø for hvor de skulle gå. De skulle bli dømt. Så var det min 

tur, og når jeg stod der var jeg så bekymret over alt jeg hadde gjort i livet mitt som 

Allah ikke var fornøyd med. Jeg kunne ikke se, men jeg følte det … paradis var her og 

helvete var der. Jeg var veldig bekymret og når jeg våknet opp tenkte jeg: «It is time to 

change» 
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Sjöqvist (2006:175) viser at døden ofte er et tema i vendepunktfortellinger. Munra benytter 

seg av en dikotomi der hun enten kommer til helvete eller paradis. På denne måten skaper hun 

mening rundt valget om å endre seg. Hun oppfatter endringen som preventiv, noe hun gjør for 

å ikke komme til helvete, og som muliggjør hennes inngang til paradis. Denne måten å skape 

mening rundt døden på er vanlig blant flere av informantene. De mener at hva som skjer med 

deg når du dør, avgjøres på bakgrunn av hva du har foretatt deg i livet. Marius forteller at han 

så på noen videoer på YouTube som omhandlet dommedagen: «De var deskriptive, for å si 

det sånn. De gav meg frykt for livet etter døden, og da begynte jeg å tenke litt mer over ting.» 

Han fremstiller forestillingen om døden som medvirkende til hvorfor han begynte å reflektere. 

Amira har en annerledes relasjon til døden. Faren hennes mistet livet noen måneder tidligere, 

og hun benytter seg av sin overbevisning om livet etter døden for å skape mening rundt farens 

dødsfall: «Vi sørger på en annen måte enn det alle andre gjør. For meg, hvis jeg vet at han har 

jobbet for livet etter døden, og har vært en ordentlig muslim, så vet jeg at han har det bra, 

Insh'Allah [hvis Gud vil].» 

 «Da fikk jeg en sånn skikkelig guffen følelse» 

I likhet med Munra så forteller også Fathima om en aha-opplevelse knyttet til vendepunktet: 

Jeg bare satt der og så begynte jeg å spørre meg selv «hvordan kan du være sikker på 

at Gud eksisterer?» Noen ganger, når sånne spørsmål popper opp i hodet, så avviser 

jeg dem bare. Men så spurte jeg meg selv sånn seriøst, og da fikk jeg en skikkelig 

guffen følelse. Det var en følelse jeg aldri har hatt før og aldri har hatt siden. Jeg sa til 

meg selv «Fathima, aldri question det igjen», og etter det så sa jeg til meg selv «Okei, 

vet du hva? Dette her er sannheten». Så det var min rebirth på en måte, my story.  

Denne fortellingen stammer fra da hun besøkte Somalia som fjortenåring. Da satt hun en dag 

og så på en muslimsk fjernsynskanal. I likhet med Munra oppfattet ikke Fathima seg selv som 

særlig religiøs før denne hendelsen, noe som kommer til uttrykk når hun sier: «Da var jeg 

ikke noe særlig religiøs. Jeg var bare muslim og noen ganger ba jeg.» Jeg tolker hennes 

beskrivelse av seg selv som «bare muslim» som et skille hun danner mellom det å være 

muslim og det å være praktiserende muslim. Dette skillet er det flere informanter som 

benytter. På et vis skiller hun seg fra Munra fordi hun forteller også at å be var noe hun til en 

viss grad praktiserte før vendepunktet.  

Sitatet ovenfor viser hvordan Fathima knytter følelsen hun fikk da hun stilte spørsmålstegn 

ved Guds eksistens, til sitt religiøse vendepunkt som hun omtaler som sin «rebirth». 

Opplevelsen bevisstgjorde henne på sitt forhold til Gud og islam. «Dette her er sannheten», 
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sier hun. Denne typen spørsmål er ifølge Jacobsen (2002:134) vanlig å høre om i unge 

muslimers fortellinger om vendepunktet.  

«Jeg leste kanskje to setninger av Koranen, og så lukket jeg den og bare …» 

Dilara, som konvertere fra kristendommen til islam, forteller også om en aha-opplevelse idet 

hun leste Koranen for første gang:  

Jeg vet at dette høres veldig rart ut, men bare Gud vet hva slags følelser jeg hadde inni 

meg. Jeg leste kanskje to setninger av Koranen, og så lukket jeg den og bare «Hva er 

det jeg driver med? Jeg har fasitsvaret foran meg» og så skrev jeg til ham [kameraten 

min], jeg må bli muslim med en gang. 

 

Det kan se ut som Dilara tolker følelsen hun sier hun fikk, som et budskap fra Gud, og 

samtidig som en fornemmelse av at Gud er allvitende. Hennes måte å formidle historien om 

sin religiøse oppvåkning på har også likhetstrekk med Marius’ fortelling. «Jeg hoppet til 

midten [i Koranen] og prøvde å lese et vers, og da skjønte at jeg faktisk måtte bli muslim for 

det var ganske sterkt for meg».  

 

I disse fortellingene om vendepunktet fremstiller informantene seg som delvis passive aktører. 

Deres måte å beskrive sin religiøse transformasjon på har likhetstrekk med den 

nytestamentlige fortellingen om Paulus da han var på vei til Damaskus, som er det klassiske 

eksemplet på konversjon innenfor det passive perspektivet. Paulus får en åpenbaring fra Gud, 

som endrer hans liv og tenkning. Denne måten å fortelle om ens religiøse vendepunkt på har i 

vesten lenge fungert som en måte å forstå sin egne og andres individuelle religiøse 

opplevelser. Videre kan det sies at det er et spenn i narrativene til Munra, Fathima, Dilara og 

Marius, og de andre som også benytter seg av flere ulike perspektiver når de forteller om sine 

vendepunkt. 

5.2   Den aktive søken etter kunnskap 

Informantene benytter også et mer aktivt perspektiv, hvor de vektlegger at de selv tok en aktiv 

del i arbeidet med å transformere sine religiøse selv. Dette knytter de primært til det å søke og 

tilegne seg kunnskap. Tidspunktet for når informantene fortalte at de begynte å søke kunnskap 

om islam, varierer. En informant forteller at han begynte allerede i 12-års alderen, mens andre 

ikke begynte før i 20-årene. Amira var blant de som begynte med dette på videregående: 
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Jeg visste jo hva islam var, men jeg hadde ikke lært ordentlig om islam. [Ikke] satt 

meg ned for å tenke på det, lese om det, prøvd å forstå hva det betyr å være muslim. Vi 

ble jo skapt for en grunn. Hvorfor er vi her i denne verden? Det må jo være en skaper 

som har skapt oss? […]. Det starta der og så bygde jeg meg oppover og startet å lese 

mer om islam.  

Amira knytter det å være praktiserende til å være reflektert over livet og islam, og å ha 

kunnskap om islam. Kunnskap er et tema samtlige av informantene mener er viktig for å 

kunne anse seg selv som en praktiserende muslim. Amiras refleksjoner, hvor hun stiller seg 

spørsmål hun ønsker svar på, er noe flere av informantene forteller om. Dette er ifølge 

Jacobsen (2011a:305) en vanlig tendens, og etterfølges ofte av at de unge muslimene 

begynner å utforske islam. Slik Amira forteller stemmer godt overens med hva Straus 

(1976:253–261) betegner som en «aktiv søkende aktør». Hun fremstiller seg som en person 

som tok et aktivt valg om å utforske islam i håp om å finne meningen og hensikten med livet. 

Dette er også noe konvertitten Mari gjør:  

 

Jeg begynte å tenke mye over store spørsmål som hva er meningen med livet? … Jeg 

begynte å undersøke flere religioner fordi jeg visste at jeg måtte ha noe å tro på. Jeg 

måtte samle tankene mine et sted så jeg kunne finne ut hva som var meningen for meg.  

Mari kan, i likhet med Amira, betraktes som en aktivt søkende aktør (Straus 1976:253–261). 

Men i motsetning til Amira søkte også Mari kunnskap om andre religioner. Mari forteller at 

hun søkte kunnskap om ulike religioner i en periode i livet hvor hun ønsket å finne meningen 

med livet. Å finne meningen med livet er et gjennomgående tema i intervjuene. Flere av 

informantene brukte dette som en begrunnelse for hvorfor de ble mer praktiserende.  

 

Her er det også viktig å nevne at kvinnene skilte seg fra mennene i hvilke typer begrunnelser 

de la vekt på. De kvinnelige informantene vektla i større grad enn mennene at deres religiøse 

transformering var et resultat av at de søkte mening eller en indre mening for dem selv. Dette 

har likhetstrekk med hva Furseth viser til i sin forskning. Hun fant at kvinner i større grad enn 

menn har en tilbøyelighet til å vektlegge det å finne en personlig mening ved deres religiøse 

liv, som ofte var relatert til deres følelser, personlige forhold, eller det å finne harmoni i sitt 

indre selv. Mennene hadde en tendens til å vektlegge makt og moral (Furseth 2006:176–177, 

282–283), eller slik jeg forstår det, den mer dogmatiske delen ved religionen, om hvordan de 

ifølge religionen burde oppføre seg. Siden det kun er to menn i dette utvalget, er det usikkert 

om resultatet hadde blitt annerledes dersom det var flere menn med i utvalget.  
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Videre forteller Mari om hvordan hun undersøkte religionen islam: «Jeg undersøkte eller leste 

om islam i kanskje ett år eller ett og et halvt år før jeg faktisk bestemte meg for å bli muslim. 

Så det tok litt tid. Det var en lang prosess.» Hun beskriver dette som en langvarig prosess, 

ikke noe som skjedde plutselig. Ifølge Poston (1992:169) er konversjon som regel et resultat 

av en lang prosess der personen først etter nøye overveielser av ulike alternativer tar en 

beslutning om å bli muslim. Informantenes fortellinger stemmer også overens med Loflands 

og Skonovds (1981:376) påstander om at konversjon er et resultat av at aktører ofte bruker 

ulike informasjonskilder for å innhente informasjon om den utvalgte religiøse gruppen.  

 

«Internett er en velsignelse, det er helt topp» 

Informantene forteller at internett var en viktig kilde til å skaffe seg informasjon om islam. 

Amira sier: «Det er jo ikke vanskelig [å lære seg om islam], du har jo internett i dag, og der 

kan du finne alt.» Tamara forteller om hvordan hun benyttet internett for å tilegne seg 

kunnskap: «Jeg så mye på YouTube-videoer om islam. [Videoer] med folk som holder 

foredrag, hvor de forklarer ting. Der lærte jeg ganske mye». Det å benytte seg av YouTube for 

å lære mer om religionen er noe samtlige av informantene forteller at de gjorde og fremdeles 

gjør. Flere forteller også at de leste på forskjellige nettsider, blogger og i ulike religiøse bøker. 

Hoda sier at hun primært så på foredrag på internett fordi «Jeg er dessverre ikke flink til å lese 

bøker. Foredrag er det eneste jeg klarer å se på». Alle informantene er enige om at internett og 

da særlig YouTube er en god kilde til ny kunnskap, men de forteller om ulike grunner til 

hvorfor de benytter nettet. For Dilara har internett vært en viktig kilde til informasjon: 

Når det kommer til islam og religion generelt kan man ikke ta kunnskap fra folk, for 

det er veldig viktig med kilder, hvor kilden kommer fra […]. Så kunnskap har jeg fra 

både fra Koranen, YouTube, hvor jeg hører på kjente folk, for eksempel de som var på 

[Islam Nets] Peace Conferance. De har jo mange videoer på YouTube. Det er sånne 

folk jeg vet er troverdige, at kilden er troverdig.  

 

Dilara, lik de andre informantene, legger vekt på nødvendigheten av å vite hvor hun får 

informasjon og kunnskap om islam fra. Innenfor islam legges det stor vekt på kildens 

betydning. Noen kilder anses som upålitelige og andre som pålitelige eller autentiske, noe 

som kalles «sahih» (Roald 2012:24). Alle informantene i utvalget er opptatt av at de aldri skal 

akseptere kunnskap som kun er basert på hva de har lest eller blitt fortalt, dersom de er usikre 

eller ikke vet om det er basert på en pålitelig kilde. De ønsker til enhver tid å forholde seg 
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kritisk til kilden. Dette er også Marius sin oppfattelse: «Man skal være kildekritisk, for å si det 

sånn. Dere [Øivind og meg] vet sikkert dette som er studenter på et høyere nivå. Man skal 

stille seg kritisk til disse tingene, og det er det samme i islam.» Dilara forteller at hun selv 

benytter seg av YouTube-videoer av foredragsholdere som organisasjonen Islam Net har «gått 

god for» som troverdige kilder. Gjennom denne praksisen kommer det frem hvordan hun 

betrakter Islam Net; det er en organisasjon hun stoler på. Det at informantene tar 

utgangspunkt i hvem Islam Net anbefaler som autoritære kilder, bidrar til å farge deres 

perspektiver og synspunkter på hva det innebærer å være en god muslim, og hvordan de selv 

mener de skal handle og utføre sine religiøse praksiser i verden. De tilegner seg derfor en mer 

salafistisk orientering.  

5.3 Det individuelle valget  

Informantene vektlegger også at deres valg om å konvertere eller vende tilbake til islam var et 

bevisst og individuelt valg. Kinsi sier:   

Jeg er en person som ofte tar bevisste valg og jeg er veldig bestemt, så hvis jeg har 

bestemt meg for noe så tar det ikke lang tid for meg å komme til det stadiet som jeg 

ønsker å oppnå. Det man kaller for drastisk endring.  

 

Kinsi fremstiller seg selv som en besluttsom person som tar selvstendige valg. Det å bli en 

praktiserende muslim var et resultat av eget valg og var en «drastisk endring». Hun arbeidet 

aktivt med seg selv for å oppnå det stadiet hun ønsket. Hennes bruk av begrepet «stadiet» 

viser til et tema flere av informantene tar opp. De skiller ikke kun mellom det å være og ikke 

være praktiserende, men også at det å bli praktiserende er en prosess. Omar forteller også om 

hvordan han er blant de som har tatt et bevisst valg, men for å klargjøre dette tegner han et 

bilde av hvem han mener ikke passer inn under den kategorien:  

Det finnes de som er født inn i islam, altså familien deres kaller seg muslimer, men de 

er ikke personlig overbeviste. De er ikke så veldig tilknyttet religionen, men de lever 

og føler seg som muslimer. Jeg sier ikke at de ikke er det, de er bare ikke så veldig 

praktiserende. 

Omars sitat kan bli forstått ut ifra Jenkins (2008:21) påstand om at din identitet ikke gir 

mening dersom den sees i isolasjon fra andre. Gjennom at Omar sier hvem han er, så viser 

han også til hvem og hva han ikke er og hvem han mener han har noe til felles med. Amira 

plasserer seg også innenfor kategorien praktiserende muslim, men forteller at hun ikke har 
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vært det hele livet: «Det starta ganske nylig da jeg starta på videregående. Det var da jeg 

starta. Jeg tenkte: Nei nå skal jeg følge religionen min og praktisere ordentlig». I likhet med 

flere av informantene vektlegger Amira at hennes valg handler om mer enn kun troen på Gud. 

For henne innebærer det også å ta religiøse praksiser på alvor, og lære seg hvordan de skal 

utføres i henhold til islam. Praksisen blir av henne ansett som nødvendig og som et middel for 

å realisere seg selv som praktiserende muslim (Mahmood 2005:31).  

Det individuelle valget er et tilbakevendende tema i forskningslitteraturen om konvertitter og 

muslimers tilbakevending til islam (Jacobson 1998:153; Jacobsen 2002:228; 2011a:157; 

Schmidt 2004:34–35; Peek 2005:236). Når informantene forteller om deres tilbakevending 

eller konversjon til islam trekker de veksler på den vestlige individualiseringsdiskursen hvor 

det å være autonom og ta individuelle valg ansees både som en menneskerett og som et tegn 

på selvstendighet (Schmidt 2004:34–35). Informantenes fortellinger om hvorfor de valgte å 

bli praktiserende, kan tolkes som en måte å legitimere det som et valg som kom fra dem selv 

uten påvirkning eller press fra venner og familie.  

5.4 Den sosiale konteksten  

Flere av fortellingene vi har sett på, viser hvordan informantene legger vekt på at de handlet 

aktivt og fritt, og at de til tider fremstiller egne fortellinger som en form for selvkonversjon. 

Ved å se på deres livsfortellinger i sin helhet kommer det frem at informantene ble preget av 

eget nettverk og den sosiale konteksten de befant seg i både før og rundt vendepunktet. Alle 

forteller om at de i en eller annen form lærte om islam av andre, enten det var fra familien, 

venner eller ukjente. 

Munra forteller om en gang hun var på besøk hos tanta i USA og ble kjent med noen 

muslimske jenter som gikk i moskeen like ved der hun bodde: 

De snakket ikke så mye om islam, men deres oppførsel gjorde at jeg ble interessert [i 

islam] fordi de var så hyggelige og åpne. Jeg så at de ofte leste Koranen. Jeg ble 

interessert og begynte å be mer og mer til Allah. Da jeg kom tilbake til Norge var jeg 

et helt annet menneske, ikke bare hvordan jeg var kledd, men også innvendig. Fordi 

jeg fant Allah, jeg fant the connection, noe jeg ikke hadde [hatt] før.  

Som presentert tidligere i kapitlet fortalte Munra at endringen i hennes religiøse liv var et 

resultat av drømmer, hvor hun fikk gudommelig veiledning. På bakgrunn av hva hun forteller 

nå (sitatet ovenfor) blir det tydelig at hun har flere opplevelser hun anser som betydelig for 
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sitt vendepunkt. I utsagnet ovenfor knytter hun vendepunktet til jentene hun møtte i moskeen i 

USA. Hun beskriver dem som vennlige og imøtekommende. Det kan se ut som Munra her 

trekker på en moralsk diskurs som er rådende for informantene. Det å ha god moral og 

karakter, samt det være vennlig mot andre mennesker, er noe de fremstiller som viktig og som 

de prøver å etterleve.  

Munra kombinerer derfor ulike temaer. På den ene siden forteller hun at hun opplevde å være 

en passiv mottaker av gudommelig veiledning. På den andre siden forteller hun at den sosiale 

konteksten påvirket hennes valg om å vende tilbake til islam. Longe og Hadden (1982:3) 

hevder at det er viktig å rette oppmerksomheten mot hvilke erfaringer og opplevelser 

individene hadde før de konverterte for å få forstå konversjonsprosessen. Munras 

tilbakevending til islam er et godt eksempel på dette. Hun fremstiller erfaringene og 

opplevelsene hun hadde sammen med de kvinnelige moskedeltagerne i USA, som 

betydningsfulle for hennes valg om å bli en praktiserende muslim.  

Fathima forteller om hvordan hun ønsket seg mer kunnskap og et sted hvor hun kunne lære 

mer om islam. Hun søkte derfor på internett og kom frem til en moske her i Oslo, og bestemte 

seg for å dra dit:  

Jeg bare dro dit en gang, og så har ting bare kommet etter hvert […]. Jeg tror jeg ba og 

var interessert [da jeg søkte]. Men jeg ville ikke ha kalt meg praktiserende, det var mer 

på et personlig plan […]. Etter at jeg startet i moskeen har jeg blitt god venn med de 

som er der. De er for det meste praktiserende. 

 

Tidligere i intervjuet fremstilte Fathima sin tilbakevending til islam som noe hun gjorde alene, 

og som et resultat av en aha-opplevelse hun fikk i form av en ekkel følelse. Lenger inn i 

samtalen med Fathima kom det frem at hun gradvis ble mer praktiserende etter å ha vært i 

møte med andre deltagere i moskeen. Hun kombinerer derfor også ulike temaer, slik som 

Munra, for å belyse ulike sider ved det hun anser som viktig for sin tilbakevending til islam.  

På bakgrunn av hva Fathima forteller ovenfor kan også hun betraktes som en aktiv søkende 

aktør (Straus 1979:161–162), hvor hun selv oppsøkte en moske og dro dit. Dette gav henne et 

nytt nettverk som bestod av andre praktiserende muslimer. Flere av informantene forteller 

også at de foretok slike handlinger for å bli en del av et praktiserende miljø. Konvertitten 

Dilara forteller om en annen form for aktiv handling. Hun kontaktet noen hun allerede hadde 

kjennskap til fordi: «Jeg visste ikke hvor jeg skulle starte. Jeg visste ikke hva jeg skulle søke 
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på, og jeg visste ikke hva jeg skulle lese». Dilara mente at hun trengte kunnskap for å avgjøre 

om det var religionen islam hun ville konvertere til.  

Konvertittene forteller videre at de hadde muslimske venner før de konverterte. Marius hadde 

en bestekamerat som kom fra en muslimsk familie og forteller om tiden før han selv 

konverterte, og kameraten hans tok valget om å bli mer praktiserende: 

Det tok lang tid for meg å bli muslim. Det kan godt ha dreid seg om ett år eller ett og 

halvt år ... Fordi når han [bestekameraten min] begynte å fortelle om islam, så var det 

veldig lite. Det var poco poco, som du sier på spansk […]. Det ballet på seg mer og 

mer etter hvert. Vi begynte å søke og se på ulike videoer.  

 

Presentert innledningsvis i dette kapitlet fortalte Marius at det var da han leste i Koranen han 

forstod at han faktisk måtte bli muslim. Her forteller han at han opplevde dette som en lengre 

prosess. Marius benytter dermed også kombinasjoner av ulike temaer når han forteller om 

vendepunktet. I utsagnet ovenfor gir har utrykk for at denne gradvise prosessen var noe han 

og bestekameraten gikk igjennom sammen. Dette med å søke kunnskap sammen med andre er 

noe flere av informantene forteller om. Dette har likhetstrekk med studiene til både Peek 

(2005:228–229) og Poston (1992:173). De viser til at det å søke kunnskap om islam sammen 

med venner som befinner seg i den samme prosessen som en selv, er en vanlig tendens blant 

unge muslimer. I Omars tilfelle var det sammen med familien: «Alle [i familien] begynte å 

høre på foredrag og lese artikler jeg hadde funnet frem, det var gøy.»  

Videre forteller Marius om et møte han hadde med bestekameraten etter at han hadde begynt å 

praktisere islam: 

 

Da vi [meg og min bestekamerat] møttes etter ramadan etter jeg kom tilbake [fra 

ferien], bare syklet vi litt rundt. Og så skulle han til moskeen for å be. Og han sa: «Du 

kan bare være med». Så jeg ble med ham til moskeen, og ba med dem.  

 

I intervjuet forteller han også om da han var på ferier med familien under ramadan: «… Da 

var jeg såpass interessert i religion at jeg prøvde å faste en av dagene jeg var borte, selv om 

jeg ikke på noen måte var muslim». Marius hadde i starten det Kilbourne og Richardson 

(1989:5–6) beskriver som en «try it out»-holdning; før han bestemte seg for å bli muslim 

eksperimenterte han med ulike religiøse praksiser innenfor islam.  
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Islam Nets tilstedeværelse rundt vendepunktet  

De to kvinnelige konvertittene forteller at Islam Net var viktig for dem i tiden rundt deres 

konversjon. Mari forteller: «Jeg pleier å bruke Islam Nets nettsider, og jeg brukte det da jeg 

konverterte for de har en egen konvertittguide». Nettsiden Mari forteller om kalles: «Guide 

for nye muslimer». På nettsiden tilbys det flere ulike kurs og veiledende tips til konvertitter. 

De tilbyr bant annet introduksjonskurs, ulike viderekommende kurs, en gratis konvertittpakke 

de sender i posten og tips til hvilken moske en bør oppsøke, som er Tawfiiq Islamic Center. 

De viser også til viktigheten av kilder i islam og henviser til flere ulike nettsider de anbefaler 

å bruke. Den ene er IslamQA.no, hvor du finner skriftlige svar, og IslamQA.com hvor du 

finner svar i form av videoer (Islam Net 2016b). Denne nettsiden er som nevnt en salafi-

forankret «fatwa-bank» etablert i Saudi-Arabia (Bangstad og Linge 2013:261) De fleste av 

informantene forteller at de har benyttet seg av eller fremdeles benytter seg av de to nevnte 

sidene. Islam Nets nettside er derfor både noe konvertittene og informantene med muslimsk 

bakgrunn trekker frem som et viktig verktøy for å lære seg mer om islam. Dette gjelder særlig 

hva som er halal og haram, for som Munra sier: «Der finner du ut hva som er lov». Deres 

bruk av IslamQA medfører derfor at de tilegner seg et mer salafistisk perspektiv på hva som 

er rett og galt.   

Videre sier Mari: «Jeg skulle egentlig også være med på noe som heter konvertitt-skolen, som 

Islam Net arrangerer. Men da var det så få [konvertitter], så det ble ikke noe». Dette var noe 

Dilara, som konvertere ett år tidligere enn Mari, deltok på. Hun forteller at hun deltok på 

konvertitt-kurset i regi av Islam Net og at: «Uten dem hadde jeg ikke hatt de bestevenninnene 

jeg har nå». Dilara uttrykker dermed at organisasjonen var viktig for å danne seg et nettverk 

av muslimske venner. Flere av informantene oppgir også at deltagelse på arrangementene til 

Islam Net har bidratt til å utvide deres nettverk.  

Flere av informantene forteller at de fikk vite om Islam Net gjennom venner eller bekjente og 

at de derav oppsøkte organisasjonen. Omar forteller hvordan han kom over organisasjonen på 

en annen måte, det var via deres Facebook-side, som 16-åring. Han beskriver hvordan han 

opplevde denne siden:  

Alle stilte spørsmål og sloss om ulike saker, det var mye kaos. Så dette stedet passet 

meg. Jeg begynte å bruke en del tid på siden, og etterhvert merket noen av 

administratorene, eller moderatoren, alt jeg skrev og de inviterte meg på et lite kurs 

som Islam Net pleide å arrangere på høyskolen hver fredag.  
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Omar presenterer seg selv som en person som er flink til å debattere og denne egenskapen har 

han trukket på gjennom hele intervjuet. Han knytter interessen for å debattere til hvorfor han 

ble tiltrukket av Islam Net. Videre kan det se ut som han benytter seg av sine 

debattferdigheter som en metode for å vise seg frem for dem han tidligere i intervjuet omtalte 

som sine helter og forbilder, altså lederne i organisasjonen.  

 

Informantene benytter seg av kombinasjoner av ulike perspektiver og temaer når de uttrykker 

hvordan de opplevde vendepunkt. Flere forteller at de hadde aha-opplevelser eller en form for 

religiøs oppvåkning, men samtidig at det å bli muslim eller vende tilbake til islam var noe de 

selv hadde kontroll over. Her vektla de at det var et individuelt valg, som de også selv tok en 

aktiv del i. Videre kommer det frem at de også mener at de ble påvirket den sosiale 

konteksten bestående av menneskene rundt dem, altså familien, venner, bekjente og ukjente. 

Hvordan informantene forteller om vendepunktet, kan derfor sies å være i tråd med hvordan 

den interaksjonistiske tradisjonen argumenterer for at en konversjon skjer, fordi denne 

tradisjonen betrakter både individene som aktive aktører i en frivillig prosess, samtidig som 

den tar høyde for omgivelsene og kontekstuelle forhold (Kilbourne og Richardson 1989:9–

10).  

5.5 Medias bilde av muslimer   

Den norske konteksten pekte seg også ut som en faktor som informantene mener har preget 

deres konversjon eller tilbakevending til islam. Et tema som gikk igjen hos informantene når 

det gjaldt hva som hadde påvirket deres religiøse karrierer, var medias bilde av muslimer i 

den norske offentligheten. Omar forteller at media ofte fremstiller muslimer negativt, som om 

«alle muslimer lyver for å ta over verden». Videre forteller han:  

Jeg var tolv og visste ingenting om islam. Jeg visste bare at familien min var 

muslimer, så jeg tenkte: «Er det her sant? Er det sant at alt det her terrorisme og vold 

og æresdrap og alt det der, er det religionen min? I så fall så vil jeg ikke ha noe med 

det å gjøre». For jeg hadde ikke en grunn til å være tilknyttet, egentlig. Så jeg begynte 

å undersøke på nett og debattere på ulike nettsider.  

 

Omar gir utrykk for at det var hans mangel på kunnskap som bidro til at han aktivt begynte å 

søke informasjon om islam. Dette knytter han til hvordan muslimer blir fremstilt i media. Han 

var klar over familiens identitet som muslimer, men ønsket å ta stilling til dette selv. For å 
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kunne gjøre dette mente Omar at han trengte kunnskap om islam. Hans fremstilling bekrefter 

Jacobsens (2002:106) og Schmidts (2004:35) funn om at når det religiøse aspektet ved ens 

identitet blir utfordret gjentatte ganger, øker det personens bevissthet knyttet til religionen og 

behovet for å forsvare egen religiøs identitet. Dette krever kunnskap, og det er mange unge 

muslimer som i likhet med Omar føler at de mangler denne kunnskapen. Videre forteller 

Omar at han etter å ha tilegnet seg kunnskap fant ut at måten muslimer er fremstilt i media og 

i offentligheten på, ikke stemmer, og at dette bare har bakgrunn i «frykt og ignoranse». Videre 

sier han: «Det var sånn jeg og familien ble praktiserende i det hele tatt. Det var islamofobien 

som førte til det. Jeg synes det er en morsom tanke». Omar knytter tilbakevendingen til islam 

opp mot den negative oppmerksomheten og fremstillingen religionen og muslimer har fått i 

media. Omar opplever det som Andersson (2004:64) beskriver som en «kategorisk identitet», 

hvor muslimer har fått tilskrevet en identitet av offentligheten, som inkluderer bestemte 

kjennetegn og karakteristisk trekk.  

Konvertittene trekker også media frem som et tema når de forteller om ulike faktorer de 

mener har påvirket dem. Mari sier at hun hadde mange muslimske venninner, før hun 

bestemte seg for å konvertere til islam, og at de var «de snilleste menneskene» hun kjente:  

Jeg tenkte bare at det bildet media hadde av islam ikke kunne være riktig, ettersom alle 

jeg kjenner er så fantastiske. Så jeg begynte bare sånn smått når det stod ting i media, 

om alt mulig forskjellig å spørre venninnene mine om det: «Er det sant det de sier»? 

Bare for å få en større forståelse. Så selv om det som ble sagt var negativt, så har 

media påvirket meg til å ta det valget. 

Mari dannet et skille mellom hvordan media fremstilte islam og hvordan hun selv oppfattet 

muslimer. Hun stod overfor en konflikt hvor bildet av islam i mediene ikke stemte med 

oppfattelsen hun hadde av sine muslimske venninner. Dette medførte at hun selv aktivt tok 

initiativ til å anskaffe seg informasjon om islam, for bedre å forstå fremstillingen av 

religionen og konflikten hun opplevde.   

Mari og Omar forteller om to ulike måter de mener de ble påvirket på av media. Mens Omar 

uttrykker at han opplevde det personlig, fremstiller Mari medias påvirkning som en 

opplevelse av et bilde som ikke stemte med hvordan hun selv oppfattet muslimer og islam. 

Begge er enige om at den kategoriske identiteten, slik den ofte blir uttrykt i media, hvor islam 

og muslimer blir fremstilt negativt, har preget deres religiøse karrierer. Medias bilder av islam 
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er også et viktig tema i flere av informantenes vendepunktfortellinger, gjennom at det er noe 

de posisjonerer seg imot.  

5.6 Islam Nets motarbeiding av mediebildet 

Samtlige av informantene fortalte at medias bilde av islam og muslimer er en av årsakene til 

at de er positive til Islam Net, fordi organisasjonen arbeider med: «... å gjøre informasjon om 

islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam 

gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement» (Islam Net 2016a).  

Informantene mener dette vil bidra til bedre forståelse av islam og muslimer. Tamara svarer 

følgende når jeg spør hva hun synes om Islam Net: «Mye du ser i media er negativ til islam 

og hvis man ikke vet så mye om islam, så går man sikkert på det, og tror at islam er sånn. Så 

jeg er glad for at de har informasjon om islam og sånn». Tamara tror media påvirker ikke-

muslimer i retning av et negativt bilde av islam. Islam Nets arbeid med å gjøre informasjon 

lettere tilgjengelig, oppfatter hun som en positiv faktor som kan motarbeide det bildet media 

har tegnet av islam. Munra har betydelig sterkere meninger når det gjelder hvordan dette 

bildet preger muslimer. Hun mener at medias fremstilling bidrar til å gjøre det farlig å være 

muslim. Hun viser til historien om en mann som truet henne på bussen en gang hun var iført 

niqab. Hun sier: «Det var derfor han mannen truet meg, fordi han tror på det som står i media 

… Derfor synes jeg det er viktig med dawah». Dawah er, som nevnt tidligere, det å invitere til 

islam, en form for islamsk misjon (Vogt 2005:345). For Munra innebærer dette begrepet 

følgende: «Det å være hyggelige mot andre mennesker. Fordi det er veldig viktig at man viser 

andre at islam ikke er det de sier i media, at det finnes muslimer som praktiserer islam, og 

som er hyggelige». 

Islam Net skiver på organisasjonenes nettside at dawah er et av deres primære mål og at de 

jobber med å: «Engasjere praktiserende muslimer i dawah og lære massen av muslimer 

grunnleggende dawah-ferdigheter» (Islam Net 2016a). Både Omar og Marius forteller at de 

ofte gjøre dawah på gata i Oslo, hvor de diskuterer og snakker om islam med tilfeldig 

forbipasserende. De kvinnelige informantene forteller at de ikke deltar på dette, men at de 

heller tar del i andre aktiviteter, som for eksempel å jobbe frivillig på arrangementer til Islam 

Net eller for andre organisasjoner. Det ser altså ut til å være en kjønnsforskjell her mellom 

mennene og kvinnene, men igjen kan dette skyldes tilfeldigheter.  
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Andersson (mfl. 2012:129) viser til at det å følge et dawah-orientert felleskap, som Islam Net 

er, av hennes informanter ofte ble assosiert med en «streng» form for fortolkning av islam. 

Det kan derfor tenkes at andre unge muslimer i Norge, som ikke er en del av Islam Net, anser 

informantene som denne oppgaven baserer seg på, som noen som har en streng fortolkning av 

hva islam er. Omar forteller om hvorfor han ønsker å være en del av Islam Net:  

 

Hovedgrunnen var nok at jeg likte deres visjon om at informasjon om islam skal være 

lett tilgjengelig for alle i Norge [...]. Jeg mener at hvis Norge hadde hatt korrekt 

informasjon om islam, og ikke de parodiene og de klisjeene som mediene og noen 

muslimer faktisk forfekter, så vil det være for det beste for alle. Alle vil tjene på det.  

 

Omar sier det var Islam Nets visjon som var grunnen til at han ønsket å ta del i 

organisasjonen. Dette knytter han til medias fremstilling av muslimer. Han mener løsningen 

på «problemet» er å gjøre informasjon om islam lettere tilgjengelig, slik Islam Net gjør. Omar 

er av den oppfatningen at hvis folk vet hva islam går ut på, er det umulig å ha denne 

stereotypiske oppfatningen, for som han sier: «Jeg er av den oppfatning at det går ikke an for 

en person å ha korrekt informasjon om islam og ikke tro at det må være sannheten».  

 

Kinsi forteller i likhet med de andre informantene at hun er positiv til det arbeidet 

organisasjonen gjør for å gjøre informasjon om islam lettere tilgengelig. Hun sier: «Ikke-

muslimer får kanskje bedre kunnskaper og mindre fordommer og bedre kjennskap til 

religionen». Videre gir hun en annen grunn til hvorfor hun er positivt innstilt til dem:  

 

Jeg mener de gjør et viktig arbeid, som egentlig er moskeenes ansvar, men ingen av de 

moskeene har påtatt seg det ansvaret for. Jeg synes det er utrolig fantastisk at noen 

bruker tid kun på å oppklare misoppfatninger om islam.  

 

Hun mener at i det norske samfunnet har det vært mangel på aktører som faktisk sprer 

kunnskap og oppklarer misoppfatninger om islam. Dette er også noe konvertitten Mari er 

opptatt av: «Jeg synes de gjør en veldig god jobb med å snakke med ikke-muslimer. Fordi det 

er ikke så mange moskeer eller andre som går rundt på gata og kontakter folk».  

 

Informantene opplever at organisasjonen arbeider med å endre den offentlige diskursen av 

islam og muslimer i Norge. Islam Nets suksess, og hvorfor de appellerer til informantene, må 

derfor delvis sees i sammenheng med deres frustrasjon over bildet som ofte blir tegnet av 
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muslimer i den norske offentligheten. Den svenske religionsosiologen Mia Løvheim 

(201:164) hevder religion ikke bare blir transformert igjennom media, men at religion også 

transformeres i den moderne verden i interaksjon med media. Ifølge informantene dekker 

Islam Net et behov i Norge som andre aktører egentlig har hatt ansvar for. Satt på spissen 

mener de at medias negative bilde av islam og muslimer har bidratt til fremveksten og 

utformingen av organisasjonen.  

5.7 Vitenskapelige overbevisninger 

Et annet sentralt tema i informantenes vendepunktfortellinger var hvordan moderne vitenskap 

ikke er en motsetning til islam. På konferanser og via internett formidles det ofte at islam er 

forenlig med moderne vitenskap, og at moderne vitenskapelige funn allerede er beskrevet i 

Koranen (Jacobsen 2002:128). Mye av denne vitenskapen blir ansett som legitim. Litteraturen 

blir både brukt som et middel for å bevise overfor ikke-muslimer at islam er sannheten, og 

som et middel overfor muslimer til å styrke deres tro (Jacobsen 2011a:287–289).  

«Hvordan kunne personer for 1400 år siden ha visst det» 

Tamara, som studerer innenfor det naturvitenskapelige feltet, forteller om ulike og nye 

vitenskapelige funn som hun også har lest om i Koranen. Hun mener dette beviser Guds 

eksistens og at «det var sånne ting som gjorde at jeg valgte å bli religiøs.» Videre sier hun:  

For eksempel det står i Koranen at to hav møtes, at det ene er salt og det andre er 

ferskt. Så tenkte jeg hvordan kunne personer for 1400 år siden ha visst det. Det er jo 

noe man fant ut av nå nylig. Og så sånne ting som hvordan fosteret blir til i koppen.  

 

Vitenskap er et tema Tamara trekker frem som betydningsfullt for hennes valg om å bli 

religiøs. Hun mener at moderne vitenskap legitimerer islamsk kunnskap. Den svenske 

religionshistorikeren, Jan Hjärp (1999:115), omtaler dette som «the apologetical trap», hvor 

menneskets kunnskap blir omdannet til kunnskap som bekrefter sannheten i islamske kilder. 

Tamara oppfatter dermed ikke moderne vitenskap og islam som to motsetninger, som er en 

relativ vanlig antagelse i Norge, hvor det moderne opplyste individet ofte blir oppfattet som 

det motsatte av det religiøse individet (Jacobsen 2002:129).  

Roald hevder som nevnt at islam har flere logiske dimensjoner. En av dem er hvordan 

Koranen ikke blir oppfattet som i konflikt med moderne vitenskap, og at Koranen forklarer 

Guds eksistens gjennom fenomener i naturen (Roald 2004:100–103). Naturfenomener er også 
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et tema Tamara trekker frem, hvor hun viser til Koranens fortelling om et salt og et ferskt hav 

som møtes, og fosterets utvikling i magen. Hun tolker naturfenomenene som faktorer som er 

med på å bevise Guds eksistens, ettersom dette er kunnskap mennesker ikke kunne vite noe 

om for 1400 år siden. Dette er et argument som flere av informantene benytter seg av. 

Tamara forteller også om et annet vitenskapelig funn hun nylig har lest om, som hun mener 

samsvarer med profetens Sunna (profetens tradisjoner). Hun hadde lest at forskere faktisk 

hadde anbefalt folk å faste to ganger i uken, og det beste var å gjøre det med spredning på 

mandager og torsdager. Videre forteller hun da: «Det synes jeg var veldig morsomt, for det 

var det profeten pleide å gjøre». Tamara kobler her sammen helseråd og profetens Sunna, som 

for muslimer fungerer som en kilde til religiøs kunnskap og som veiledende for handlinger og 

levemåte (Vogt 2005:139).  

 «Men det kunne man ikke vite på denne tiden, fordi de hadde ikke ekkolodd og slike ting» 

Konvertittene i utvalget hevder også at moderne vitenskap og islam ikke er motstridende. 

Marius forteller om noe bestekameraten har fortalt:  

Det står i Koranen at 90 % av fjellmassen er under jorden […]. Og i dag så vet vi at 90 

% av fjellmassen er under jorden. Men det kunne man ikke vite på den tiden, fordi de 

hadde ikke ekkolodd og slike ting. Det var disse små tingene som vekket interessen 

min. 

I likhet med Tamara forteller Marius om naturfenomener beskrevet i Koranen, og hvordan de 

var betydningsfulle for hans konversjonsprosess. Dette har likhetstrekk med hva Roald 

(2004:100–103) peker på, hvor hun viser til at det som oppfattes som logisk ved islam, ofte 

blir brukt for å begrunne valget om å bli muslim. Konvertitten Dilara forteller om et annet 

naturfenomen, nemlig historien om hvordan Gud delte månen i to etter en forespørsel fra 

Muhammed. Ifølge henne har NASA i nyere tid bekreftet at månen faktisk har blitt delt i to. 

Hun sier: «Så jeg bare: Å herregud, hvis det står i Koranen, som ble skrevet for 1400 år siden 

og så kommer de vitenskapsfolka og finner ut av dette i 2002. Så jeg husker at dette slo meg 

skikkelig».  

Informantenes vektlegging av vitenskapelighet som en positiv side ved islam, må sees i lys av 

både hvordan muslimer stereotypisk blir fremstilt i offentligheten, og hvilken plass moderne 

vitenskap har i Norge (eller det vestlige samfunnet generelt). Vitenskapelige funn blir oftest 

oppfattet som den absolutte sannheten og som motsatsen til religion. Forholdet mellom 

religion og vitenskap er et tema også Clifford Geertz (1968) drøfter i boken «Islam 
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Observed». Han argumenterer for at den vitenskapelige veksten har gjort religiøs tro nesten 

umulig å opprettholde. Dette er noe informantene i denne oppgaven ikke vil si seg enig i.  

5.8 «Hvis du har riktig intensjon er det riktig» 

Et annet tema samtlige informanter tar opp, er en indre endring av intensjonen bak deres 

religiøse praksiser. De mener de nå har tilegnet seg den riktige intensjonen bak sine religiøse 

praksiser og handlinger i hverdagen. De utfører nå praksisene basert på religiøse grunner. 

Dette temaet blir særlig tydelig i kvinnenes fortellinger om hijab. Alle de kvinnelige 

informantene bruker hijab daglig, bortsett fra Kinsi som også bruker niqab.  

Kinsi forteller, i likhet med flere av de kvinnelige informantene, at hun gikk med hijab i 

barndommen: «Men da hadde jeg ikke riktig intensjon, jeg gjorde det ikke ut ifra islam […]. 

Det var da [jeg var i 20-årsalderen] jeg begynte å ta ting alvorlig og tenke hvorfor jeg gjør det 

jeg gjør». Kinsi beskriver her en endring i intensjon, som hun knytter til hvilken mening hun 

tillegger sine handlinger. Handlingene skal nå utføres med utgangspunkt i islam. Hennes 

utsagn kan også bli forstått ut i fra et skille mellom en indre og ytre mening. Det kan se ut til 

at Kinsi mener hun har gått fra å ha et ytre perspektiv knyttet til egen bruk av hijab, hvor hun 

ikke var reflektert over hvorfor hun brukte det, til å ha tilegnet seg en reflektert forståelse av 

hvorfor hun går med hijab. Praksisen gir henne nå en indre mening.  

Amira sier også at hun gikk med hijab i barndommen, men at hun i ungdomstiden tok av 

sjalet fordi: «Jeg følte at det jeg gjorde ikke passet med sjalet mitt». Amira trekker på moral 

og mener at det er visse handlinger som ikke passer seg når du bruker hijab.  Dette har 

likhetstrekk med hva Jacobsen (2002:172–171) peker på, hvor hun skriver at unge muslimer 

ofte føler et ansvar når de går med hijab. Ansvaret består av hvilket bilde de sender ut av 

muslimer, som igjen medfører at de føler de må opptre på bestemte måter. Amira forteller 

videre:  

Du gjør det for intensjonene. Hvis du har riktig intensjon er det riktig, ellers er det ikke 

noe vits å være praktiserende […]. Andre året på videregående da startet jeg med 

hijab, og da var det bare jeg som bestemte. Okay, nå vil jeg gjøre det. Jeg vil være 

committed, jeg kan ikke bare hoppe frem og tilbake.  

Amira vektlegger at det var et personlig valg og at hun nå har tilegnet seg riktig intensjon bak 

praksisen. Det å ha riktig intensjon bak religiøse praksiser er noe flere av informantene tar 

opp som viktig for at de skal kunne identifisere og definere seg selv som praktiserende 
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muslimer. Slik Amira forteller, viser til at hun, lik Kinsi, mener å ha gjennomgått en endring, 

hvor praksisen nå gir en indre mening og ikke lenger oppleves som noe ytre pålagt henne av 

andre.  

Tamara hadde ikke gått med hijab tidligere, og uttrykker på en annen måte hvordan hun kom 

frem til at hun ønsket å begynne med hijab. Hun forteller at det var da hun leste om hvorfor 

muslimske kvinner skal gå med hijab, og forstod hvorfor, at hun fikk mer lyst til å begynne. 

Dermed sier også Tamara, som Kinsi og Amira, at valget om å begynne med hijab var noe 

hun hadde et reflektert forhold til og samtidig forstod. Videre forteller Tamara: «Det var en 

ting jeg tenkte litt på i en periode og så begynte jeg med det til slutt […]. Jeg begynte med å ta 

det på når jeg skulle steder, men jeg gikk ikke med det sånn hundre prosent». Tamara sier at 

hun gradvis begynte med hijab. Dette skiller seg fra hvordan flere av de kvinnelige 

informantene forteller at de kom frem til at de ønsket å begynne å gå med hijab med riktig 

intensjon.  Flere forteller om dette som en forholdsvis hastig avgjørelse, mens for Tamara var 

det en gradvis overgang hun brukte lenger tid på. Fellestrekkene i historiene om hijab er at de 

oppgir at deres intensjoner bak denne praksisen endret seg, og at praksisen nå utføres på 

bakgrunn av religiøse grunner. Det er også enighet om at du må ha riktig intensjon bak 

religiøse praksiser for å kunne definere deg selv som praktiserende muslim.  

5.9  «Men det er fortsatt vanskelig» 

Informantene med muslimsk bakgrunn forteller om en kontinuitet i deres tilbakevending til 

islam og utvikling av deres religiøse selv. De oppgir også at foreldrene ikke opplevde det som 

vanskelig. Dette var ikke tilfellet for de to kvinnelige konvertittene. De utrykker heller at de 

erfarte et brudd, da deres foreldre ikke godtok at de hadde blitt muslimer.  

Før intervjuet med Mari startet, fortalte hun meg at hun hadde blitt kastet ut hjemmefra fordi 

hun hadde begynt å bruke hijab. Da jeg spør henne om hvordan det gikk å møte familien 

igjen, sier hun: «Ja, det gikk veldig bra. Men det er fortsatt vanskelig for mamma og pappa». 

Hun gir uttrykk for at det har skjedd en endring i relasjonen til foreldrene. Dette er også noe 

Dilara forteller om, men i motsetning til Mari tilskriver hun mening til dette bruddet. Hun 

sier: «Da jeg så pappa gråte, ble jeg veldig lei meg. Men jeg var sånn jeg ofrer det her, jeg 

gjør virkelig dette her». Dette viser til et tema flere av informantene tar opp, hvor de mener at 

hvis du ofrer noe for Allah, så vil du bli belønnet med noe som er ti ganger bedre. 



66 

 

Mari fremstiller det å begynne med hijab som hovedutfordringen i hennes forhold til 

foreldrene: «Når jeg møter dem, har jeg ikke på meg hijaben … Jeg tør ikke enda å gå med 

det foran dem.» Dilara forteller at forholdet mellom henne og foreldrene forbedret seg litt 

etter at hun hadde fortalt at hun hadde blitt muslim, men at bruken av hijab var vanskelig for 

dem å akseptere: «Men så var det det å starte med hijab. De var sånn: Nei, nei, nei, det må du 

ikke gjøre […]. Vær så snill ikke start med hijab, for da er det synlig, da vet alle at du er 

muslim når de ser deg». Hun viser her til vanskeligheten hun opplevde knyttet til hijaben og 

religiøs synlighet. Hijaben er en av flere symbolske markører på islam, og betraktes både av 

Dilara og Mari som en av hovedutfordringene i deres relasjon til foreldrene.  

 

Videre forteller begge om brudd i andre sosiale relasjoner. Mari snakker om at hun mistet 

mange venninner, og mener det var fordi de ikke aksepterte valget hennes om å bli muslim. 

Hun skaper også mening rundt de brutte vennskapene: «Jeg tenker at det beviser litt hvor 

gode venner man egentlig er». Dilara fremstiller bruddet med vennene på en annen måte: 

 

De vennene jeg både festet med, og var med, de slutta å kontakte meg. Det var 

egentlig for å være helt ærlig ikke så ille. Det var sånn: «Vet du hva, Gud gjorde det 

bare enklere for meg». For da slapp jeg å bli påvirket av det festtullet deres, fordi jeg 

vil bli ordentlig. 

 

Hun fremstiller brudd med vennene som en positiv hendelse, fordi det gjorde det lettere for 

henne å leve som en muslim, eller realisere seg selv som en «ordentlig» muslim. Konvertitten 

Marius forteller på en annen måte hvordan han opplevde å fortelle til foreldrene at han hadde 

blitt muslim: «Moren min tar det veldig bra, hun har ikke sagt en stygg ting. Faren min liker 

det vel ikke så veldig godt. Men han er tålmodig, han lar det gå». Marius beskriver ikke 

foreldrenes respons som særlig anstrengende. Det er forskjeller i hvordan de to kvinnelige 

konvertittene og Marius forteller om deres konversjonsopplevelser, når det gjelder deres 

forhold til foreldrene og hvilke reaksjoner de kom med. Kvinnene opplever det som 

vanskeligere enn hva Marius gjør. Denne forskjellen kan ha bakgrunn i den offentlige 

diskursen i det norske samfunnet om at islam er en religion som er kvinneundertrykkende, og 

som vektlegger mannlige interesser.   
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5.10 Oppsummering  

Informantenes fortellinger om vendepunktet er preget av kontinuitet, hvor de fremstiller 

prosessen som en form for selvutdanning, selvtransformasjonen og selvrealisering. Det 

kommer derimot frem et skille mellom informantene med muslimsk bakgrunn og de to 

kvinnelige konvertittene. De to kvinnelige konvertitten forteller om et brudd i denne 

prosessen. Bruddet er knyttet til foreldrenes og venners avvisning på bakgrunn av deres valg 

om å bli muslimer. Videre er fortellingene om vendepunktet preget av at informantene 

benytter seg av ulike perspektiver. Det passive perspektivet de benytter, bærer preg av at de 

fremstiller seg som delvis passive aktører, hvor de forstår vendepunktet som en form for 

religiøs oppvåkning. Dette er som nevnt en vanlig måte å fortelle på når en skal forstå eget 

eller andres religiøse opplevelser. I fortellingene anvender de også et mer aktivt perspektiv, 

hvor de uttrykker at de selv hadde kontroll over egen konversjon eller tilbakevending til 

islam. De vektlegger at valget var bevisst, og at de selv tok en aktiv del i sin egen religiøse 

transformasjon. Selv om de til tider fremstiller vendepunktet som noe de alene bestemte seg 

for, blir det tydelig når jeg ser på deres livsfortellinger i sin helhet, at de også opplevde å bli 

påvirket av ytre faktorer. Den sosiale konteksten de befant seg i både før og rundt 

vendepunktet er sentral. Det er også den norske konteksten, eller nærmere bestemt medias 

fremstilling av islam og muslimer. 

Den kategoriske identiteten (Andersson 2004:64) av muslimer slik den blir formidlet gjennom 

media er ikke en identitet informantene kjenner seg igjen i. Kanskje er det slik at 

informantene hadde et behov for å fremstille egne valg som individuelt og aktivt, for å sette 

seg i kontrast til hvordan media ofte fremstiller muslimer. Media offentligheten har en 

tendens til å fremstille mentaliteten til muslimer som determinert av islam (Døving og Kraft 

2013:170–171). Denne kategoriske identiteten som fremkommer i media, er noe informantene 

også oppgir som sentral når det kommer til hva de mener har påvirket deres valg om å bli 

muslim eller vende tilbake til islam. Flere hevder at offentlighetens fremstilling av islam har 

påvirket dem til å aktivt begynne å søke kunnskap om islam. Informantene opplever at Islam 

Net arbeider med å endre denne fremstillingen av islam og muslimer, og det er også noe av 

grunnen til at de er positivt innstilt til organisasjonen. Informantene forteller også at 

organisasjonen var betydningsfull for deres nettverksutvidelse, og for å finne ut hva som er 

lov og ikke lov. De to kvinnelige konvertittene sier også at Islam Net var viktig for dem i 

tiden rundt vendepunktet. Et annet tema flere av informantene trakk frem som sentralt i deres 
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vendepunkt var hvordan moderne vitenskap som allerede er beskrevet i Koranen og Sunnaen, 

påvirket dem til enten å bli mer interesserte eller overbevise dem enda mer om at islam er 

sannheten. Informantene oppfatter derfor ikke moderne vitenskap og islam eller islamsk 

«vitenskap» som to motsetninger.  

Gjennom å se nærmere på kvinnenes hijabfortellinger blir det også tydelig at de mener å ha 

erfart en indre transformasjon av sitt religiøse selv. De utfører nå sine praksiser på bakgrunn 

av religiøse grunner, og det å ha riktig intensjon bak de religiøse praksisene anses som viktig 

for å kunne anse seg selv som praktiserende muslim.  
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6 Å leve som praktiserende muslim  

Alle informantene beskriver og fremstiller seg selv som praktiserende muslimer, og i dette 

kapitlet vil jeg se nærmere på hva informantene forteller om dette. Hvordan opplever de å 

leve som praktiserende muslimer, og hvilke temaer tar de opp som sentrale eller viktige i sin 

religiøse hverdag?   

6.1 «Islam er en livsstil» 

Samtlige av informantene forteller om hvor viktig islam er i deres liv. Fathima sier for 

eksempel: «Hva islam betyr for meg i dag? Da vil jeg egentlig si hele livet». Eller Amira: 

«For meg personlig er det det viktigste. Jeg setter det over alt annet, etter islam så er det 

familien min som er det viktigste». Videre foreller Tamara: «Det er ikke en religion man bare 

har hjemme, sånn privat. Det er en religion som er en livstil, ja som man følger hele tiden».  Å 

se på islam som en livstil er noe hver og en av informantene sier seg enige i. At Tamara er 

opptatt av hva religionen ikke er, må bli forstått ut ifra den norske konteksten. Informantene 

har en tendens til å sammenligne islam med kristendommen, hvor de understreker at islam 

ikke er en privat religion slik de oppfatter kristendommen. Kinsi forteller for eksempel: 

«Kristendommen er på en måte veldig privat, men for oss er det ikke privat, det er en livsstil». 

Deres vektlegging om at islam ikke kun er en privat religion, gir også uttrykk for deres 

forståelse om at religionen er den del av den offentlige sfæren. Islam ligger ikke kun til grunn 

for hvordan de skal handle i sine private liv, men også hvordan de skal handle i det offentlige 

livet. Dette igjen synliggjør deres tilknytning til islam i det offentlige rom, og Schmidt 

(2004:33–34) hevder at dette er en av grunnene til at islam blir en del av offentlige 

diskusjoner. Denne synligheten kan få ytre konsekvenser, uttrykker flere. Dilara sier for 

eksempel: «Det er i Norge litt vanskelig å gå med hijab, med tanke på jobb, fordi i dette 

samfunnet er det bedre å gå uten hijab, for jo mer man følger norsk kultur, jo mer blir man 

akseptert».  

 

Konvertitten Marius er enig i at islam ikke kun er en privat religion: 

 

Islam er en veldig fullstendig religion, den tar for seg alle aspekter ved livet og har noe 

å si om alt […]. Mennesker har fått en bruksmanual og religion er en manual, [en kan 

bruke] for å vite hva man skal gjøre […].  Jeg baserer alle valg i livet på det.  
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Islam gir Marius faste og definerte retningslinjer for hvordan han burde handle. Konvertitten 

Mari forteller på en annen måte hvordan islam virker veiledende for hennes liv:  

 

Islam definerer veldig mye den jeg er. Jeg føler at religionen er min frihet på en måte. 

Alt det jeg gjør har tilknytning til religion på en eller annen måte, så islam er en del av 

livet mitt hver eneste dag. Det betyr veldig mye for meg. Jeg føler ikke jeg er meg selv 

uten. 

 

Mari knytter islam til identitet. Hun opplever at islam gir henne en indre mening, som 

kommer til utrykk når hun sier «jeg føler ikke jeg er meg selv uten». Det kan også hevdes at 

det er spenninger i hennes fortelling. Hun beskriver islam som hennes frihet, men samtidig 

som avgjørende for hvordan hun handler. Maris fortelling og frihet kan bli forstått ut ifra 

Mahmoods (2005:1–10) argument, hvor hun påstår at tesen om frihet er et produkt av et 

normativt prosjekt gjennomført av en bestemt politisk forestilling. Ikke alle mennesker har et 

indre ønske om frihet, og heller ikke alle søker etter selvstendighet når de er gitt sjansen. Mari 

er ikke ut etter et en indre frihet eller å hevde sin selvstendighet, slik det ofte blir forstått i 

vestlig kontekst. Hun vil heller ha frihet til å uføre sine handlinger i henhold til islam. Kinis 

forteller om dette på en annen måte: «Alt jeg gjør må være i henhold til islam, eller jeg prøver 

å gjøre det. Hvis jeg avviker fra det, har jeg syndet». Kinsi tar ikke opp temaet frihet slik som 

Mari, men vektlegger i likhet med henne at islam preger alle hennes handlinger. Hun 

fremstiller dette som noe hun streber etter. Slik hun forteller, handler det å leve i henhold til 

islam om å disiplinere seg selv, som kommer til uttrykk når hun sier dette er noe hun «må» 

gjøre, samt «prøver» å gjøre. Til tross for dette hevder hun at: «Det er ikke forbudt å synde 

[…]. Hvis man gjør det, er det viktig å vende seg til Gud for det man har gjort, og [be Gud] 

forlate det».  

 

Fathima forteller om hvordan alt hun foretar seg i hverdagen kan sees som å leve i henhold til 

islam:  

Det normale kan også være tilbedelse […]. Så selv om mange av de tingene jeg gjør i 

hverdagslivet er normalt, så er det altså intensjonen bak det, at jeg endrer litt på måten 

jeg ser på det … End of the day så er det ikke er så stor forskjell mellom deg og meg, 

men måten vi ser på ting er forskjellig.  

Fathima utrykker at alle hennes handlinger i hverdagen kan være en form for religiøs 

tilbedelse, hvis hun har riktig intensjon. Dette underbygger det vi så i forrige kapittel om hvor 
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viktig det å ha riktig intensjon var for å selv kunne definere seg selv som praktiserende 

muslim. Videre understreker hun at det er hennes intensjon som skiller en ikke-muslim fra 

henne som muslim. Fathima oppfatter den religiøse intensjonen bak enhver hverdagslig 

handling som en måte for henne å være religiøs og muslim på. En kan i tråd med Jacobsens 

(2011a:341) argument si at Fathima har kroppsliggjort sine religiøse følelser, ettersom det for 

henne ikke er bra nok å kun utøve religiøse praksiser. Handlingene må også ha den riktige 

intensjonen eller meningen. 

Informantene har et adferdsperspektiv på islam. Selv om det er enighet om at islam er en 

livsstil, vektlegger de ulike aspekter. Mari opplever at denne måte å leve på er hennes frihet, 

Kinsi vektlegger disiplin, mens Fathima vektlegger følelser.  

6.2 Streben etter å bli en bedre muslim  

Informantene tar også opp hvor viktig det er å alltid arbeide med seg selv for å bli en bedre 

muslim. Hoda forteller:  

 

Selve prosessen for å komme der jeg er i dag har vært lang, og jeg vet det fortsatt er en 

lang vei å gå […]. Fordi man kan aldri være en god nok muslim og jeg kan aldri følge 

islam 110 prosent. Først og fremst på grunn av miljøet jeg bor i, og for det andre fordi 

jeg er menneskelig og jeg feiler, jeg er ikke perfekt.  

 

Hoda forteller om det å bli, og det å være, en praktiserende muslim, som en kontinuerlig 

prosess. Hun utrykker dette ved å si «man kan aldri være en god nok muslim». Hun forstår 

samtidig egen biologi og sosiale nettverk som begrensende når det kommer til å utvikle sitt 

religiøse selv. Jacobsen (2011a:357) finner også blant sine informanter at det var flere som la 

stor vekt på viktigheten av å arbeide med seg selv for å kunne bli en bedre muslim. Dette er 

også noe Amira er opptatt av:  

 

Du er på et nivå, men du vil alltid oppnå et høyere nivå. Sånn som med kunnskap, du 

får aldri nok kunnskap, du får aldri lært nok. Sånn er det med islam. Du er der og så 

bare bygger du opp og bygger opp og bygger opp.  

 

Amira oppfatter det å tilegne seg kunnskap som et middel til å realisere seg selv som en enda 

bedre muslim. Det å ha og det å skaffe mer kunnskap er viktig for alle informantene. Det å ha 
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mye kunnskap om islam er en norm, så kunnskap blir noe de skal strebe etter, leve etter, ta til 

seg, strekke seg etter og konsumere (Mahmood 2005:23).  

Amira mener også at muslimer befinner seg på ulike nivå. Hun tar her opp et tema flere av 

informantene er opptatt av. Det handler ikke kun om å være eller ikke være praktiserende, 

men også om i hvilken grad de praktiserer. Eller slik Kinsi uttrykker det: «Alle er på 

forskjellige stadier». Dette er også tilfellet for Jacobsens (2002:77–78) informanter. De 

forteller at muslimer er på ulike nivåer eller stadier etter hvor praktiserende de er, og at de 

hele tiden streber etter å bli en bedre muslim. 

Alle informantene i studien tar også opp temaet moral. De fremstiller det å handle moralsk 

som viktig og sentralt for deres streben etter å bli bedre muslimer. Fathima forteller om 

hvordan det å leve som en praktiserende muslim påvirker hennes oppførsel: 

Hvis jeg ikke hadde vært muslim, så vet jeg ikke hvordan jeg hadde vært, jeg hadde 

vært mye mer careless. Fordi nå bryr jeg meg mer om andre menneskers rettigheter 

overfor meg. Altså at jeg må ta vare på andre mennesker og dyr generelt, alt egentlig. 

Fordi jeg har en Gud, ikke sant? 

 

Fathima mener at hun som muslim blir en moralsk og bedre person. Hun tar hensyn til andre 

og gjør gode handlinger fordi det er moralsk riktig, og fordi hun «har en Gud». Hun gir 

uttrykk for at hennes adferd og handlinger rettet mot andre er viktig, og det kan se ut som hun 

mener at å handle moralsk riktig er vel så viktig som å utføre religiøse praksiser. Når jeg spør 

henne om hva hun mener kjennetegner en god muslim, svarer hun i tillegg til religiøs utøvelse 

at «personers oppførsel er ekstremt viktig …».  

 

Det å vektlegge både utførelsen av religiøse praksiser og det å ha god moralsk karakter er et 

tema flere av informantene trekker frem som viktig. Munra forteller når jeg spør henne 

hvordan hun vil beskrive en god muslim: «En som tar vare på andre, en som ber sine fem 

bønner …». Og Mari sier: «En person som oppfører seg bra mot både muslimer og ikke-

muslimer, og som følger Koranen og Sunnaen til profeten …». Blant informantene er det en 

felles forståelse om at hvordan de velger å handle overfor andre, er vel så viktig som de 

religiøse praksisene. Denne fremstillingen kan ha en sammenheng med at de prøver å 

etterleve profeten. For som Kinsi sier: «En god muslim er en som prøver å etterligne livet til 

profeten Muhammed». Og videre at: «Han var kjent for å være sannferdig, hans troverdighet 

og rettferdighet. Han var kjent for hans barmhjertighet, for hans kjærlighet overfor andre og 
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svake». Det å hevde å følge profetens eksempel er, som tidligere sagt, viktig for muslimer 

som har en salafistisk orientering. Kinsis vektlegging synes å være preget av nettopp denne 

orienteringen.   

 

Fathima viser til en hendelse som nylig skjedde i en klassetime. Læreren fortale at hun hadde 

funnet 200 kroner utenfor en butikk, og spurte elevene om å rekke opp hånden dersom de 

ville ha tatt pengene selv. Fathima rakk ikke opp hånden, men en gutt som satt ved siden av 

henne hadde da sagt: 

 

«De som ikke rekker opp hånda nå lyver». Jeg var sånn: «Hva vet du?». Altså 

forskjellen er her at jeg ikke ville ha tatt den fordi jeg tror på Gud, og jeg vet at jeg 

kommer til å stå til ansvar for mine handlinger […]. Det de andre tenkte: «Okay, 200-

lappen ligger der og det er liten sjans for at vedkommende kommer til å finne den 

igjen, så hvis ikke jeg tar den, så kommer bare en annen person til å ta den». Men jeg 

tenker hvis jeg ikke tar den så har jeg gjort godt for min del. 

 

Fathima danner her et skille mellom seg selv og sine medelever, eller mellom ikke-muslimer 

og muslimer, med utgangspunkt i deres moralske vurderinger. Selv om hun forteller at det 

kun er henne selv som er ansvarlig for hvordan hun handler, så er hennes handlinger direkte 

koblet til hennes oppfattelse av at hun enten blir straffet eller belønnet av Gud basert på dem. 

Dette er igjen relatet til å enten kommer til paradis eller helvete. Det å komme til paradis 

anser informantene som viktig, for som Amira sier: «[Paradis] det er målet vårt, egentlig».  

 

Alle informantene er enige om at de alltid må strebe etter å bli en bedre muslim, og oppfatter 

dette som en kontinuerlig prosess som aldri tar slutt. I denne prosessen er streben etter å 

tilegne seg mer kunnskap og det å handle moralsk riktig to viktige faktorer.  

 

«Å ja sånne apper, det tror jeg nesten alle har» 

Videre forteller de om hvordan de alltid streber etter å inkludere mer av islam i hverdagen. 

Det er flere av informantene som beretter om mobil-apper de benytter for å gjøre nettopp 

dette. Den mest brukte appen blant informantene var «iBønn», som er utviklet av Islamic 

Cultural Center (ICC-moskeen i Oslo). Appen har flere ulike funksjoner. Den forteller når på 

dagen det er bønn, i form av en meldingslyd og en beskjed på telefonen. Du kan også stille 

inn bønnetidene etter hvilken moske eller by du ønsker å følge. Dette er noe Mari benytter seg 

av: «Jeg har familie i Tromsø, så når jeg reiser dit, så bytter jeg den bare om til Tromsø». Du 
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finner også informasjon om hvordan du skal be, men utgangspunkt i lovskolene shafi og 

hanifi. Videre har appen et kompass, slik at du alltid vet hvilken vei du skal be. Den har også 

generell informasjon om islam, eller opplysning om hva som skjer innfor islam og i ICC-

moskeen. Dette er bare noen av funksjonene, og appen blir stadig oppdatert. En funksjon den 

nå har, men som den ikke hadde da jeg foretok intervjuene, er at du kan skanne ulike varer for 

å se om det er hala eller haram. Dette kalles en «halal-skanner» (ITunes 2016), og var noe 

flere av informantene gledet seg til. De som ikke benyttet seg av denne appen, brukte 

«iTawfiiq», som er utviklet av Tawfiiq-moskeen i Oslo. Informantene fortalte at disse to 

appene er ganske like.  

Mari forteller at hun fikk sjokk da hun etter å ha konvertert til islam fant ut at det fantes en 

religiøs app. Hun var av den oppfattelse at dette «var langt fra islam». Denne oppfattelsen 

endret seg derimot da hun hørte på et foredrag på Islam Nets konferanse: «Jeg husker 

foredragsholderen sa at man selvfølgelig kan bruke det hvis det er beneficial, hvis det er bra». 

Mari forteller videre om hva hun synes om iBønn-appen:  

Den appen gjør alt veldig mye enklere, enklere enn å stå å se på solen hver dag og vite 

når du skal be, eller ha med kart og kompas i lomma. Så det gjør ting veldig mye 

lettere, og jeg tror alle muslimer bruker en eller annen app [...]. Jeg bruker den appen 

til alt mulig, egentlig.  

 

Gjennom appen har Mari alltid med seg den informasjonen hun trenger for å utføre sine fem 

daglige bønner. Alle informantene er positivt innstilt til religiøse apper og de åtte som har 

smarttelefoner anser dem som hjelpsomme i hverdagen. Hoda oppgir hvordan hun bruker den:  

Jeg bruker appen til å finne ut av bønnetider, finne forskjellige bønner man sier ved 

forskjellige hendelser, avhengig av kategorier, bekledning, beskyttelse, bønn, diverse, 

død, ekteskap, familie, faste, følelser. Det er masse der som jeg pleier å bruke. 

I likhet med flere av informantene benytter Hoda appen for å holde styr på bønnetidene. Når 

hun sier «finne flere forskjellige bønner», omtaler hun ikke her «Salah», den rituelle bønnen, 

som skal utføres fem ganger daglig, men «dua», som er personlige bønner. Disse bønnene kan 

både være ikke-formaliserte eller formaliserte. Det er de formaliserte Hoda referer til, som er 

bønner profeten skal ha fortalt i ulike situasjoner. Det finnes flere ulike dua’er for ulike 

gjøremål (Roald 2012:116). Appen gjøre det enklere for Hoda, samt for de andre 

informantene, å raskt finne frem til de ulike dua’ene de kan benytte i ulike situasjoner. Det å 

utføre dua er noe alle informantene foreller de gjennomfører på daglig basis; når de skal spise, 



75 

 

bruke toalettet, gå ut døren osv. På appen er det 227 ulike «daglige dua» som er delt inn i 

ulike kategorier. Hoda nevner noen av dem. 

Amira, som også har iBønn, forteller om andre apper hun bruker:  

Jeg pleier å lese [i Koran-appen] på bussen, daglig, hvor som helst, egentlig. Jeg har 

også en app hvor jeg laster ned mange videoer fra YouTube […]. Det er korte 

reminders, påminnelser om islam, små foredrag. Jeg synes det er fantastisk å sitte på 

banen og bare hører på det. Ellers så har jeg mange apper, hvor Koranen blir lest høyt, 

og så har jeg oversettelsen av Koranen. 

Amira viser til enda flere apper som er med på å gjøre hennes hverdag mer «religionsrik», da 

de gjør at hun kan utføre religiøse handlinger overalt. Flere av informanten benytter seg også 

som Amira av slike apper. Hun nevner en Koran-app, som også Mari benytter seg av. Hun 

sier følgende om den: «Så slipper du å ha med deg Koranen overalt, for det er en ganske stor, 

tung bok».  

Appene virker for de unge informantene som et verktøy. De gjøre det enklere for dem å utføre 

religiøse praksiser, inkludere mer av islam i hverdagen og strebe etter å bli enda bedre 

muslimer. Eller sagt på en annen måte, de benyttet dem som et middel i deres videre 

realisering av sitt moralske og religiøse selv.  

6.3 «For meg er lykken i islam» 

Flere av informantene forteller også om følelse knyttet til det å praktisere islam. Hoda 

forteller:  

Jeg har i hvert fall funnet ut at for meg er lykken i islam. Min måte å være lykkelig på 

er å følge islam så mye jeg kan følge islam og henvende meg til Gud. Det er den 

eneste måte jeg kan få indre glede på.  

 

Hoda mener at den indre gleden hun opplever, er et resultat av hennes hengivenhet til Gud og 

at hun lever i henhold til islam. Dette blir av henne ansett som nødvendige praksiser og som et 

middel for å oppnå denne indre gleden hun beskriver (Mahmood 2005:31). Mahmood og 

Jacobsen (2011a:341) argumenterer for at en ikke kun må se muslimers jakt etter 

«guddommelighet» som en adferdsendring, men at denne jakten også handler om deres indre 

disposisjoner og følelser. Og det er nettopp slik Hoda beskriver sitt religiøse liv. Måten hun 

handler på, har gitt henne en indre glede og mening. Mahmoods tese om frihet er også sentral 
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her. Det som Hoda sier gjør henne «lykkelig», er hennes hengivenhet til Allah. Hun fremmer 

ikke et indre ønske om frihet eller å påstå selvstendighet (Mahmood 2005:1–10).  

 

Amira forteller også om følelser relatert til hennes praksiser:  

Du kjenner forskjellen på de dagene du ber tidlig og får bedt ordentlig. Da kjenner du 

at dagen blir så mye bedre, du får mye mer ut av den. Det er medisin … Du mater 

sjelen din fem ganger daglig.  

 

Amira forstår praksisen som noe hun må utføre hver dag, hvis hun skal ha en ideell dag. Den 

kroppslige praksisen hun gjør når hun ber, handler derfor ikke kun om selve handlingen, men 

også om hennes personlige følelser. Mahmood hevder at når personer praktiserer, så medfører 

dette følelser, eller slik hun formulerer det: Ønsker og begjær blir et produkt av handlinger, 

heller en dens forløper (Mahmood 2005:126). Derfor er det ikke kun praksisene som er 

viktige for muslimenes dannelse av sitt religiøs selv, men også deres følelser, slik som Amira 

forteller om.  

Mari hevder at islam gir henne mening i livet:   

Jeg mener at dette livet her er temporary, du har det bare for en liten stund. 

Menneskene rundt deg, maten eller de pene klærne, varer ikke evig. Til og med jobb 

og utdanning eller hva som helst hjelper deg ikke for alltid. Så jeg føler at religion 

hjelper meg til å finne mening i hver minste ting jeg gjør.  

 

Mari utrykker at verken materielle ting eller status gir henne mening i livet, for som hun sier 

hjelper det deg ikke for alltid. Hun er av den oppfatning at dette livet er midlertidig, i 

motsetning til det evige livet i paradis. Når hun forteller at det er islam som gir henne mening 

i livet, trekker hun på et sentralt tema blant informantene, nemlig at hvordan hun velger å 

handle i dette livet, er avgjørende for henne i neste liv, livet etter døden. Dermed blir alle 

hennes handlinger meningsfulle, eller ansett som «hjelpsomme» for å komme til paradis. 

Dette har bakgrunn i at muslimer, med utgangspunkt i de hellige tekstene, tror alle dømmes 

på grunnlag av sine handlinger, hvor handlingene blir veid på en vekt på dommedagen (Roald 

2012:111). Dette er også noe Dilara har reflektert over: «Mine synder blir skrevet ned av den 

dårlige engelen [hun peker her på sin ene skulder, for å vise at det sitter en engel på hver 

side], og mine gode blir skrevet ned av den gode engelen. Så det blir sagt at på dommedagen 

… Har du sett en sånn vekt». Jeg svarer at det har jeg, hun sier da «Ja så kommer den for å se 

om dine gode er her opp eller om dine dårlige er her opp». Hun bruker her armene for å vise 
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hvordan vekten enten tipper mot den dårlige eller gode siden. Denne forestillingen om at 

mennesker blir dømt ut ifra sine synder og for sine gode gjerninger er sentralt i den islamske 

teologien (Roald 2012:111). Mahmood (2005:30–31) viser til at det er via de religiøse 

tekstene muslimene finner frem til hva de mener er den riktige måten å leve på i denne 

verden, og at de videre selv kommer frem til hvordan de kan leve etter de moralske kodene 

som kommer derfra. Dette kan vi se er tilfellet både for Mari og Dilara hvor de har en 

oppfattelse av hvordan de bør handle med utgangspunkt i hva som står i de hellige tekstene.  

Omar er enig med Mari om at det ikke er materielle ting eller status som er viktig:  

Det å være muslim handler om at alt du [skal] gjøre, ikke er for deg selv, ikke for 

suksess i dette livet, ikke for rikdom, ikke engang for familien. [Det handler om] alt du 

gjøre er for skaperen, som er en høyere årsak, et høyere mål […]. Alt i dette livet 

kommer til å forsvinne, det er en del av livet, men skaperen vil alltid være der. Så hvis 

du har han, så har du det du trenger, du trenger ikke noe mer. 

Omar, lik Mari, er først og fremst opptatt hva som er evig her i livet. Han mener at alt du 

trenger er Gud, for det er bare skaperen som varer evig. Han beskriver hva det ikke vil si å 

være muslim, for videre å poengtere at det å være muslim handler om å gjøre alt for Gud. 

Denne fremstillingen har bakgrunn i at islam i Koranen er beskrevet som «underkastelse» 

eller «overgivelse». Derfor definerer en muslim seg ofte som en person som har underkastet 

seg Guds vilje (Roald 2012:17), som er nettopp hva Omar gjør eller prøver å gjøre. Han 

vektlegger derfor mer den dogmatiske siden i sin fremstilling av hva det vil si å være muslim, 

enn hva Mari gjør. Hun vektlegger heller den indre meningen i sitt religiøse liv. Dette er som 

nevnt en vanlig kjønnsforskjell i menns og kvinners fortellinger om deres religiøsitet (Furseth 

2006:176–177).  

Videre forteller Omar hva han mener du ikke kan føle i dette livet hvis du er dedikert til 

skaperen, har riktig intensjon og er det beste mennesket du kan for skaperen:  

Hvis du har den overbevisningen, så er det umulig for deg å si eller føle at du har 

mislyktes i noe som helst eller føle deg deprimerte, verdiløs eller føle at du har mistet 

håpet […]. Hvis du har den innstillingen, jeg forsøker å ha den innstillingen, så vil du 

aldri være alene, du vil aldri være lei deg. 

Slik Omar forteller, forstår han eget og andres religiøse liv som et individuelt ansvar eller noe 

de selv må «forsøke» å oppnå. Han viser også til hvilke fordeler han mener personer får av å 

være muslim med riktig overbevisning eller innstilling, hvor dette gir en direkte og positiv 
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effekt på personers følelseliv. Dette har likhetstrekk med hva Jacobson (1998:107) finner. 

Flere av hennes informanter var positivt innstilte til at islam gav dem eksplisitte veiledninger. 

Dette uttrykte de var en av grunnene til at de var tiltrukket av religionen, fordi denne måten å 

leve på gav dem flere fordeler, og det er akkurat dette Omar beskriver. 

6.4 «Handlinger er veldig viktige for å bevise det du har i hjertet» 

I sosialantropologen Victor Turners bok «The Ritual Process» (1969) viser han til hvor viktig 

det er å se på ritualer i individers religiøse liv, som han mener ofte i tidligere tid ble sett på 

som ubetydelig.  I dette og de foregående kapitlene har det kommet frem at ritualer og 

religiøse praksiser er en viktig del av informantenes religiøse liv. Dette har bakgrunn i at 

innenfor islam er selve troen på Gud det mest fundamentale, men det er igjennom ritualene og 

handlingene muslimene gir uttrykk for sin tro (Roald 2012:107). Det skal nå bli sett på 

hvordan informantene videre forteller om sine religiøse praksiser. Munra sier følgende:  

Jeg tenker at det å be de fem bønnene er en del av det å være muslim, også det å faste, 

bruke hijab, lese i Koranen, å være hyggelig med andre mennesker, være hyggelig 

med naboer. For islam sier, okay muslimer, ha nåde, ha respekt for eldre mennesker, 

ikke baksnakke eller såre andre mennesker, uansett hvilken religion de tilhører.  
 

Munra forteller her om både religiøse og moralske praksiser, og anser begge deler som viktige 

for å kunne se seg selv som muslim. Det hun forteller, kan tyde på at hun mener visse 

praksiser er pålagt muslimer. Dette kommer til utrykk når hun oppgir «islam sier». Videre kan 

det se ut som hun benytter seg av praksisene som et middel for å realisere seg selv som 

muslim og som en moralsk person (Mahmood 2005:31). Munra forteller her om ytre aspekter 

hun må utføre for å kunne identifisere seg selv som muslim. Hoda forteller her om indre 

aspekter ved det å være muslim: 

 

Jeg tror at troen ligger i hjertet. Det er iman, og iman ligger i hjertet. Handlingene våre 

påvirkes av det som ligger i hjertene våre, ikke sant? Så jeg mener at hvis man tror i 

hjertet, og man tror av hele sitt hjerte, så vil det vises i handlinger uansett hva, altså 

hvor mye man tror.  

Religiøse handlinger blir for Hoda en måte å utrykke en indre tilstand på, hennes religiøse 

selv og videre i hvilken grad hun tror. Det er som nevnt en tendens blant informantene å skille 

mellom i hvilken grad en er praktiserende, og ikke bare om en er praktiserende eller ikke.   

Slik hun forteller om sine religiøse handlinger, viser til at hun har kroppsliggjort sine religiøse 
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følelser, like mye som sine religiøse handlinger. Det har blitt en del av hennes habitus 

(Mahmood 2005:136). Kinsi uttrykker i likhet med Hoda at hennes tro og handlinger er nært 

knyttet sammen:  

I islam så er definisjonen på tro definert ut ifra det du tror på i hjertet, det du sier med 

tunga og hva slags handlinger du gjør. Det er på en måte tre. Hvis du mangler en av de 

tre, så mangler du noe for at troen skal bli hel. Det kalles iman, [som viser] hvor sterk 

din tro er. I islam så er det sånn at det er i hjertet det starter, intensjonen din, du tror på 

Gud, så kommer de i tale og så kommer det i handling. Handlinger er veldig viktige 

for å bevise det du har i hjertet.  

 

I likhet med Hoda så er handlinger for Kinsi viktig for å vise i hvilken grad hun er 

praktiserende. Selv uttrykker hun dette på følgende måte: «hvor sterk din tro er». Kinsi forstår 

egen tro som bestående av tre elementer. Jeg har valgt å kalle hennes fremstilling en 

«trestegsmodell» hvor alle stegene er sentrale for at «troen skal bli hel». Det første steget er å 

tro på Gud og tilegne seg riktig intensjon. Dette kommer til utrykk i det neste steget, altså 

hvordan du snakker. Det siste steget er handlinger. Hvordan du handler, beviser hva du har i 

hjertet, altså om du tror og om du har riktig intensjon (det du tilegner deg i steg én). 

Handlinger blir av Kinsi derfor ansett som viktige og nødvendige for å bevise overfor andre 

og henne selv at hun er en troende muslim. Dermed benytter også Kinsi seg av religiøse 

praksiser som et middel til å realisere seg selv som en troende muslim som praktiserer islam 

med riktig intensjon (Mahmood 2005:31).  

 

Amira oppgir også hva hun mener det å være religiøs innebærer:  

Å være religiøs, det er å commit to one God, for det første. Og så er det alle de andre 

kriteriene som kommer etter da, som å be de fem daglige bønner. [Når en gjøre dette] 

da sier man at hjernen din eller your mind, hjertet ditt og den fysiske kroppen din, de 

alle tre mates. Kroppen din mater du ved å spise og putte i deg mat, og your mind eller 

hodet ditt, det mater du med kunnskap, bare lære kunnskap og sånne ting. Og så har du 

type sjelen din eller hjerte ditt, det mater du med å være spiritualy, du ber de fem 

bønner, så det er noe som mater deg.  

 

Amira forteller her om både ytre og indre aspekter ved hennes religiøse overbevisning. Det 

ytre aspektet er at hun underkaster seg Gud og utfører de praksisene eller «kriteriene» som er 

pålagte innenfor islam. Videre forteller hun om det indre aspektet ved sin tro, nemlig at de 

pålagte handlingene bidrar til hennes indre religiøsitet. Dette kommer til utrykk når hun sier at 

du da mater hjertet ditt. Det er derfor en korrespondanse mellom Amiras ytre og indre 
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aspekter ved hennes tro. De religiøse praksisene blir en måte å disiplinere og transformere seg 

selv som et subjekt av islamske praksiser på, og for å realisere seg selv som et religiøst 

individ (Mahmood 2005:28–31). Ved at hun bruker begrepet «mater» utrykker også Amira at 

praksisen både er et behov og noe som må gjentas gang på gang, og dag etter dag, som ifølge 

Mahmood (2005:136) vil medføre at hun utvikler en bestemt habitus.  

6.5 «Jeg føler bare samfunnet hindrer meg» 

Som vi har sett kan informantenes fortellinger belyses med Mahmoods teoretiske perspektiv. 

Hennes tilnærming gjør det mulig å bedre forstå informantenes motivasjoner for sine religiøse 

praksiser, og samtidig antyde hvor motivasjonen kommer fra, altså islamske diskursive 

tradisjoner, gitt av den religiøse litteraturen. Diskursene forutsetter hvordan informantene 

oppfatter hva som er den beste måten å leve som muslim på, men som Jacobsen (2011c:66–

67) påpeker, er den norske konteksten annerledes enn den egyptiske som Mahmood tar 

utgangspunkt i. Vi må derfor ta høyde for at informantene i denne oppgaven også er preget av 

den norske konteksten. Den norske konteksten blir tydelig når flere av informantene eksplisitt 

forteller at de mener det norske samfunnet hindrer deres ønskelige religiøse utøvelse, spesielt 

å gå med niqab. Roald (2004:329) visert til at blant salafister er det vanlig å bruke 

ansiktsdekkende plagg. Blant de kvinnelige informantene er det kun én som bruker niqab, 

men flere forteller at de kunne tenke seg å benytte det daglig. Alle kvinnene forteller at de en 

eller flere ganger har gått med det, men som Amira sier: «Jeg kunne ha gått med [niqab], jeg 

tuller ikke. Jeg føler bare samfunnet hindrer meg. Det er ikke mulig å gå med niqab her i 

vesten».  Amira mener samfunnet eller den vestlige konteksten umuliggjør hennes ønskede 

praksis. Dette er også Munra enig i: 

 

Jeg likte [å gå med niqab] veldig godt, men det er ikke lett å bære det her [i Norge], 

for man blir ofte truet ... De sier at vi blir undertrykket, men jeg føler det er de som 

undertrykker oss, fordi vi får ikke lov til å gå med det vi ønsker å gå med.  

 

Jacobsen (2011a:328) mener at informantenes selvdannelse og selvforståelse er preget av 

både tradisjonelle muslimske diskursene og flere andre diskurser, slik som for eksempel 

norske offentlighetsdiskurser. Med utgangspunkt i disse ulike diskursene forhandler 

muslimene selv frem den beste måten å handle og være på. Basert på hva Munra forteller, kan 

det se ut som hun selv oppfatter forhandlingen om niqab som tapt. Det å gå med niqab blir 

ansett som det mest synlige symbolet på islam i den vestlige verden, og kvinner som går med 
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dette plaget, blir ofte ansett som passive ofre av kjønnsundertrykkelse (Zempi 2016:1740, 

1752). Denne fremstillingen er ikke Munra enig i. Hun snur det heller om og sier at hun føler 

at muslimske kvinner blir undertrykket fordi de ikke kan gå med det de selv ønsker. Hun 

anser derfor ikke kvinner som bruker plagget, som ofre av kjønnsundertrykkelse. Hun legger 

vekt på, som flere av informantene, at det er hvordan du blir behandlet i det norske samfunnet 

som hindrer henne i å bruke niqab. Munra nevner trusler, og andre nevner vold, krenkelser og 

negativ oppmerksomhet. De fremstiller derfor den norske konteksten som begrensende for 

deres ønskede religiøse praksiser, og dermed også deres religiøse realiseringer. Kinsi lar ikke 

den norske konteksten begrense henne, hun bruker niqab daglig:  

 

Først og fremst er det en frivillig handling […]. Jeg bruker det ikke fordi jeg trenger 

det, jeg bruker det først og fremst fordi jeg har lyst. Og i og med at foreldrene mine er 

imot det, så rådførte jeg meg ikke med noen i det hele tatt, jeg bestemte meg selv, jeg 

tok det på meg, ferdig. 

 

Kinsi gir utrykk for at hun ikke oppfatter det å gå med niqab som påbudt, en forståelse hun 

deler med de andre informantene. De fremstiller det heller som noe de ønsker å gjøre for Gud, 

en form for tilbedelse. Kinsi legger vekt på at det å begynne med niqab både var frivillig og et 

individuelt valg, og dermed motsetter hun seg den vanlige antagelsen om at dette er noe 

kvinner blir påtvunget av familiemedlemmer (Zempi 2016:1749). Kinsis fortelling har 

likhetstrekk med funnene fra en annen studie gjennomført i Storbritannia av sosiologen Irene 

Zempi (2016:1749). Blant hennes informanter var det en konsensus rundt at det å gå med 

niqab var basert på et individuelt valg. Flere av hennes informanter vektlegger også, som 

Kinsi, at dette var noe de gjorde selv om deres familier var imot denne praksisen.   

 

Konvertitten Mari forteller om en annen side ved det å gå med niqab:  

 

Jeg har brukt niqab under to ramadaner. Fordi da har jeg gått i byen, og forelderen 

mine var i byen, og de visste ikke at jeg var muslim. Så de kunne i hvert fall ikke se 

meg med hijab. For da hadde helvete brutt løs. Så da gikk jeg mest med det for å 

gjemme meg lite grann.  

 

Mari utrykker her at hun ikke primært brukte niqaben av religiøse grunner, men heller for å 

gjemme seg for foreldrene. Da jeg var deltager på fredskonferansen, observerte jeg at noen av 

dem som skulle konvertere foran forsamlingen, var ikledd niqab. Jeg ble fortalt at dette var 
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fordi personer hadde opplevd å bli filmet. Disse filmene hadde så blitt lagt ut på nett og videre 

medført at foreldrene til de nykonverterte hadde funnet ut om konversjonen. Dette hadde igjen 

resultert i at de unge konvertittene hadde blitt kastet ut hjemmefra. Videre ble jeg fortalt at 

selv om det ikke var lov å filme eller ta bilder under konferansen, var det flere som benyttet 

seg av niqab, både menn og kvinner, for å forhindre at dette skulle skje med dem. Andre 

studier underbygger også at niqaben ikke alltid kun blir benyttet av religiøse grunner. Furseth 

(2014:17) viser til at en av hennes informanter benyttet seg av niqab da hun skulle på fest med 

venninner og hadde sminket seg, for da å skjule sin skjønnhet.  

 

Alle informantene er enige om at det ikke er lett å bruke niqab i Norge, og flere forteller at 

dette er den primære grunnen til at de velger bort bruken av dette klesplagget. Det blir her 

tydelig at for å forstå informantene må det også tas hensyn til den norske konteksten, og det 

komplekse samspillet mellom kultur, sosiale kontekst og sosiale faktorer (Winchester 

2008:1757; Jacobsen 2011c:66–67) og ikke bare de islamske diskursive tradisjonene som 

Mahmood hevder.  

6.6 Plukk og miks 

De fleste av informantene forteller at de ikke følger en lovskole. De har heller det jeg har 

valgt å kalle en «plukk og miks»-tilnærming til de ulike skolene. De velger det de selv mener 

er riktig. Dette kan kanskje ha en sammenheng med at det i Norge har skjedd en endring i det 

religiøse landskapet. Unge følger ikke foreldregenerasjonens tradisjoner, de inkluderer heller 

det de anser som fordelaktig i deres egen selvutvikling. Dermed blir inkludering og 

ekskludering av de religiøse tradisjonene i økende grad basert på individuelle valg og 

preferanser (Halman 1994:65–66; Furseth 2006:295, 298).  

Det er primært fire ulike lovskoler innenfor sunni-islam: Hanafi, Maliki, Shafii og Hanbali 

(Roald 2012:75). I Norge er de tre førstnevnte representert, hvor hver har bestemte rettslærde 

(Vogt 2008:136). Det er forskjeller mellom de ulike lovskolene. Det er for eksempel ulikheter 

i hvilke rettsprinsipper de legger vekt på, og hvilke prinsipper de har for å fastlegge hadith-

litteraturens autentisitet, som er en av rettsvitenskapens viktigste kilder. Lovskolene tar også 

opp mange forskjellige sosiale, politiske og religiøse anliggender, og i mange spørsmål finnes 

det ulike tolkninger (Vogt 2005:139; Roald 2012:75).  
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Omar sier dette når jeg spør om han følger en bestemt lovskole:  

 

Ikke personlig. Jeg forholder meg som regel til majoritetens praksis, altså det som de 

fleste er enige i er riktig å gjøre […].  Jeg peiler meg ikke inn på en lovskole og setter 

den over andre.  

 

Omar oppfatter ikke lovskolene som autorative, når det gjelder hva som er rett og galt.  Dette 

blir tydelig når han forteller at han heller følger majoriteten og «påstanden» som har størst 

oppslutning blant muslimer. Amira forteller i likhet med Omar at heller ikke hun følger en 

bestemt lovskole. Da jeg spør henne hvordan hun velger mellom lovskoler, svarer hun:  

 

Jeg føler at det meste er ganske likt. My kind of motto er at hvis det er uenigheter så 

bare holder jeg meg unna det, og tenker: «Okay jeg bare dropper det». Enn å begynne 

å tenke: «Okay, den og den lovskolen sier ditten og datten og bla bla». Så jeg prøver 

bare å keep it clean.  

 

Som Omar oppfatter ikke Amira lovskolene som autorative. Dette bekrefter Roalds 

(2004:124) påstand om at lovskolene i det 19. og 20. århundre har begynte å miste sin 

autorative status, og dette mener hun har sammenheng med muslimers oppfattelse av hva som 

har sannhetsverdi. For Amira er sannhetsverdien å «keep it clean», som innebærer å ikke 

utføre praksisen hvis det eksistere uenigheter rundt temaet. I tillegg til dette uttrykker hun at 

dette også innebærer å følge det «Allah, Koranen og det profeten, fred være med ham, har 

lært oss», som er et tema flere av informantene til stadighet tar opp under intervjuene.  

Konvertittene forteller også at de ikke følger en bestemt lovskole. Dilara, som konverterte fra 

kristendommen, sier hun heller forbinder lovskolene med muslimers etnisitet:  

 

De som følger lovskoler, de er mer sånn … De som er fra Marokko og rundt der, de 

følger en lovskole som heter Maliki. Og de som er fra Somalia og Etiopia, følger en 

lovskole som heter Shafir. De som er fra Tyrkia, følger en lovskole som heter Hanifi. 

Men om du følger én lovskole eller en annen, så er det rett uansett. 

 

Denne oppfatningen har også Mari: «Muslimer fra forskjellige land følger forskjellige 

lovskoler …». Denne forestillingen har sitt utspring fra at lovskoler primært er knyttet til 

geografiske områder i verden, hvor det vanligste er å følge hjemlandets rådende lovskole 

(Vogt 2008:137). Mari forteller også om en annen måte hun forholder seg til lovskolene på: 

«Jeg bare gjør bare det jeg føler for […]. Jeg følger litt fra den ene og litt fra den andre. 
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Egentlig hva som passer meg best». Mari har ikke et anstrengt forhold til lovskolene og anser 

dem ikke som viktige for hennes religiøse utøvelse. Dette kan ha sammenheng med hva Roald 

(2004:113) finner i sin studie av svenske konvertitter. Hun viser at de ofte opplever å bli møtt 

av flere ulike synspunkter og kulturelle bakgrunner, hvor muslimene følger ulike lovskoler og 

trender. Dette resulterer ofte i at konvertittene blir forvirret i sin søken etter «sannheten», og 

videre avviser lovskolesystemet.  

 

Marius har også lik oppfatning som Mari, men han mener at før måtte muslimer følge en 

lovskole fordi de hadde ikke tilgang på all informasjon om islam: «Mens i dag så har vi 

nesten tilgang på alt …  Google finner alt for meg […]. Så da kan man bare velge og vrake, så 

vi er i en veldig mye enklere posisjon i dag til å velge litt mer fritt». Marius knytter 

lovskolenes roller til tilgjengelighet på islamsk kunnskap, hvor han i dag derfor ikke trenger å 

følge én lovskole. Videre forteller han:  

Jeg har hørt at hvis man følger en bestemt lovskole, og jeg skal ikke si noe på det, men 

hvis man ser beviser på at noe annet er riktig, skal man ikke si: «Jeg følger denne 

lovskolen». Da skal man bytte, for det handler ikke om å følge lovskoler, så jeg følger 

ikke en lovskole.  

Marius avviser lovskolene, og oppfatter dem ikke som viktige for hans religiøse utøvelse. 

Fordi som han sier, er det ikke det islam handler om. For ham, og som for flere av 

informantene, handler det om «Å følge det profeten, fred være med ham, har fortalt oss», altså 

Koranen, som ble åpenbart av Muhammed, og Sunnaen, hva profeten sa og gjorde.  

 

I dette utvalget skiller Tamara seg ut ved at hun er den eneste som forteller at hun følger én 

lovskole, hun følger Shafi. Til tross for dette har hun samme oppfatning som de andre 

informantene, at lovskoler ikke har en spesiell betydning for religiøs utøvelse. Dette kommer 

til uttrykk når hun sier: «Det er ting som skiller dem fra hverandre, men det er i bunn og 

grunn det samme. Det er veldig få steder de ikke er enige, men alt er riktig». Selv om samtlige 

av informantene er enige i at de ikke egentlig trenger å følge en lovskole, har de ulike 

begrunnelser for hvorfor de ikke velger å gjøre det. Omar mener det beste er å følge hva 

majoriteten av muslimer mener er riktig, Amira begrunner valget med at hun ikke ønsker å 

utføre handlinger det er uenigheter rundt (som det ofte kan være innenfor og på tvers av 

lovskolene). Mari og Dilara mener lovskoler handler om muslimers etnisitet, og Marius sier at 

det å følge en lovskole ikke er det islam handler om.   
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Roald (2004:113–114) fant også i sin studie at flere av informantene avviste 

lovskolesystemene. Dette uttrykte informantene var fordi de heller ønsket å følge Koranen og 

profetens Sunna. Videre fant hun at dette var en særlig utbredte tendens innenfor salafistiske 

retninger, hvor flere oppga at de heller ville følge Koranen og profetens Sunna, enn 

lovskolene (Roald 2004:213). Som vi har sett, er også dette utbredt blant informantene i dette 

utvalget. Derfor kan deres avvisning av lovskolene ha bakgrunn i deres salafistiske 

orientering som er preget av deres tilknytning til Islam Net, men ettersom lovskolene generelt 

sett har mistet sin autorative status, må også dette tas i betraktning.  

 

Informantenes «plukk og miks»-tendenser er også noe de forteller om når det gjelder hvilke 

moskeer de velger å gå til. Mari foreller når jeg spør om hun går i en bestemt moske: «Nei 

ikke i det hele tatt, jeg går litt forskjellig.» Det samme sier Dilara: «Jeg er litt her og litt der.» 

Og Hoda svarer: «Nei, jeg vandrer litt her og der.» Amira forteller at hun misliker at muslimer 

har en tendens til å gå i samme moske og begrunner dette med at «Alle moskeer er jo Guds 

hus, så hvorfor skal du begynne å tenke at den ene er viktigere enn den andre? Så jeg drar i 

alle moskeene.» Omar sier også at han ikke liker at muslimer kun går i én bestemt moske:  

 

Jeg har merket det ofte er slik at pakistaneren går til denne moskeen, araberen til 

denne og somalieren til den. Det er et opplegg jeg personlig er veldig imot. Så jeg 

gjorde det nesten til en plikt for meg selv å gå til ulike moskeer. Fordi jeg ikke ville at 

folk skal assosiere meg med den X [land] moskeen siden jeg er X [hans etnisitet] […]. 

Jeg misliker de skillene. Så jeg pleier å hoppe frem og tilbake mellom moskeene, 

prøver å ikke gå for mye i en.  

 

Omar knytter valget om å benytte ulike moskeer til etniske skiller. Han ønsker ikke å bli 

identifisert av andre ut ifra sin etnisitet. Det at han er misfornøyd med de eksisterende etniske 

skillene mellom moskeene, kan ha en sammenheng med hans nære tilknytning til Islam Net. 

Organisasjonen hevder å representere en universell form for islam, som Islam Net mener står i 

motsetning til hva de beskriver som moskeenes etniske, kulturelle og sekteriske interesser 

(Linge 2013:48). Omars oppfatning kan også skyldes en vanlig tendens blant unge muslimer i 

dag, hvor flere avviser eller ikke legger vekt på sin etniske identitet. Deres interesse er heller 

rettet mot deres religiøse identitet (Jacobsen 2002:227; Peek 2005:229–230; Jacobson 

2010:253). Peek (2005:229–230) finner også at unge muslimer ofte anser identiteter knyttet til 

etnisitet, nasjonalitet og kultur som uislamsk. 
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6.7 Oppsummering  

Informantene forteller at det å leve som praktiserende muslim er en livsstil, og at islam ideelt 

sett skal prege alle aspektene ved deres liv og virke veiledende for alle deres handlinger. Dette 

må sees i sammenheng med deres felles forståelse om at hvordan du velger å handle og 

oppføre deg i dette livet, får direkte konsekvenser for det neste livet – det evige livet i paradis. 

Livsstilen skal både være en del av deres private og offentlige liv. De mener at alt de gjør kan 

anses som en form for tilbedelse, hvis det utføres med riktig intensjon, altså på bakgrunn av 

religiøse grunner. Flere av informantene oppgir også at denne livsstilen gir dem mening eller 

en indre glede i livet.  

 

Videre fremstiller informantene seg selv som hengivende muslimer og trekker både på en 

moralsk og religiøs side ved sin hengivenhet. Den moralske siden ved deres hengivenhet 

uttrykker de ved å fremstille seg som personer med god moralsk karakter, som alltid er gode 

mot andre. Den religiøse siden kommer til uttrykk når de snakker om hvor viktige deres 

religiøse praksiser og handlinger er. De mener at deres handlinger gjenspeiler i hvilken grad 

de tror eller i hvilken grad de er praktiserende. Dette henger sammen med at de ser på det å 

leve som en praktiserende muslim som en kontinuerlig utvikling, hvor de aldri kan bli gode 

nok muslimer, men alltid må strebe etter å bli bedre. Deres streben inkluderer det å tilegne seg 

mer kunnskap om islam, bedre sin moralske karakter og videre inkludere mer av islam i sin 

hverdag. De fremstiller det å være og det å identifisere seg selv som muslimer som et 

prosjekt. Dette kan sees i lys av Giddens (1994; 1996) beskrivelser om høy- eller 

senmoderniteten, hvor en i dag ikke kan støtte seg til en entydig tradisjon eller vane, slik en 

kunne i det tradisjonelle samfunnet. Hvem en er og ens identitet må skapes refleksivt i et 

virvar av muligheter og tilbud, ens identiteter blir derfor et refleksivt prosjekt.  

 

Hvordan informantene skal handle, tolker de ut ifra det Mahmood kaller de «moralske 

kodene», som kommer fra Koranen og den fortolkede litteraturen. Gjennom deres tolkninger 

kommer informantene frem til den best mulige måten å leve på i henhold til islam, hvor de 

anser sine handlinger og religiøse praksiser som nødvendige og et unngåelig middel for å 

realisere seg som praktiserende muslimer med god moralsk karakter (Mahmmod 2005:30–

31). Selv om informantene har klare meninger om hva som er rett og galt, kom det frem at det 

eksisterer en plukk og miks-tendens blant informantene når det gjelder lovskoler og hvilke 

moskeer de valgte å dra til. De anså ikke lovskolene som autoritære og fortalte at de valgte det 
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de selv mente var riktig, samtidig som de vektla at det var Koranen og profetens Sunna de 

fulgte. Denne praksisen kan som nevnt skyldes at religiøse individer nå i økende grad handler 

på bakgrunn av religiøse følelser som de baserer på individuelle valg og preferanser. En annen 

forklaring kan være at informantenes valg er preget av deres salafistiske tilnærming til islam, 

som innebærer at det ikke er vanlig å følge kun én lovskole. Det trenger ikke være den ene 

eller den andre forklaringen som er gjeldende, det kan være en kombinasjon av begge 

forklaringene. Flere av informantene oppgir også at de opplever den norske offentligheten 

som begrensende. Dette kom særlig til uttrykk i kvinnenes fortellinger om niqab-bruk, hvor 

de opplever at holdningene til dette plagget i det norske samfunnet vanskeliggjør praksisen.  
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7 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan et utvalg unge muslimer tilknyttet Islam Net 

forteller om sine religiøse karrierer, fra barndommen og frem til i dag, og videre hvordan 

deres religiøse identiteter kommer til uttrykk i deres livsfortellinger. Det har også blitt 

undersøkt hvilke meninger de unge muslimene i dag tillegger egne religiøse praksiser. Hvert 

av analysekapitlene tar for seg en del av deres religiøse karrierer. I første analysekapittel blir 

det sett nærmere på informantenes fortellinger om barndommen og tidlig ungdomstid. Det 

andre kapitlet tar for seg vendepunktet, mens det tredje kapitlet omhandler hvordan 

informantene forteller om det å leve som praktiserende muslimer. Datamaterialet er basert på 

ti livsfortellingsintervjuer med unge muslimer tilknyttet organisasjonen Islam Net.  

7.1 De unge muslimenes religiøse karrierer 

Den overordene problemstilling var: Hvordan forteller et utvalg unge muslimer tilknyttet 

Islam Net om sine religiøse karrierer? Dette spørsmålet har blitt besvart og diskutert i alle de 

tre analysekapitlene.   

Analysen tar utgangspunkt i tre ulike faser av den religiøse karrieren. Jeg finner at kontinuitet 

er sentralt i alle fasene, hvor informantenes fortellinger er preget av at de binder sammen egen 

fortid med deres nåtid. De fremstiller prosessen som en slags kontinuerlig modningsprosess. 

Hvordan informantene uttrykker dette i fortellingene om barndom og tidlige ungdomstid, 

varierer mellom konvertittene og de med muslimsk bakgrunn, men også mellom de ulike 

informantene med muslimsk bakgrunn. Noen av informantene som har vokst opp med 

muslimske foreldre, forteller om et brudd i denne kontinuerlige modningsprosessen, mens 

andre med muslimske foreldre ikke gjør det. Likevel eksisterer det en konsensus rundt at sex 

og alkohol ikke anses å være i overenstemmelse med hva de betrakter som en muslimsk 

ungdomstid. Slike ting hører hjemme i hva flere beskriver som en normal norsk ungdomstid. 

Festing og alkoholbruk, som er det informantene med muslimsk bakgrunn trekker frem når de 

forteller om bruddet, er ikke noe konvertittene omtaler som et brudd. De benytter egen 

avstand til disse praksisene for å skape kontinuitet, hvor de uttrykker at de allerede før de 

konvertere, følte at dette var moralsk feil. 

Informantenes fortellinger om vendepunktet er også preget av kontinuitet gjennom at de 

forteller om selvutdanning, selvtransformasjon og selvrealisering. De oppgir at forholdet til 
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islam har endret seg og at de opplevde økt bevissthet rundt egne religiøse praksiser. Det er her 

en forskjell i hvordan informantene med muslimsk bakgrunn og de to kvinnelige konvertittene 

forteller om kontinuitet i vendepunktet. Informantene med muslimsk bakgrunn forteller ikke 

om et brudd, men det gjør de to kvinnelige konvertittene. De knytter bruddet til foreldrenes 

avvisning av sitt valg om å bli muslimer, og til at deler av deres sosiale omgangskrets trakk 

seg unna dem når de konverterte.  

Når informantene forteller om det å leve som en praktiserende muslim, omtaler de dette som 

en kontinuerlig utvikling. De kan aldri bli gode nok muslimer, men må alltid strebe etter å bli 

bedre. For å stadig bli en bedre muslim ser informantene det som viktig å prøve å inkludere 

mer av islam i hverdagen, lære seg mer om religionen, være gode mot andre og strebe etter en 

god moralsk karakter. Dette må sees i sammenheng med deres vektlegging av at islam er en 

livstil. Islam skal ideelt sett prege alle deres handlinger i hverdagen.  

 

I analysen har jeg anvendt det passive og aktive perspektivet på konversjonen som et 

analytisk verktøy når jeg har undersøkt hvordan informantene selv forstår og forteller om sine 

religiøse vendepunkt. Jeg finner at deres fortellinger er preget av at de benytter seg av ulike 

perspektiver. Det passive perspektivet som de benytter, gir uttrykk for at de selv forstår 

vendepunktet som en form for religiøs oppvåkning. Samtidig vektlegger de at det var et 

individuelt valg, som de selv tok aktiv del i. Dermed benytter de i tillegg til det passive 

perspektivet også et mer aktivt perspektiv i fortellingene om sine religiøse vendepunkt.  

Det aktive og interaksjonistiske perspektivet på konversjonen har også blitt benyttet for å 

undersøke hvordan informantene forteller om vendepunktet i sine religiøse karrierer. 

Gjennom å se på livsfortellingene til informantene i sin helhet blir det tydelig at deres 

konversjon eller tilbakevending ikke kun var et resultat av en transformasjon i isolasjon fra 

andre, men at de også var preget av flere ulike faktorer og kontekstuelle forhold. Spesielt var 

den sosiale konteksten de befant seg i før og rundt vendepunktet, viktig. Informantene 

forteller om sentrale personer som befant seg rundt dem, og de to kvinnelige konvertittene 

oppgir også Islam Net som en viktig aktør i tiden rett etter deres konversjon. De fikk gjennom 

organisasjonens nettider og arrangementer informasjon om islam og hvordan de skulle leve 

som muslimer og hvordan de skulle praktisere islam. Det å «veilede og undervise 

konvertitter» (Islam Net 2016a) er et av Islam Nets satsingsområder og noe de arbeider med. 
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Informantene trekker også frem den norske konteksten eller hvordan media fremstiller islam 

og muslimer som betydelig for deres valg om å konvertere eller vende tilbake til islam. Flere 

sier også at dette påvirket valget deres om å aktivt søke kunnskap om islam. Dette oppgis 

også som en av grunnene til at de er tiltrukket av Islam Net.  De opplever at organisasjonen 

arbeider med å endre denne fremstillingen, og med det også offentlighetens oppfattelse av 

islam og muslimer. Informantene trekker også frem hvordan moderne vitenskap og Koranen 

ikke er to motsetninger. De mener at nylige vitenskapelige funn allerede er beskrevet i 

Koranen. Dette benytter de seg av for å legitimere «islamsk kunnskap» og er noe de trekker 

frem som en sentral faktor som påvirket dem til enten å bli mer interessert i islam eller 

overbevise dem enda mer om at islam er sannheten. Denne forståelsen må sees i sammenheng 

med den norske konteksten informantene befinner seg i, hvor islam og det å være religiøs ofte 

anses som det motsatte av moderne vitenskap eller moderniteten selv (Jacobsen 2002:129) – 

noe informantene er uenige i.  

7.2 Den religiøse identiteten  

Et av forskningsspørsmålene var: Hvordan kommer de unge muslimenes religiøse identitet til 

uttrykk i deres livsfortellinger? Jeg har benyttet meg av Jenkins (2008) og Anderssons (2004) 

identitetsteorier som analytiske verktøy for å undersøke hvordan informantene uttrykker sin 

religiøse identitet. Dette har gjort det mulig å se på hvordan ytre definisjoner eller 

kategoriseringer gitt av andre har preget dem, og hvordan deres tilegnede normative 

vurderinger preger hvordan de forteller og reflekterer over sin fortid. Hovedvekten har blitt 

lagt på Anderssons tredelte begrep «identitetsarbeid», da dette viste seg fruktbart for å 

tilnærme seg det religiøse aspektet ved informantenes identitet. Videre fungerte denne 

tilnærmingen seg godt for å undersøke hvordan den kategoriske identiteten av muslimer, som 

blir uttrykt gjennom offentligheten og media, har preget og preger informantens religiøse 

identitet.  

 

Informantene fremstiller seg i dag som hengivende muslimer, som er reflekterte og bevisste 

på egne religiøse praksiser. Blant informantene er det konsensus om at for å kunne anse seg 

selv som en god og praktiserende muslim så er både dine religiøse praksiser og det å handle 

moralsk riktig overfor andre viktige elementer. De gir også uttrykk for at det å være og det å 

identifisere seg selv som en praktiserende muslim er et evigvarende prosjekt, hvor de alltid 

søker etter å kunne identifisere seg selv som en enda bedre muslim. Informantene har også en 
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tendens til å sammenligne seg med andre muslimer, hvor de betrakter andre og seg selv etter 

hvilket nivå eller stadium de befinner seg på. Deres identitet er derfor nært knyttet til religiøse 

praksiser. De mener at hvor religiøs du er, kommer til uttrykk i de religiøse handlingene du 

foretar deg, men at det vel så viktig å ha riktig intensjon bak handlingene – det må gi deg en 

indre mening.  

 

Informantenes nåværende religiøse identitet kommer også til uttrykk i fortellingene om 

barndommen og den tidlige ungdomstiden, hvor de benytter seg av tilegnede normative 

vurderinger (Andersson 2004:65). Dette blir tydelig i refleksjonene rundt deres foreldres 

adferd, hvor de på bakgrunn av nåværende syn og perspektiver om hva det vil si å være en 

praktiserende muslim, enten uttrykker at foreldrene var lite eller mye praktiserende. Den 

førstnevnte var den vanligste tendensen. Informantene antyder også at egen identitet som 

muslim i barndommen ikke var selvvalgt, men noe de tok for gitt og ikke var reflektert over. 

Denne vektleggingen kan forstås som en måte å fortelle sin historie på for å fremheve egen 

religiøs identitet og deres posisjon i dag som kunnskapsrike og praktiserende muslimer. Selv 

om informantene gir uttrykk for at identiteten som muslim i barndommen ikke var selvvalgt, 

oppgir de at de var bevisste på egen identitet som muslim, og at de oppfattet at den norske 

majoriteten også var det. Dette kommer særlig til uttrykk når de forteller om matvaner, 

klesstil og id-feiringer og senere hva de forteller om sex og alkohol. Konvertittenes 

nåværende religiøse identitet kommer også til uttrykk i fortellingene om barndommen og den 

tidlige ungdomstiden. De anvender normative vurderinger de har tilegnet seg i senere tid når 

de reflekterer over egen fortid, noe som gjør at de i dag reflekterer over egen fortid igjennom 

et islamsk perspektiv. 

I vendepunktfortellingene sier alle informantene at deres konversjon eller tilbakevending var 

et individuelt og bevisst valg. De anser nå egen religiøs identitet som selvvalgt. 

Vektleggingen av at det var et individuelt valg, må bli forstått ut ifra konteksten de lever i. I 

Norge i dag blir det ansett som en menneskerett og et tegn på selvstendighet å kunne ta egne 

valg. Media tegner ofte et bilde av muslimers tro og mentalitet som determinert av islam 

(Døving og Kraft 2013:171). Det kan derfor tenkes at informantene også har et behov for å 

stille seg i kontrast til denne offentlige og tilekrevde «kategoriske identiteten» (Andersson 

2004:64). Hvordan media tilskriver islam og muslimer bestemte kjennetegn og karakteristiske 

trekk, er noe alle informantene er opptatt av, og noe de avviser og ønsker å endre på. 

Informantene oppgav også at denne tilskrevne kategoriske identiteten gitt av 
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medieoffentligheten hadde betydning for hvorfor de begynte å tilegne seg kunnskap om islam. 

De ønsket å ta stilling til denne identiteten og forsvare seg mot den.  

7.3 De religiøse praksisene  

Det neste forskningsspørsmålet var: Hvilken betydning tillegges de religiøse praksisene? 

Dette spørsmålet ble primært besvart i kapittel seks, hvor jeg hovedsakelig benyttet 

Mahmoods praksisorienterte perspektiv. Jeg kom frem til at det også var viktig å ta høyde for 

konteksten de unge muslimene befant seg i. Det var ikke nok å kun tilnærme seg materialet 

med utgangspunkt i de tradisjonelle muslimske diskursene, altså de moralske kodene gitt av 

den islamske litteraturen. Min studie støtter altså Jacobsens (2011c:66–67,78) undersøkelser 

her.  

Informantenes fortellinger om egen religiøse karriere bærer preg av at de benytter et skille 

mellom indre og ytre meninger ved sine religiøse praksiser. De ytre meningene viser til noe 

som er pålagt av andre, mens de indre meningene er knyttet til det indre selvet. I fortellingene 

fra barndommen sier informantene at de religiøse praksisene ikke gav dem en indre mening, 

det forble noe ytre som ikke preget dem. Dette ble særlig tydelig i fortellingene om det å gå 

på koranskolen, og i konvertittens refleksjoner rundt hvordan de feiret høytider og 

overgangsritualer. I vendepunktfortellingene uttrykker de en endring i relasjon til denne indre 

og ytre meningen ved sine religiøse praksiser. I de kvinnelige informantenes fortellinger om 

egen hijabbruk kommer det frem at de mener de har gjennomgått en indre transformasjon av 

sitt religiøse selv, hvor de nå har endret intensjonen eller den indre meningen bak denne 

praksisen. De går nå med hijab av religiøse grunner, og anser det å ha riktig intensjon bak 

praksisen som viktig for å kunne identifisere seg selv som en praktiserende muslim. Dette 

viser igjen hvordan identitet er nært knyttet til religiøse praksiser. Når informantene forteller 

om det å leve som praktiserende muslim, så oppgir de at det å ha riktig intensjon bak alle sine 

handlinger i hverdagen er viktig og at dette gir dem en indre mening eller en indre glede, som 

resulterer i en personlig og indre lykkefølelse.  

Videre fremstiller de sine moralske og religiøse praksiser som nødvendige og som et 

uunngåelig middel for å realisere seg selv som en praktiserende muslim med god moralsk 

karakter (Mahmood 2005:31). De mener også at alle deres praksiser og hverdagslige 

handlinger skal utføres i henhold til islam. Informantene ser det slik at alt kan anses som en 

form for tilbedelse hvis det utføres med riktig intensjon. De mener, som nevnt, at muslimer, 
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inkludert dem selv, befinner seg på ulike nivåer eller stadier etter hvor praktiserende de er, og 

at deres praksiser viser til hvor sterk deres tro er. De oppgir derfor at de alltid streber etter å 

bli bedre muslimer, hvor de ønsker å inkludere mer av islam i sin hverdag, gjennom praksiser 

og hverdagslige handlinger, noe som er knyttet til deres overbevisning om at hvordan de har 

valgt å handle i dette livet, er avgjørende for om de får komme inn i paradis eller ikke. Alt de 

foretar seg i dette livet, blir derfor ansett som meningsfullt eller som «hjelpsomt» for å 

komme inn i paradis.  

Jeg fant også at flere av informantenes praksiser, og hva de anser som riktig og galt, er farget 

av deres tilknytning til Islam Net og organisasjonens salafistiske orientering. Informantene 

benytter seg av Islam Nets nettsider for å finne det de beskriver som autentiske kilder når det 

gjelder foredragsholdere. De bruker også nettsiden for finne svar på generelle spørsmål om 

hva som er lov og ikke. Her refererer flere av informantene til nettstedet IslamQA, som er en 

salafi-forankret «fatwa-bank» etablert i Saudi-Arabia (Bangstad og Linge 2013:261). Ved at 

informantene tar utgangspunkt i denne nettsiden tilegner de seg en mer salafistisk forståelse 

av hva som er halal og haram, samt hvordan de skal leve og utøve religionen.  

Informantenes plukk og miks-praksiser med å ikke følge en lovskole er trolig også delvis 

preget av deres tilknytning til Islam Net. Dette fordi når en har en salafistisk orientering, er 

det vanlig å avvise lovskoler (Bangstad og Linge 2013:262; Utvik 2013:68), og heller hevde å 

følge Koranen og profetens Sunna (Roald 2004:113–114), som er noe samtlige av 

informantene oppgir at de prøver å gjøre. De har også en plukk og miks-tilnærming til hvilke 

moskeer de velger å delta i. Dette kan også delvis forklares med deres tilknytting til Islam 

Net, hvor organisasjonen hevder å representere en universell form for islam, som går utover 

moskeenes etniske, kulturelle og sekteriske interesser (Linge 2013:48). At organisasjonen 

vektlegger det å praktisere dawah (misjon) overfor andre muslimer og ikke-muslimer er trolig 

også grunnen til at informantene er opptatt av dette. Ifølge informantene handler dawah også 

om å være hyggelig med både ikke-muslimer og muslimer og videre spre kunnskap om islam 

og muslimer. De to mannlige informantene forteller at de i tillegg utfører «street»-dawah på 

gata i Oslo. De forteller og diskuterer da islam med forbipasserende. Det er også slik at flere 

av de kvinnelige informantene ønsket å begynne med niqab. Dette er ifølge Roald (2004:329) 

vanlig blant salafister. Da de fortalte om dette, kom det også frem at de mente at det norske 

samfunnet er begrensende for denne ønskelige religiøse praksisen.  
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7.4 Oppgavens styrker og svakheter 

Datamaterialet er basert på ti livsfortellingsintervjuer. Antall informanter er derfor ikke stort. 

Jeg har oppveid for dette ved å henvise til tidligere forskning som har tatt utgangspunkt i 

praktiserende muslimer. Det er også en skjevhet i fordelingen av kjønn i materialet, som 

skyldes at det viste seg vanskelig å rekruttere mannlige informanter. Det kan tenkes at en 

likere kjønnsfordeling kunne ha påvirket analysen og konklusjonene noe. Jeg har derimot 

valgt å ikke gjøre kjønn til et hovedtema i denne studien, da oppgavens overordnede 

problemstilling og forskningsspørsmål lar seg besvare godt uten å se nærmere på denne 

dimensjonen.  

Metodevalget har også noen utfordringer. Ved å benytte livsfortellingsintervjuer for å studere 

informantens religiøse karrierer må en være klar over at disse fortellingene er avhengig av 

informantens minne om fortiden (Furseth 2006:38). Dette betyr at det ikke alltid er en 

sammenheng mellom hva personene faktisk har gjort og hva han eller hun husker å ha gjort. 

Ettersom jeg ser på informantenes egne erfaringer, opplevelser, fremstillinger, og hvordan de 

selv oppfattet denne prosessen, anser jeg ikke dette som avgjørende for resultatet. 

Livsfortellingsintervjuer som metode legger heller til rette for at informantenes egne stemmer 

kommer frem.  

Datamateriale har blitt produsert i en interaksjon mellom meg og informantene. 

Livsfortellingene kan derfor bære preg av hvem de oppfattet meg som i intervjusituasjonen. 

Jeg opplevde at de så på meg som en student og en de kunne stole på. De anså meg som en 

student, og det kan ha virket inn på at de ikke stilte seg kritisk til meg. Flere av informantene 

var selv studenter, og dette kan nok ha gjort at det var lettere for dem å relatere seg til meg.  

Det var flere som var veldig åpne i intervjusituasjonen. De fortalte meg om vanskelige tider 

fra sitt privatliv. Dette kan tyde på at de anså meg som en trygg samtalepartner.  

Det at jeg fikk innpass i dette miljøet som få kjenner til, mener jeg er en styrke med denne 

oppgaven. Dette har gjort det mulig å bedre forstå ungdommen tilknyttet organisasjonen 

Islam Net, som det har blitt gjort lite forskning på. Det at jeg deltok på konferansen og var på 

omtrent samme alder som dem, kan muligens ha vært betydningsfullt for at jeg fikk innpass. 

Deres vektlegging av dawah (misjon) overfor ikke-muslimer er også betydningsfullt her, hvor 

flere nesten anså det som en plikt å fortelle meg om islam.  
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7.5 Veien videre  

Jeg har rettet søkelyset mot unge muslimer tilknyttet Islam Net. Det er en lite undersøkt 

gruppe, og det er én av mange muslimske ungdomsorganisasjoner i Norge som representerer 

én tilnærming og fortolkning av islam. Det hadde vært interessant å gjøre en komparativ 

studie med unge muslimer tilknyttet Islam Net og ungdommer i en annen 

ungdomsorganisasjon. For det er i det norsk-muslimske landskapet flere skillelinjer mellom 

unge muslimer, hvor de benytter ulike fortolkninger og tilnærminger til islam (Andersson mfl. 

2012:127). Dermed ville en slik komparativ studie kunne fortalt oss noe om hvordan for 

eksempel ungdommer i Islam Net skiller seg fra andre unge muslimer i andre muslimske 

organisasjoner.  

Jeg har blant annet benyttet Mahmoods praksisorienterte tilnærming, som er en tilnærming 

som oftest blir benyttet i studier av muslimer. Jeg mener dette perspektivet hadde vært 

interessant å anvende i forskning på andre religiøse grupper enn muslimer, for å få frem 

hvordan religiøse praksiser er med på å forme det religiøse og moralske selvet. Mahmoods 

perspektiv kunne vært interessant å benytte f.eks. i forskning gjort på katolikker, som i likhet 

med muslimer legger stor vekt på religiøse praksiser.  

Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg også kommet over flere tema som har vekket 

min interesse. Jeg trekker i kapitel seks frem at det er en form for plukk og miks-tendenser 

blant de unge muslimene tilknyttet Islam Net. Det ble tydelig i intervjuene at dette også gikk 

utover valg av lovskoler og moskeer. Plukk og miks-tendensen var også synlig i deres 

religiøse hverdager, hvor de mikset elementer av de ulike religiøse tilbudene de kom over. 

Det kunne være religiøse tilbud som arrangementer, foredrag, opprettelse av egne 

hjelpegrupper, deltagelse i ulike religiøse frivillighetsorganisasjoner, deltagelse på ulike kurs 

for å lære seg mer om islam, og mye mer. Det hadde også spennende å arbeide videre med 

dette temaet, for å se om det finnes en underliggende logikk i denne plukk og miks-tendensen, 

og videre stille seg spørsmålet om hva det er som avgjør hva de unge muslimene vektlegger i 

alle de valgene de står overfor. Deres utallige valgmuligheter er også knyttet til internett og 

sosiale medier. Derfor hadde det også vært spennende å se på hvordan unge muslimer 

benytter seg av dette i dag og hvordan de orienterer seg og benytter seg av dette religiøse 

internettlandskapet.  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv  

 

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjektet 

«Et studium av unge norske muslimers religiøsitet» 

 

Bakgrunn og formål 

Jeg går på masterprogrammet i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og skal skrive 

masteroppgave om unge norske muslimers religiøsitet. I den forbindelse ønsker jeg å komme i 

kontakt med unge norske muslimer som selv har opplevd å bli mer religiøse eller mer 

praktiserende de siste årene. Jeg kontakter deg for å forhøre meg om du er interessert i å delta 

i et intervju om dette tema, hvor vi snakker om dine tanker om egen religiøsitet. Det er et 

uformelt intervju/samtale hvor den som blir intervjuet vil være anonym. Totalt sett vil jeg 

gjennomføre ti intervjuer med ulike unge norske muslimer over 18 år.  I arbeidet med 

oppgaven vil jeg ha en nøytral rolle, og jeg er ikke ute etter å fremme et normativt budskap.  

Hva innebærer deltagelse i studien? 

Hvert intervju/samtale vil vare i cirka 1 time. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd og 

transkribert. Selve opptaket og utskriftene vil bli oppbevart nedlåst, og slettet etter at 

oppgaven er levert. Det du forteller i intervjuene vil være utilgjengelig for andre, og det er 

kun jeg som har tilgang til denne informasjonen.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Personopplysninger vil anonymiseres 

og ingen personer som deltar på studien vil kunne gjenkjennes i den endelige oppgaven. 

Under arbeidet med oppgaven vil informasjonen om deg og de eventuelle lydopptakene lagres 

i en passordbeskyttet mappe på en passordbeskyttet PC. PC-en vil alltid være innelåst hvis jeg 

ikke selv benytter meg av den.  

Frivillig deltagelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg fra prosjektet uten å oppgi 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. 
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Dersom du har spørsmål, ta kontakt med meg på: Telefon 41 64 05 61, eller e-post 

marianneborgan@hotmail.com. Du kan også kontakte veileder for masteroppgaven professor 

Inger Furseth på: Telefon 22 85 82 99, eller e-post inger.furseth@sosgeo.uio.no 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.11.2015. 

Med vennlig hilsen   

Marianne Borgan 

mailto:marianneborgan@hotmail.com
mailto:inger.furseth@sosgeo.uio.no
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Vedlegg 2: Intervjuguide  

 

Introduksjon/bakgrunn 

 Kan du fortelle litt om deg selv?  (Alder, født: by/land, foreldre: født by/land, foreldre: 

jobb/utdannelse, søsken: kjønn, alder, jobb, utdannelse, yrke, sivilstatus, barn, 

boforhold: hjemme alene, med venner, skolegang/utdannelse) 

 

Barndommen og religiøsitet  

 Kan du fortell litt om barndommen din?  Kan du forteller litt om religiøsitet i 

barndommen din? (Hjemme, skolen, venner, mat, fritidsaktiviteter, religiøsitet) 

 

 Hva gjorde dere i familien som hadde med religion å gjøre? (Religiøse feiringer) 

 

 Deltok du på koranskole? (konvertittene – søndagsskole) – andre religiøse aktiviteter?  

 

 Var det noen i familien som var spesielt religiøse? 

 

Ungdomstiden og religiøsitet  

 Kan du beskrive ungdomstiden din? Kan du fortelle om religiøsitet i ungdomstiden 

din? (Religiøse feiringer, skolen, alkohol, klær, hjemme)  

 

 Deltok du i aktiviteter i moskeen? (Ikke konvertittene) Andre fritidsaktiviteter? 

 

 Hadde du venner som var religiøse og venner som ikke var religiøse?  

 

 Dro dere på reise til dine foreldres/besteforeldres hjemland? (Ikke konvertittene)  
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Religiøsitet  

 Hva betyr islam for deg i dag? Betyr islam mer eller mindre for deg enn tidligere? 

(Hvis mer: Var det en prosess som gikk over lengre tid? Noen hendelser eller andre 

ting du tenker har hatt betydning for dette?) 

 

 Konvertittene: Hva tenkte du om islam før du konverterte?  

 

 Kan du fortelle hva religiøsitet innebærer for deg?  

 

 Tror du religiøsitet i islam er annerledes enn religiøsitet i andre religioner?  

 

 Kan du beskrive en helt vanlig hverdag for deg? Hvilke religiøse handlinger du gjør? 

 

 Kan du fortelle om hvordan du feirer id? 

 

 Hvilken betegnelse bruker du om seg selv? (Praktiserende muslim, kulturell muslim) 

 

 Hvordan vil du beskrive en god muslim / dårlig muslim? (Forskjell: Mann/kvinne)  

 

 Hvilke av de fem søylene praktiserer du? (Trosbekjennelsen, de fem daglige bønnene, 

religiøs avgift, faste, pilgrimsferd til Mekka). Kan du fortelle litt om det? 

 

 Benytter du deg av noen teknologiske hjelpemidler? 

 

 Kvinner: Hva betyr hijaben for deg? 

 

 Hvor har du din kunnskap om islam fra? (Bøker, nettsidene til Islam Net, andre 

nettsider, konferanser?) 

 

 Følger du en bestemt lovskole? (Hvilken?) 
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 Går du i en bestemt moske? (Hvis det, hvilken og hvordan er det?) 

 

 Hva tenker du om begrepet dawah?  

 

Fredskonferansen / Islam Net  

 Hvor var det først du hørte om Islam Nets fredskonferanse? Har du deltatt andre 

ganger enn i år? 

 

 Er du medlem av Islam Net? Eller tenker du på å bli det? 

 

 Hva er det som gjør at du velger å ta en del av/ eller være med på aktiviteten til Islam 

Net? Hvilke andre aktiviteter eller arrangementer tar du del i innenfor/utenfor Islam 

Net?  

 

 Hva liker du med Islam Net?  Er det noe du ikke liker med Islam Net? 

 

Tilleggsspørsmål  

 Hvis du skal beskrive verden i dag, hva vil du si er de største 

utfordringene/problemene slik du ser det?  

 

 Hva tenker du om det som skjer i Midtøsten i dag? (eks Syria/Irak)?  Hvordan tror du 

dette kan løses? Ville du ha deltatt selv? Hvis det hvordan og med hva? (humanitært 

arbeid) Hva tenker du om de som reiser? 

 

 Hvor ser du deg selv om fem år? 

 

 Noe vi har snakket om som du har lyst til å utdype mer? 

 

 Ting vi ikke har snakket om som du har lyst til å ta opp? Eller sider ved religiøsitet jeg 

ikke har inkludert i mine spørsmål? 
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