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Sammendrag 
 

Tema for denne masteravhandlingen er religionsforståelse hos muslimske ungdommer med 

kort botid i Norge. Bakgrunnen for undersøkelsen stammer fra mine erfaringer som lærer i 

religion og etikk i en klasse bestående av minoritetsspråklige elever med mindre enn 6 års 

botid i Norge. Hensikten med oppgaven har vært å fremlegge et nyansert bilde av det 

problemstillingen etterspør, nemlig: Hvordan forstår tre muslimske ungdommer med kort 

botid i Norge religion? I dette arbeidet har jeg tatt utgangspunkt i tre forskningsspørsmål. De 

tar for seg hva religion er for ungdommene personlig, hvorvidt de har opplevd en endring i 

personlig religiøsitet etter ankomsten til Norge, samt hvordan de mener religionsbegrepet bør 

defineres. Jeg har benyttet et kvalitativt forskningsdesign, og gjennomført tre intervjuer i 

innhentingen av data.  

 

Min oppgave baserer seg på tre hovedgrupper av perspektiver; empiriske, teoretiske og 

fagdidaktiske. Hva angår de empiriske perspektivene, er det i stor grad forskningen til Sissel 

Østberg, Safet Bectovik og Elgvin og Tronstad som gjør seg gjeldene. I teoridelen blir det 

gjort rede for begrepets historie, og hvorvidt det i det hele tatt kan benyttes utenfor den 

Europeiske konteksten. Jeg presenterer også religionsbegrepet i islam og kontekstualiserings- 

og individualiseringsteorier. De fagdidaktiske perspektivene tar utgangspunkt i elevenes 

lærebok, og ulike undervisningstilnærminger fremmet av Andreassen, Jackson og Leganger-

Krogstad.  

 

Studiens hovedfunn er knyttet til at ungdommene opplever islam som det viktigste i livet, og 

som en inkorporert størrelse i alle deler av hverdagen. Samtlige informanter har dessuten 

opplevd en form for endring i sin personlige religiøsitet etter ankomsten til Norge. Dette har 

manifestert seg gjennom eksempelvis at islam har blitt mer synlig for dem, at de reflekterer 

mer over egen tro, og at den personlige religiøsiteten styrkes. Disse funnene stemmer overens 

med flere av perspektivene jeg har tatt utgangspunkt i, samtidig som de også tidvis nyanserer 

dem. Når det kommer til definisjonen religionsbegrepet, tar informantene først utgangspunkt 

i egen tro. Dette kan tale for bruken av kontekstuell og fortolkende tilnærming til 

undervisningen, særlig i flerkulturelle og flerreligiøse klasserom der elevenes erfaringer er av 

stor variasjon.  
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Forord 
 

I arbeidet med denne masteroppgaven har jeg lært mye om det problemstillingen etterspør, 

om meg selv som lærer, og om lærerprofesjonen som sådan. Denne masteroppgaven 

markerer en avslutning på min studietid på Lektorprogrammet, og det er mange som fortjener 

en takk. Først og fremst vil jeg takke mine informanter og klassen de er en del av. Uten dere 

ville ikke denne oppgaven vært til.  

 

Videre vil jeg rette en stor takk til mine veiledere Kirsten Marie Hartvigsen og Jon Magne 

Vestøl for hjelpsomme, konstruktive og inspirerende samtaler. Jeg er svært takknemlig for 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Valg av tema for min masteroppgave springer ut fra mine erfaringer som lærer i religion og 

etikk skoleåret 2016/2017. Jeg underviste i en minoritetsspråklig klasse bestående av elever 

med kort botid i Norge. Flertallet av elevene er muslimer fra ulike deler av verden, og det ble 

raskt tydelig at vår forståelse av religion, som begrep og fenomen, var relativt ulik.  

 

Religionsdidaktikken har gjennom flere tiår viet mye oppmerksomhet til den stadig økende 

forekomsten av flerkulturelle og flerreligiøse klasserom. Hvordan skal undervisningen i best 

mulig grad formidle den komplekse kunnskapen om religioner, livssyn, filosofi og etikk til en 

elevgruppe med et mangfold av trosoppfatninger og erfaringsverdener? Fordi jeg selv var 

lærer i en slik klasse, bestemte jeg meg for å undersøke elevenes forståelse av religion, både 

som begrep og fenomen. Tre av mine elver stilte opp som informanter, og jeg inntok rollen 

som den forskende læreren.  

 

Jeg mener min forskning vil være både hensiktsmessig og relevant da stadig flere klasserom 

er preget av et mangfold av kulturer og religioner, som følge av blant annet globalisering og 

innvandring. Vet å inneha kjennskap om hvordan elevene forstår religion, kan læreren i større 

grad legge til rette for en undervisning som tar høyde for kompleksiteten som nødvendigvis 

foreligger. Funnene i oppgaven vil kunne være til hjelp når man skal finne frem til verktøy 

som kan tas i bruk for å sikre best mulig undervisningspraksis i klasserom med en pluralistisk 

og sammensatt elevgruppe. 

 

1.2 Problemstilling 
Min problemstilling lyder som følger: 

 

Hvordan forstår tre muslimske ungdommer med kort botid i Norge religion? 

 

Problemstillingen retter seg mot ungdommer som også er elever i faget religion og etikk i den 

videregående skolen. Utdanningsdirektoratets definerer kort botid som mindre enn seks års 
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botid i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2017). Mine informanter har bodd i Norge i 

henholdsvis tre og fire år, så de passer inn under definisjonen. For å konkretisere 

problemstillingen og avgrense oppgaven, tar jeg utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: 

 

- Hva er religion for dem personlig? 

- I hvilken grad har det forekommet endring i deres personlige religiøsitet etter 

ankomsten til Norge? 

- Hvordan mener de religionsbegrepet bør defineres?  

 

Disse forskningsspørsmålene dannet grunnlaget for intervjuguiden, og målet er at de skal gi 

fyldige data om hvordan mine tre informanter forstår religion som fenomen og begrep.  

 

1.3 Læreplanen  
Da min masteroppgave er av didaktisk art, er det innledningsvis hensiktsmessig å ta en titt på 

læreplanen i faget religion og etikk. Læreplanen innledes med formålet til religions- og 

etikkundervisningen. Der understekes det at faget er både et kunnskapsfag og et 

holdningsdannende fag. Som holdningsdannende fag skal religion og etikk-faget blant annet 

”gi rom for refleksjon over egen identitet og egne livsvalg.” (Kunnskapsdepartementet, 2006, 

s. 1) Denne delen av formålet er med på å legitimere min undersøkelse av mine elevers 

religionsforståelse. Videre finner vi et kompetansemål dedikert til religionsbegrepet under 

hovedområdet religionskunnskap og religionskritikk. Dette er relevant for et av mine 

forskningsspørsmål, og lyder som følger: (eleven skal kunne) ”diskutere ulike 

religionsdefinisjoner.” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 5)  

 

1.4 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven består av fem kapitler. I kapittel to vil jeg presentere empiriske, teoretiske og 

fagdidaktiske perspektiver som belyser min problemstilling. Jeg vil underveis peke på hva 

som gjør nettopp disse perspektivene relevante for min oppgave. Videre vil jeg i kapittel tre 

redegjøre for min innsamlings- og analysemetode. I dette kapittelet vil jeg også presentere 

mine informanter, samt reflektere over resultatenes gyldighet og etiske perspektiver. Dernest 

følger kapittel fire, analysekapittelet, der jeg presenterer mine funn. Dette kapittelet er inndelt 

i elleve delkapitler som representerer de elleve kategoriene datamaterialet er gruppert i. 
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Avslutningsvis følger kapittel fem der jeg diskuterer mine funn i lys av de ulike 

perspektivene jeg fremla i kapittel to. Her vil jeg også redegjøre for hva min forskning 

tilfører forskningsfeltet, samt eventuelle veier videre for fremtidig forskning.  
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2  Perspektiver 
Dette kapittelet gjør rede for empiri i form av tidligere forskning, samt teoretiske og 

fagdidaktiske perspektiver. Først vil jeg presentere ulike studier og masteroppgaver fra 

Norden. Videre vil jeg ta for meg religionsbegrepets historie, spørsmål rundt hvorvidt 

religion kun kan forstås som et vestlig fenomen, og kontekstualiserings- og 

individualiseringsteorier. I den siste delen av kapittelet vil jeg fremlegge fagdidaktiske 

perspektiver gjennom mine informanters lærebok Tro og tanke (2014), Andreassens bok 

Religionsdidaktikk, en innføring (2012), Leganger-Krogstads (2001) tanker om en 

kontekstuell tilnærming til religionsundervisningen, og Jacksons (2004) fortolkende 

undervisning. Jeg valgte disse kildene da de representerer fagdidaktikk på ulike nivåer; som 

lærebok, innføringsbok i lærerutdanningen, og på et internasjonalt fagboknivå. Jeg mener de 

utvalgte perspektivene er hensiktsmessig for min oppgave da de utgjør et variert bakteppe for 

min undersøkelse. De legger dessuten grunnlaget for interessante diskusjoner i 

drøftingskapittelet. 

 

2.1 Empiri i form av tidligere forskning 
I dette delkapittelet vil jeg vise til ulike perspektiver fra tidligere forskning utført av Sissel 

Østberg, Safet Bektovic, Omar Shah, og Olav Elgvin og Kristian Rose Tronstad. Denne 

forskningen omhandler ungdom og religiøsitet, og endring i personlig religiøsitet etter 

ankomsten til et sekulært land. I tillegg vil jeg vise til masteroppgaver som er relevante for 

min problemstilling. Det er gjennomført flere undersøkelser om temaer som er relevante for 

min problemstilling, eksempelvis om hvordan ungdom oppfatter religiøsitet. En av de norske 

bidragsyterne er Sissel Østberg (2003) som har studert hvordan det er å vokse opp som 

muslim i et ikke-muslimsk samfunn. Safet Bektovics (2004) studie omhandler muslimske og 

kristne ungdommer i Danmark og deres identitetsdanning. Hva angår unge muslimer i 

Danmark, har også Shah (2004) undersøkt disse. Når det gjelder eventuelle endringer i 

personlig religiøsitet i etterkant av ankomst til et nytt land, fant jeg Elgvins og Tronstads 

(2013) artikkel, ”Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige 

innvandrere”, svært interessant. Disse vil jeg i det følgende presentere mer utdypende, samt 

redegjøre for hvilken relevans de har for min problemstilling. 
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2.1.1  Ung muslim i Norge 
Sissel Østbergs (2003) bok Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-

pakistanere er et resultat av et lengre og todelt forskningsprosjekt der hun undersøker religion 

og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere. Østberg hevder mye av religiøsiteten er 

forankret i våre første kroppslige og sanselige erfaringer. Den type religiøs praksis som 

finnes i muslimske hjem legger ofte til rette for en slik religiøs forankring (s. 33). Eksempler 

på dette kan være gjennom mat og måltider; å spise halalkjøtt og avstå fra alt som er haram er 

blant de viktigste markørene for islamsk tilhørighet (s. 43). Dette møter barna daglig i 

hjemmet gjennom oppveksten. Østberg fastslår også at refleksjon rundt egen religion blir 

viktigere jo eldre ungdommene blir:  

  

 Det å være muslim som barn er noe barna tar for gitt, noe som inngår i deres 

 mangfoldige identitet som norsk, pakistaner, punjaber og flerkulturell, så blir 

 islamsk tro og praksis noe de i ungdomstiden føler de må ta stilling til, og ansvar for 

 som individer. (Østberg, 2003, s. 163) 

 

I denne prosessen må ungdommene gjerne ta stilling til ulike forventinger fra familie, venner, 

skolen og samfunnet som sådan. Ungdommene må undersøke hva de kan stå for og hva islam 

betyr for dem som enkeltindivider. Østberg viser til at ungdommen ikke forholder seg til 

islam ut fra en enkel modell av tradisjonsoverføring eller lydighet. I stedet er de både 

selektive og fortolkende med et genuint ønske om å virkeliggjøre seg selv innenfor rammen 

av det religiøse fellesskapet og samfunnet som sådan (Østberg, 2003, s. 164). Østbergs funn 

er med på å belyse endringen og kompleksiteten i ungdoms religiøse identitet. Dessuten viser 

mine informanter til hvordan islam var en stor og naturlig del av hverdagslivet i deres 

barndom, slik det overnevnte sitatet underbygger. Jeg vil gå nærmere inn på dette i 

drøftingskapittelet.  

 

2.1.2 Flerkulturell kontekst som grunnlag for refleksjon  
Professor Safet Bektovic (2004) gjennomførte en studie av 37 ungdommer med kristen og 

muslimsk bakgrunn i Danmark. Målet var å finne ut av hvordan den flerkulturelle konteksten 

er med på å farge disse ungdommene. Dette er relevant for min studie da mine informanter 

har flyttet fra et homogent miljø til et flerkulturelt, sekulært samfunn. I sin undersøkelse 
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vektlegger Bektovic først og fremst at muslimer i Danmark er en heterogen gruppe, noe som 

også resulterer i en heterogen religion. I stedet for at de i hovedsak blir påvirket av islams 

teologiske verdier og normer, er det foreldre og deres kultur som farger muslimsk ungdom i 

Danmark (s. 1961–98). De unge muslimene møter både dansk sekulær kultur og kristen 

kultur, men også muslimer med andre tradisjoner enn dem selv. Dette resulterer i at unge 

reflekterer mer over egen tro, og strategier for å møte disse utfordringene gir seg gjerne 

utslag i nye identitetsdannelser blant muslimene, viser undersøkelsen (s. 194). Bektovics funn 

gir grunn til å spørre om slike strategier også forekommer blant minoritetsungdom i Norge. 

Dette vil jeg belyse i analysen og drøftingen.  

 

En annen som har undersøkt muslimsk ungdom i Danmark, er Omar Shah (2004). Han 

vektlegger at første og andre generasjonen av muslimer i Danmark har meget ulik tilnærming 

til islam. Foreldrenes forhold er preget av dogmatikken, der særlig sannhetsbegrepet står 

sentralt (s. 27). Hos ungdommen derimot finner vi ofte et mer individuelt forhold til 

religionen (s. 28). Dette skyldes gjerne de mange sannhetene de møter i et flerkulturelt 

samfunn. Shah forklarer dette skifte av fokus med det rommet for autonomi de unge 

muslimene nå opplever i det sekulære, individualistiske samfunnet Skandinavia faktisk er (s. 

54). Dette blir ansett som en motsetning til samfunnene der foreldrene vokste opp; preget av 

kollektivisme og en konstant sannhet. Hvorvidt disse tendensene også finnes i mine 

informanters svar vil jeg presentere i analyse- og drøftingskapittelet.  

 

2.1.3  Sekulært land, sekulær religion? 
Elgvin og Tronstads (2013) analyse av innvandreres religiøsitet er den første av sitt slag 

innenfor kvantitativ metode i Norge. De stiller spørsmål om hvorvidt ikke-vestlige 

minoriteter blir mer eller mindre religiøse etter hvert som de bor i Norge, og eventuelle 

årsaker til dette. Studien består av et representativt utvalg mellom 16 og 70 år, der alle har 

bodd minst to år i Norge. Studien fastslår først og fremst at innvandrere generelt er langt mer 

religiøse enn nordmenn. Videre vises det til at kvinner, uavhengig av bakgrunn, tradisjonelt 

er mer religiøse enn menn. Innvandrermenn er derimot mer religiøse enn kvinner uten 

innvandrerbakgrunn. Studien viser også at de eldre tenderer til å være mer religiøse enn de 

yngre, og at religiøsiteten er lavest blant innvandrere med høy utdanning (s. 73–74).  
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Det fremkommer at lengre botid korrelerer med lavere religiøsitet når alle de ikke-vestlige 

innvandrergruppene slås sammen. Men når de ulike innvandrergruppene blir sett på hver for 

seg, forsvinner effekten. Faktorer som eksempelvis kjønn, utdanningsnivå og religiøs 

overbevisning er gjerne viktigere enn botid for å forklare ulikhet i religiøsitet (Elgvin og 

Tronstad, 2013, s. 80). I artikkelens drøftingsdel blir det fremlagt flere mulige årsaker til 

dette. En av dem kan være at man har vokst opp i samfunn preget av høy religiøsitet i de 

formative årene, noe som fører til at den personlige religiøsiteten vedvarer også etter at man 

bosetter seg i et land med lite religiøsitet. En annen forklaring går ut på at selve overgangen 

fra et samfunn til et annet, og opplevelsen av å leve i spenn mellom flere kulturer, skaper en 

usikkerhet som kan ”lindres” med religion. Religion kan dessuten også fungere som 

identitetsmarkør (s. 81–82). Elgvin og Tronstad konkluderer med at det er sært komplisert å 

svare på hvorvidt et nytt land fører til endring i personlig religiøsitet. De fastslår at en 

eventuell avhenger av langt flere variabler enn botid alene, og at ikke alle opplever en 

endring i personlig religiøsitet. Denne studien har vist seg å være interessant for min 

undersøkelse da et av mine forskningsspørsmål søker å finne svar på hvorvidt det har 

forekommet en endring i mine informanters religiøsitet etter at de kom til Norge.  

 

2.1.4 Tidligere masteroppgaver 
I tillegg til de nevnte studiene, er det også skrevet flere masteroppgaver som er relevante for 

min forskning. Disse omhandler religiøs ungdom med minoritetsbakgrunn og deres 

identifisering med egen religion i lærebøker. Eksempelvis skrev Kristin Gundersen (2013) 

om den unge buddhistens forhold til tro, religiøs praksis og livstolkning, samt lærerbøkers 

fremstilling av religionen. Samme året skrev Hanne Hellem Kristiansen en oppgave med 

lignende ordlyd, dog med utgangspunkt i unge hinduer fremfor buddhister (Kristiansen, 

2013). Det ble også skrevet en oppgave om unge muslimer og fremstillingen av islam i 

lærebøker, ført i pennen av Astrid Gravdal Samdal (2013). På tross av at disse prosjektene i 

stor grad fokuserer på det komparative aspektet mellom de unge religiøses tro og lærebøkers 

fremstilling, var det fortsatt nyttig å lese om unge religiøses tanker omkring egen tro. En 

annen masteravhandling jeg fant nyttig er forfattet av Ronald Mayora Synnes (2010). Temaet 

i Synnes’ oppgave er religiøsitet blant unge kristne og muslimer i Oslo. Han søker å finne 

svar på hvordan de forstår egen religiøsitet, og sammenligner svarene på tvers av religion og 

kjønn. Hans utvalgte temaer i analysearbeidet var religiøs identitet og individualisme, verdier 

og oppfatninger, og religion i unges hverdagsliv og valg. 
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2.2 Teoretiske perspektiver 
Dette delkapittelet søker å gi en innføring i religionsbegrepets komplekse historie. 

Delkapittelet innledes med å stille spørsmålet om hva religion egentlig er. Videre fremlegges 

de mange utfordringene knyttet til en definisjon av fenomenet; kan religion forstås som annet 

enn et vestlig fenomen? Dernest presenterer jeg religionsbegrepets rolle i islam, før jeg 

avslutter delkapittelet med å redegjøre for kontekstualisering- og individualiseringsteorier. 

Jeg vil underveis vil jeg peke på hva som gjør den utvalgte teorien nyttig for min oppgave.  

 

2.2.1 Hva er egentlig religion? 
Gjennom den europeiske opplysningstiden vokste tanken om religion som noe der har en 

naturlig plass i menneskenes liv og historie – noen felles medfødte ideer – frem. Denne 

religionsforståelsen la videre grunnlaget for den moderne religionsvitenskap: et studium av 

alle verdens religioner som menneskelige kulturytringer (s. 13–14). Det er dog verd å påpeke 

ar denne religionsvitenskapen oppsto som akademisk disiplin i kristen vestlig kontekst. Hva 

angår selve ordet religion er det problematisk å søke etter en klar betydning, samt begrepets 

opprinnelige mening. Det er dessuten interessant at det ikke finnes noen direkte ekvivalent til 

ordet i asiatiske land som for eksempel Japan, sågar ikke i andre ikke-europeiske språk. Vil 

det da være hensiktsmessig å benytte religion som forskningsbegrep? Er religion i 

virkeligheten å forstå som en del av den europeiske kulturimperialismen (s. 13–14)?  

 

Religionsbegrepets historie er relevant for min oppgave da et av mine forskningsspørsmål 

omhandler hvordan informantene mener religionsbegrepet bør defineres. Jeg vil videre i 

delkapittelet presentere ulike definisjoner som har preget begrepsdebatten i fagmiljøet. I 

drøftingskapittelet vil jeg diskutere hvorvidt disse definisjonene er å gjenfinne i  

informantenes svar.  

 

2.2.2 Forsøk på å definere religion – en umulig oppgave? 
Religionsvitenskap som akademisk disiplin oppsto på 1870-tallet. Til å begynne med 

beskjeftiget forskeren seg med sin egen religion, altså kristendommen. Deretter skiftet 

perspektivet innen religionshistorien: forskeren skulle nå opptre som betrakter av de religiøse 

utenfra på ikke-religiøse premisser. På denne måten mistet den kristne teologi sitt monopol 

på begrepet (Rothstein, 2007, s. 20).  
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Religionsvitenskapen rommer flere undergrener. Blant disse finner vi religionshistorie, 

religionsantropologi, religionssosiologi, religionspsykologi og religionsfilosofi (Larsen og 

Sky, 2015). Fagfeltets heterogene natur har ført til ulike oppfatninger av hvordan 

religionsbegrepet bør defineres. Noen definisjoner vektlegger teologisk innhold, mens andre 

fremhever individuell eller sosial funksjon. Det varierer dessuten hvorvidt den subjektive 

trosfunksjonen blir vektlagt i forhold til det objektive trosinnholdet (Rothstein, 2007, s. 66). 

Mircea Eliade (1994), en av de viktigste eksponentene for religionsfenomenologien, stilte seg 

bak Rudolf Ottos (1917) definisjon om religion som menneskets møte med det hellige. Han 

mente at religionsforskningens mål var å frembringe menneskets erkjennelse av homo 

religiosus, det religiøse mennesket (Eliade, 1994, s. 97). Dette er i overenstemmelse med at 

religionsfenomenologien tar menneskets religiøse lengsel for gitt. Fra et slikt fenomenologisk 

ståsted blir ikke målet i religionsforskning å oppnå størst mulig grad av kunnskap om ulike 

religioner, men å nå frem til større innsikt om det helliges vesen (Stensvold, 2007, s. 53). Ved 

at religionsfenomenologien anser religion som noe helt særegent, blir forskningsmaterialet 

dermed begrenset til kun å omfatte tekster om eller av Gud, religiøse ritualer og erfaringer. 

Studier av andre aspekter av religion, som kulturelle, estetiske og politiske, ble dermed 

overlatt til andre fagfelt (s. 54). 

 

Etter hvert som variasjonen mellom religionene ble mer og mer fremtredende, vokste det 

frem en tradisjon som ønsket å ta avstand fra feltets komparative aspekt. I 1970 arrangerte 

den internasjonale religionshistorikerforeningen, IAHR (International Association for the 

History of Religions) en konferanse i Stockholm. Selv om temaet for konferansen opprinnelig 

dreide seg om gudstro, endret kursen seg raskt; diskusjonen begynte å omhandle 

religionsbegrepet. På den ene siden fant vi fenomenologene som vektla likheter mellom 

religionene. Her var det bred enighet om at en felles definisjon er mulig å komme frem til. 

Den andre siden besto av historikere som ønsket å fokusere på særpreget ved hver enkelt 

religion. Disse hevdet dermed at en felles definisjon var problematisk å oppnå (Stensvold, 

2007, s. 52–53). Den britiske faghistorikeren Eric J. Sharpe omtalte konferansen slik: 

 

 [R]ather like a musical cadence, it marked both an end and a beginning. What had 

 ended was perhaps the period in which scholars had locked themselves into a rigid 

 methodological ’either-or’ and had failed to recognise the essentially complementary 

 character of alternative approaches. (Sharpe, 1975, s. 290) 
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Fra sitatet forstår vi at tiden for en enten-eller-tilnærming formodentlig nærmet seg slutten. I 

et mulig forsøk på å redde deler av den komparative forskningsmetoden, introduserte den 

italienske religionshistorikeren Ugo Bianchi (1994) en ny basis for religionsbegrepet. Bianchi 

hevdet at det fullt ut lot seg gjøre å sammenligne religioner uten å postulere en teori om at 

alle religioner har en felles kjerne. Den store variasjonen blant religionene viser seg 

eksempelvis gjennom at en gud kan være allmektig, skapende eller fraværende, og at en bønn 

kan foregå i stillhet, i sang, eller i form av meditasjon. Bianchi introduserte derfor ideen om 

et minste felles multiplum for alle religioner. Han mente religionsbegrepet måtte betraktes 

som en kategori som sammenholdes av ”familielikheter” (s. 921). Begrepet familielikhet 

stammer fra den østeriske språkfilosofen Ludwig Wittgenstein i 1958. Han hevdet ifølge 

Stensvold (2007) at begreper generelt ikke omhandler en mengde like ting, men heller ting 

eller fenomener som ligner på hverandre. Han benytter seg av en familie som analogi: 

familiemedlemmer har ikke alle samme nese. Noen har øyne som ligner, og andre hår- eller 

hudfarge. Samtidig er de alle likevel del av samme familie. Det sentrale med denne teorien er 

ifølge Stensvold (2007) at det gir rom for å skille mellom begrepet religion og det begrepet 

faktisk refererer til (s. 55–56).  

 

En annen som forsøkte å skape en orden i fagdebatten, er Robert Baird (1971). Baird hevdet 

begrepets funksjon i den gitte kontekst skulle være styrende for hvordan det ble definert. Han 

anså religionsforskningen som for mangfoldig til å kunne enes om en felles definisjon, og 

løsningen ble derfor å tilpasse definisjonen til det enkelte forskningsprosjekt (s. 8). En slik 

måte å tenke på har ifølge Stensvold (2007) likhetstrekk med ’grounded theory’. Dette er en 

analysemetode som lar materialet være styrende slik at analysekategorier som benyttes er 

situasjonsbetinget (s. 58). Dersom vi strekker Bairds tanker om å tilpasse 

religionsdefinisjonen til det gjeldende forskningsprosjektet lenger, kan vi rette blikket mot 

religionsteoretikeren Jonathan Z. Smith (1982). Han hevdet at begrepet religion kun er en 

forskerskapt konstruksjon fremfor en realistisk avbildning av en foreliggende essens. Videre 

bedyret han at religion ikke eksisterer utenfor akademia, men kun som et diskursbegrep 

”created for the scholar’s analytic purposes by his imaginitive acts of comparison and 

generalization.” (Smith, 1982:xi) 

 

Jeg har nå presentert deler av religionsbegrepets komplekse historie. Krogseth (2007) viser til 

at en av årsakene til de store vanskelighetene med å definere religion beror på at religion er 
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en kulturell variabel og en historisk foranderlig størrelse (s. 68). Jeg vil avslutningsvis 

redegjøre for dagens situasjon.  

 

Stensvold (2007) hevder at det blant religionsforskere i dag, mer enn 40 år etter IAHR-

konferansen, synes å være en viss enighet om hva ordet religion betyr. Dette innebærer dog 

ikke at de alle opererer med et felles begrep, men at man anerkjenner visse trekk som kan 

kalles religion (s. 63). Videre argumenterer Stensvold for flere positive sider ved en felles 

definisjon, blant annet det faktum at vi lever i en stadig mer interkulturell og interreligiøs 

verden. Samtidig er hun tydelig på at definisjonen må være tuftet på Bianchis (1994) 

familielikhetsprinsipp. Hun presenterer dessuten sitt eget forsøk på en definisjon: ”religion er 

tro på og tilbedelse av åndelige vesener eller makter.” (s. 64) Hun mener videre at alt som 

kan forstås i forlengelse av dette – det være seg moralregler, fortellinger (myter, kunst 

(symboler)) og religiøse organisasjoner – også faller inn under begrepet religion. Hun 

argumenterer også for at det lar seg gjøre å sammenligne religionene. Ved å ta utgangspunkt i 

teorien om familielikhet er det ikke nødvendig å postulere eksistensen av noe essensielt likt 

ut over at alle religioner er historiske fenomener og tilhører den menneskelige 

erfaringsverden (s.64).  

 

Definisjonen av religionsbegrepet er både komplekst og sammensatt. Hvorvidt dette også 

gjenspeiles i mine informanters syn, vil jeg ta for meg i analyse- og drøftingskapittelet. Jeg 

har redegjort for at religionsbegrepets historie er preget av perspektivskifter og generell 

endring i både kultur og samfunn. Det finnes nå en generell enighet om at religion ikke kan 

defineres på en allmenn og universell måte grunnet de utallige variasjonene som finnes i form 

av kulturelle tilpasninger og interaksjoner. Likevel er enigheten også bred om at en vid 

definisjon som gir rom for alle disse ulike aspektene, ved eksempelvis å basere seg på 

familielikhetsprinsippet, er fordelaktig. Krogseth (2007) begrunner dette med at 

religionsvitenskapen som fag fortjener en fremtid (s. 76). Videre i kapittelet vil jeg flytte 

fokus fra definisjonen av begrepet og over til selve fenomenet. Eksisterer religion også 

utenfor den europeiske konteksten begrepet ble til i? 

 

2.2.3 Religion – et vestlig fenomen? 
I spørsmålet om hvorvidt religion kan anses som et vestlig fenomen alene, vil jeg ta 

utgangspunkt i Mark Teeuwen. Han tar for seg religionsbegrepet i Japan. Årsaken til at jeg 
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velger å se nærmere på dette er det faktum at religionsbegrepet, som blir vektlagt i et av mine 

forskningsspørsmål, er et begrep skapt i ikke-vestlig europeisk kontekst. Selv om mine 

informanter ikke har sin opprinnelse i landet Teeuwen refererer til, anser jeg hans bidrag som 

relevant. Han bidrar med å tegne et komplekst bilde av fenomener som i stor grad kan 

overlappe med det man i europeisk kontekst kaller religion.  

 

Teeuwen slår fast at det japanske samfunnet, før den vestlige verdens ankomst, var preget av 

begrepet ”veien”. Begrepet er svært vidt og rommer både de fysiske endringene i verden 

rundt oss, de sosiale forholdene i samfunnet, og de psykiske og fysiske prosessene i hvert 

enkelt menneske. Årstiders gang, keiserens styremåte og kroppen og sjelens helse på 

individnivå ble forklart ut fra likevekten mellom Yin, det kalde, jordiske, og kvinnelige, og 

Yang, det varme, tørre og himmelske (Teeuwen, 2007, s. 144). Den styrende idéen var at 

veien manifesterte seg gjennom tre tradisjoner; konfutsianismen, buddhismen og shinto. 

Førstnevnte var en tekstbasert skoletradisjon med begrepet ”li”, rituell handling, som kjerne. 

Li omfattet alt fra offentlige seremonier til skikk og bruk i hverdagslivet og ga form til 

samfunnets bærende strukturer. Ved at seremonielle former holdes i ære, skapes harmoni i 

samfunnet. Dersom formene forvitres oppstår kaos. Buddhismen fungerte som den 

institusjonelle tilstedeværelsen i folks hverdag, og shinto ga seg til uttrykk gjennom et stort 

antall helligdommer i form av templer og lignende. Til sammen ble disse ansett som tre bein 

som støtter under samme bronsekar; om et bein mangler vil karet falle (s. 144–145).  

 

Teeuwen viser i sin artikkel til fenomener som i stor grad vil kunne innlemmes i 

religionsbegrepet. Han introduserer dessuten konfutsianismen som en bærende 

samfunnsstruktur i Japan. På tilsvarende måte kan islam betraktes som en bærende 

samfunnsstruktur i mine informanters hjemland.  

 

2.2.4 Religionsbegrepet i islam 
Professor Oddbjørn Leirvik (2007) er blant dem som har forsket på hvordan 

religionsbegrepet forstås i islam. Dette finner jeg relevant for min forskning ettersom mine 

informanter identifiserer seg som muslimer. For å unngå misforståelser vil det kunne være 

hensiktsmessig å kjenne til hvordan begrepet tradisjonelt er forstått i religionen. Dessuten vil 

det være interessant å diskutere hvorvidt mine informanters svar passer overens med Leirviks 

fremstilling. 
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Leirvik (2007) påpeker at islam skiller seg fra andre religioner ved at navnet på religionen i 

seg selv har en mening; å underkaste seg (Allah) (s. 175). I Koranen, i motsetning til i 

nytestamentlige kilder, er det funnet begreper som kan tilsvare det europeiske 

religionsbegrepet. Blant disse er det arabiske ordet ”dīn”. Ordet innehar mange av de samme 

betydningene vi knytter til religionsbegrepet (s. 175). Både etymologien og ordbruken i 

Koranen antyder at religion i islamsk kontekst dreier seg om å stå til ansvar overfor Gud på 

dommedag (s. 178). Dessuten kan det faktum at vi ikke finner dīn i flertallsform i Koranen 

tyde på at begrepet er eksklusivt, og kun refererer til islam som formalisert trossamfunn (s. 

176).  

 

I tillegg til de religiøse nøkkelbegrepene islam og dīn er også ”iman” verd å nevne. Dette 

slekter på det jødiske og kristne ”amen”, men konnoterer også til det engelske ”belief” og 

”faith” (Leirvik, 2007, s. 176). Mange moderne islamske reformtenkere har ønsket å finne 

tilbake til denne åpne betydningen av ordet. På den andre siden av vektskålen finner vi 

islamister som tenderer mot å lukke islam ved å omgjøre religionen til en ideologi (s. 185). 

Sistnevnte forståelse av ordet henter inspirasjon fra Sayyid Qutb (1988), en av de fremste 

blant de tidligere talsmennene for Det muslimske brorskap i Egypt. Han hevdet at den 

islamske troen er en guddommelig bestemt vei for menneskelivet (s. 2). Denne veien hadde 

ikke rom for institusjoner styrt av menneskebestemte lover, men kun av lovene gitt av Gud 

(Leirvik, 2007, s. 185). Leirvik hevder moderne tolkninger av religionsbegrepet innen islam 

består av to motsatte retninger. Den første er en moderne systematiseringsgiver som omgjør 

islam til en politisk ideologi, altså islamisme. Den andre er en vektlegging av de personlige 

og dynamiske aspektene ved begrepene dīn, islam og iman, altså liberal reformisme (s. 187). 

Hvorvidt mine informanters svar kan plasseres innenfor en av retningene, vil jeg presentere i 

kapittel fem.  

 

2.2.5 Kontekstualisering og individualisering  
Uavhengig av hvorvidt religion er et vestlig fenomen eller ikke, og om begrepet i det hele tatt 

finnes i islam, kan det være fruktbart å ta kontekstuelle faktorer i betraktning. I artikkelen 

”The contextualization of definitions of religion” argumenterer Karel Dobbelaere (2011) for 

nødvendigheten av nettopp dette; i evalueringen av, og i arbeidet med eksisterende 
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definisjoner, er det absolutt nødvendig å inkludere den sosiale konteksten (Dobbelaere, 2011, 

s. 201). Har elevenes endrede kontekst hatt innvirkning på deres religionsforståelse? 

 

Individualiseringsteorier har tradisjonelt hørt hjemme i vestlig kultur. Islam har gjerne blitt 

fremstilt som et slags motstykke, i form av å være en lite moderne og lite individualistisk 

religion (Strandhagen, 2008, s. 53). Det viser seg dog at individualisering av religiøs tro er et 

særtrekk i utviklingen av muslimske samfunn i Europa (Peter, 2006, s. 105). Da mine 

informanter alle er del av muslimske samfunn i Europa, vil det være interessant å undersøke 

hvorvidt individualisering av religionen også er noe som preger dem.  

 

Den franske sosiologen Oliver Roy (2004) har forsket på islam og individualisering. Han 

hevder islam ikke lenger er like tilknyttet bestemte territorier og samfunn grunnet den store 

andelen muslimer som bor i ikke-muslimske land. Muslimenes felles referansepunkt blir nå 

islam, fremfor språklig og kulturell tilhørighet, slik det var tidligere (Roy, 2004, s. 17–18). 

Roy anser individualisering primært som endring i den private sfære fremfor endring i de 

religiøse dogmene. Dette gir seg utslag i at muslimer i vestlige land ikke lengre vender seg 

mot staten for å fremme islams sak. Det er nå i større grad et personlig forhold til religionen 

som vektlegges (s. 29). Roy hevder mange muslimer bosatt i ikke-vestlige land ikke lenger 

oppfatter seg selv som del av et trosfellesskap fra fødselen av; i stedet må man bevise sin tro 

og tilhørighet (s. 37).   

 

2.3 Fagdidaktiske perspektiver 
De fagdidaktiske perspektivene jeg ønsker å presentere i perspektivkapittelets siste 

delkapittel, er først mine informanters lærebok i religion og etikk-faget, Tro og tanke (2014). 

Dernest vil jeg se på boka Religionsdidaktikk. En innføring (2012), forfattet av Bengt-Ove 

Andreassen, og avslutningsvis vil jeg redegjøre for ulike tilnærminger til religionsfaget. 

Sistnevnte vil manifestere seg gjennom Jacksons fortolkende metode og Leganger-Krogstads 

tanker om en kontekstuell tilnærming til religionsundervisning.  

 

2.3.1 Religionsbegrepet i læreboka 
Mine informanters lærebok, Tro og tanke, er skrevet av Gunnar Heiene, Bjørn Myhre, Jan 

Opsal, Harald Skottene og Arna Østnor (2014). Den er delt i fire hovedtema; 
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religionskunnskap og religionskritikk, religioner i verden, kristendommen, samt filosofi, 

livssyn og etikk. Jeg vil i det følgende ta utgangspunkt i bokas første del, og presentere de 

ulike definisjonene læreboka viser til. Måten religionsbegrepet blir presentert på i læreboka 

vil muligens påvirke informantene i deres svar. Det blir derfor nødvendig å redegjøre for 

hvordan religion, som både fenomen og begrep, blir fremstilt i læreboka. Først vil lærebokas 

innhold om funksjonelle og substansielle definisjoner bli presentert. Deretter blir det vist til 

Ninan Smart og hans religionsdimensjoner.  

 

Innledningsvis i læreboka fastslås det at mennesker til alle tider har søkt mening med livet på 

mange ulike måter. Hvilke svar som måtte finnes, og hva som blir søkt etter, avhenger blant 

annet av samfunnsforholdene man lever under, og hvilken kultur man er en del av (Heiene 

et.al., 2014, s. 10–11). Religionsverdenen fremstilles som svært mangfoldig og kompleks. 

Dette har ført til at religionsforskere enda ikke har greid å enes om noen felles definisjon av 

religionsbegrepet. Som en hjelp til å diskutere religionsbegrepet og dets definisjoner, 

presenteres to typer religionsdefinisjoner: funksjonelle og substansielle. 

 

Funksjonelle religionsdefinisjoner forklarer, ifølge læreboka, religion ut fra hva den gjør for 

mennesker og samfunn. Eksempelvis kan religionen tilby trøst i møte med døden, enten 

gjennom tro på et liv etter døden, eller som et håp for de etterlatte. Religionen kan også 

tilfredsstille menneskets behov for mening og sammenheng i tilværelsen, og den kan fungere 

som en identitetsmarkør. Dessuten kan religion, gjennom sine retningslinjer for menneskers 

livsførsel, bidra til å skape stabile sosiale forhold. Videre hevder forfatterne at religion kan 

styrke fellesskapet mellom individene i samfunnet. En religiøst begrunnet etikk som fremmer 

arbeidsomhet og nøysomhet kan i tillegg kunne skape økonomisk vekst (Heiene et.al., 2014, 

s. 14). En funksjonell definisjon som favner det overnevnte, og som læreboka velger å vise 

til, er formulert av Milton Yinger: ”Religion er et system av trosforestillinger og 

praksisformer som menneskene får hjelp av til å kjempe med de dypeste problemene i 

menneskelivet.” (Heiene et. al., 2014, s. 13) De positive sidene ved slike definisjoner ifølge 

læreboka, er at de får frem sentrale funksjoner religion kan ha, og at religionen kan påvirke 

mange ulike sider ved menneskelivet. Samtidig kan ikke-religiøse livssyn og politiske 

ideologier fylle mange av de samme funksjonene. Funksjonelle definisjoner oppfattes dermed 

gjerne som så vide at de ikke egner seg til å skille ut religiøse fenomener fra fenomener som 

ikke er religiøse (s. 13). For å si noe mer om hva religion faktisk er, ikke bare hva den gjør, 

benyttes gjerne substansielle definisjoner.  
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For å si noe mer om hva religion er, og ikke bare hva den gjør, brukes gjerne substansielle 

definisjoner. Ifølge læreboka tar substansielle definisjoner utgangspunkt i religionenes 

innhold. Det forsøkes også å finne ut av hva det er som gjør det gjeldende innholdet religiøst. 

Man arbeider gjerne ut fra menneskers tro på fenomener som går utover det hverdagslige; det 

man ikke kan erfare med sansene og gripe med forstanden. Læreboka viser til at styrken ved 

slike definisjoner først og fremst er utgangspunktet i aspekter de troende opplever som 

vesentlige. Videre skiller de klart religionen fra andre lignende fenomener. Utfordringen ved 

slike definisjoner er dog at de fort blir snevre. Bevegelser som er opplagt religiøse vil da 

kunne falle utenfor. Dette kan eksemplifiseres ved å ta utgangspunkt i den substansielle 

definisjonen læreboka fremlegger: ”religion er troen på guder.” (Heiene et.al., 2014, s. 14) I 

kristendommen, islam og hinduismen vil en slik betraktning være hensiktsmessig, men hva 

da med buddhismen? Kan ikke den betraktes som en religion? 

 

En annen innvending mot definisjonen av religion som ”troen på guder”, er at den ensidig 

fokuserer på religionens læreinnhold. Aspekter som følelser, handlinger og fellesskap, som er 

svært viktige for mange, blir da helt sett bort fra (Heiene et.al., 2014, s. 14). Læreboka 

presenterer en substansiell definisjon som søker å fange opp religionens mange sider: ”møtet 

med det hellige.” Her er det de troendes opplevelse av religionen som blir satt i fokus. Det 

hellige har følgende kjennetegn: det fremstår som noe totalt annerledes som bryter med vår 

hverdagslige virkelighet, og det vekker fascinasjon og ærefrykt hos de troende. Det skiller 

seg fra det profane og fremtrer derfor gjerne på spesielle steder som i templer og kirker, og til 

spesielle tider, som eksempelvis høytider. Sist, men ikke minst, har det hellige en tilknyting 

til en oversanselig virkelighet som gir det en spesiell kraft (Heiene et.al., 2014, s. 14).  

 

I etterkant av fremstillingen av funksjonelle og substansielle definisjoner, fastslår læreboka at 

forskere gjerne velger religionsdefinisjon ut fra formålet de har med sine undersøkelser. Dette 

er i overenstemmelse med Baird (1971). Da læreboka har et bredt siktemål, velger den å 

kombinere funksjonelle og substansielle definisjoner. Slik fanges helheten av funksjoner 

religion kan ha for et samfunn og for enkeltmennesker opp, samtidig som kjernen i religionen 

– det hellige – tjener til å avgrense religionen fra andre ikke-religiøse fenomener. Det 

understrekes at vår tids religiøse virkelighet er svært kompleks. Forfatterne av læreboka 

mener mennesker kan gjøre seg religiøse erfaringer også utenfor de tradisjonelle religionene, 

noe som gjør det nødvendig å operere med et mer åpnet og fleksibelt religionsbegrep enn det 

som tidligere var vanlig (Heiene et. al., 2014, s. 14). Dette åpner i stor grad for en personlig 



	17	

religionsforståelse hos elevene boka er siktet på. Den legitimerer at religiøse erfaringer ikke 

har en dogmatisk begrensning, og at en felles definisjon, selv for eksperter, er utfordrende å 

enes om.  

 

I det siste kapittelet i den delen av læreboka som omhandler religionskunnskap og 

religionskritikk, blir mål og metoder i religionsfaget omtalt. Her blir det viet plass til Ninan 

Smarts teori om religionenes sju dimensjoner:  

 

1. Rituell dimensjon 

2. Opplevelsesdimensjon 

3. Materiell og estetisk dimensjon 

4. Fortellingsdimensjon 

5. Læredimensjon 

6. Etisk dimensjon 

7. Sosial dimensjon  

 

Blant lærebokas siste sider er det også gitt en skjematisk fremstilling av de ulike 

dimensjonene i henholdsvis hinduismen, buddhismen, islam, kristendommen og 

livssynshumanismen. Denne skal være til hjelp i å sammenligne religioner og livssyn, i tråd 

med kompetansemålet for kristendommen og islam (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 5). 

Jeg vil i drøftingskapittelet diskutere hvorvidt informantenes religionsforståelse stemmer 

overens med lærebokas fremstilling av både fenomenet og begrepet religion.  

 

2.3.2 Fagdidaktikkens perspektiv på religionsbegrepet 
I Andreassens (2012) bok, Religionsdidaktikk, en innføring, er kapittel to navngitt 

”Religionsdidaktikk i et religionsvitenskapelig perspektiv”. Her presenteres hvordan 

prinsipper fra det religionsvitenskapelige studiet av religioner kan danne grunnlag for 

religionsdidaktikken. Jeg vil i det følgende også ta for meg synspunkter fra kapittel fire som 

omhandler presentasjonen av religioner og livssyn.  

 

I kapittel to vektlegger Andreassen (2012) viktigheten av å ha et bevisst forhold til 

religionsbegrepet og ulike måter å forstå religion på. Han hevder dette er både grunnleggende 

og viktige refleksjoner for religionsdidaktikken, og at det kan tilknyttes tilnærminger til 
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religioner og livssyn i undervisningen av faget (s. 45). Religion- og etikkfaget har en historie 

preget av endring. Fra tidligere å ha fungert som dåpsopplæring i kirkens regi, tar faget nå 

utgangspunkt i en religionsvitenskapelig religionsdidaktikk. Det vil si at religionsdidaktikken 

baserer seg på prinsipper fra det akademiske studiet av religion, og overfører disse til 

tenkning om religionsdidaktikk og religionsundervisning i skolen. En religionsvitenskapelig 

tilnærming innebærer et utenfra-perspektiv på religionene som ikke søker å forholde seg til 

sannhetsaspektene innenfor de ulike religionene. I stedet er målet å gi en kritisk, analytisk og 

tverrkulturell studie av religion i både nåtid og fortid (s.47).  

 

Spørsmålet om objektivitet og saklighet i undervisningen har stått sentralt i nyere 

religionsdidaktisk debatt. Dette blir særlig aktuelt i et klasserom preget av mangfold. Dette 

underbygger Andreassen ved å vise til at årsakene til et slikt utenfra-perspektiv først og 

fremst er å unngå at en religion eller livssyn gis forrang fremfor andre (s. 47). Faget tilstreber 

dessuten å gi elevene kunnskaper og bevissthet om religioner fremfor av religioner (s. 55). Å 

lære av religioner vil være i strid med internasjonale konvensjoner som Norge har forpliktet 

seg til. Videre vil premisset om at religioner har en allmennmenneskelig dimensjon som alle 

kan lære av, måtte foreligge. Skillet mellom å lære om eller av religioner handler ifølge 

Andreassen altså om ”hvilke kategorier vi tillater oss å være normative eller ideologiske i 

forhold til” (s. 102). Andreassens perspektiver på religionsundervisning vil bli gjenopptatt i 

drøftingskapittelet.  

 

2.3.3 Fortolkende tilnærming til religionsundervisningen  
Religionsprofessor Robert Jackson (2009) mener det er svært lite hensiktsmessig å presentere 

religiøse verdenssyn som faste trossystemer fremfor fleksible modeller med rom for 

enkeltmenneskets unike natur. Som et verktøy i forsøket på å unngå nettopp dette, fremlegger 

han et forslag til en undervisning som han mener kan være nyttig i en tid preget av 

flerreligiøsitet og postmodernisme. Tilnærmingen er hentet fra sosialantropologien, og går ut 

på at elever opptrer som fortolkere av kunnskap, fremfor passive mottakere (s. 88). Jackson 

hevder at den eneste autentiske læringen er den læringen elevene selv konstruerer (s. 63). 

Elevene skal derfor ikke forsøke å sette til side egne forutsetninger og forforståelse i studiet 

av religioner. Deres kontekst og tidligere erfaringer bør heller tas i bruk i denne prosessen (s. 

88). Idet elevene sammenligner ny informasjon med allerede forståtte konsepter, blir elevens 

egne perspektiver en sentral del av læringsprosessen. I en slik prosess vil det være avgjørende 
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at elevene er selvkritiske til egne fortolkninger, noe som i stor grad er med på å utvikle deres 

evne til kritisk tenkning overfor egen og andres religiøsitet, samt i livet generelt (s. 88–89).  

 

Et annet aspekt ved den fortolkende undervisningen er muligheten til å la elevene utforske de 

ulike oppfatningene av sannhet og virkelighet som befinner seg i hvert enkelt klasserom 

(Jackson, 2009, s.89). Dette er særlig relevant for min oppgave, da klasserommet 

informantene er en del av, inneholder mange ulike former for sannhet og 

virkelighetsoppfatninger. Jackson understreker viktigheten av at religionslæreren er bevisst 

sine elevers (religiøse) bakgrunn. Dersom læreren evner å vise den rette graden av sensitivitet 

overfor sine elevers egne livsverdener, i tillegg til materialet som studeres, kan det 

flerkulturelle og flerreligiøse klasserommet være en styrke i religionsundervisningen, ifølge 

Jackson (s.89).  

 

2.3.4 Kontekstuell tilnærming til religionsundervisningen  
Et annet perspektiv på religionsundervisning, er en kontekstuell tilnærming til faget. Blant 

dem som fremmer dette perspektivet er professor Heidi Leganger-Krogstad (2001). Hun 

søker å finne fordeler med en kontekstuell tilnærming, og derfor gjennomførte hun et 

forskningsprosjekt der hun undersøkte hvordan en elevgruppe i Alta tilnærmet seg faget. 

 

Leganger-Krogstad (2001) presenterer en kontekstuell tilnærming til religionsfaget som et 

perspektiv med fokus på det konkrete og særegne, fremfor det abstrakte og generelle. Videre 

forklarer hun at en undervisning basert på kontekst i stor grad gir rom for elevenes egne 

livsverdener (s. 55–56). En positive side ved denne tilnærmingen er at det er lettere for eleven 

å forstå fenomenet religion; elevene identifiserer seg ifølge Leganger-Krogstad langt mer til 

religionsmanifisteringer fra eget liv (og nærmiljøet) fremfor originalkilder fra en svunnen tid. 

Disse manifesteringene fra eget liv og nærmiljø må selvsagt bli forklart ut fra tradisjoner, 

men hensikten er å ta det i nettopp den rekkefølgen: elevens egne erfaringer og 

lokalsamfunnet, og deretter den religiøse tradisjonen, ikke motsatt slik som gjerne er tilfellet i 

tradisjonell religionsundervisning (s. 64). Fokuset på elevenes livsverden og nærområdet 

søker på ingen måte å distansere seg fra den globaliserte verden vi tross alt lever i. Tvert i 

mot er det ment som et verktøy for å forstå storsamfunnet. Hovedmålet i den kontekstuelle 

tilnærmingen er å gjøre det mulig for elevene å se og forstå religion i både eget liv, og den 

lokale kulturen, samt i en global verden (s. 64).  
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2.4 Oppsummering 
Jeg har nå presentert ulike perspektiver som er relevante for min problemstilling i form av 

empiri, begreps- og definisjonshistorie og fagdidaktikk. I første del av kapittelet ble tidligere 

funn knyttet til ungdoms syn på, og tanker om, egen religion presentert. Videre fremla jeg 

hvordan det å leve i et sekulært land ikke nødvendigvis korrelerer med å være mindre 

religiøs. I tillegg omtalte jeg tidligere masteroppgaver som er relevante for min oppgave. 

Disse omhandler unge hinduer, buddhister og muslimer, og tar for seg deres identifisering 

med lærebokas fremstilling av deres religion. Deretter blir fokuset flyttet til religion som 

fenomen; kan begrepet i det hele tatt defineres? Jeg stilte spørsmål ved hvorvidt religion må 

forstås som et vestlig fenomen, etterfulgt av en fremstilling av religionsbegrepet i islam. 

Avslutningsvis i delkapittelet om teoretiske perspektiver presenteres kontekstualisering- og 

individualiseringsteori. I delkapittelet omhandlende didaktiske perspektiver så jeg først 

nærmere på informantenes lærebok. Dernest tok jeg for meg religionsdidaktikkens rolle i 

undervisningen, samt fortolkende og kontekstuell religionsundervisning. Perspektivene vil bli 

diskutert opp mot mine funn i drøftingskapittelet, men først vil jeg presentere metoden jeg 

har benyttet meg av i min forskning. Deretter vil mine funn, sortert i ulike kategorier i 

analysekapittelet, bli fremlagt.  
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3 Metode 
Kapitelet vil redegjøre for innsamlings- og analysemetodene jeg har benyttet for å belyse 

oppgavens problemstilling. Jeg vil presentere de ulike prinsipper som ligger til grunn for 

mine valg. Deretter følger en presentasjon av mine informanter der deres bakgrunn blir 

belyst. Dette mener jeg er hensiktsmessig da informantenes utsagn om religion må forstås 

som en integrert del av deres oppvekst, heller enn kulturelt isolerte. Avslutningsvis følger en 

vurdering av resultatenes gyldighet og etiske perspektiver. Mine prinsipper i metodekapittelet 

bygger i stor grad på Kvale og Brinkmanns (2012) bok omhandlende det kvalitative 

forskningsintervjuet.  

 

3.1 Design og metode 
I arbeidet med å fremskaffe empirisk materiale egnet til å belyse min problemstilling, valgte 

jeg å benytte meg av et kvalitativt forskningsdesign. Oppgavens søker å belyse tre 

enkeltpersoners oppfatninger og tanker rundt religion som begrep og fenomen. Den har ikke 

som mål å fremskaffe data generaliserbare for minoritetsungdom med kortbotid i Norge som 

sådan. Også med hensyn til tidsaspektet har det vært viktig å avgrense oppgaven. Det ville 

ikke vært mulig å samle data for et kvantitativt design innen samme tidsperiode.  

 

Metoden benyttet innenfor det kvalitative designet, er forskningsintervju. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2012) er formålet til det kvalitative forskningsintervjuet å få en innsikt og 

forståelse av intervjupersonens verden (s. 21). Ettersom jeg med mine forskningsspørsmål 

ønsker innsikt i elevenes forståelse av religion, mener jeg dette vil være den mest 

hensiktsmessige metoden. Det finnes ulike former for intervju, og jeg valgte å benytte meg av 

det Kvale og Brinkmann omtaler som semistrukturert livsverdenintervju (s. 47). Dette er 

fordelaktig da intervjuets formål er å forstå et tema ut fra intervjupersonens egne 

perspektiver, samt søke å oppnå fortolkninger av de presenterte meningene som 

fremkommer.  

 

At intervjuet er semistrukturert, vil si at det verken er en åpen samtale eller en lukket 

spørreskjemasamtale. Det ligger i stedet nær opp til en dagligdags samtale, samtidig som det 

har et profesjonelt forskningsintervju som formål (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 47). 

Intervjuet utføres i overenstemmelse med en utarbeidet intervjuguide. Det er samtidig i stor 
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grad rom for å spille videre på informasjon man oppnår i løpet av intervjuet, fremfor slavisk å 

følge de forhåndsbestemte spørsmålene. Et eksempel på å legge til rette for at intervjuets 

retning styres av informantene var intervjuets narrative inngang med spørsmålet ”Hva er det 

viktigste for deg i ditt liv?” (se vedlegg 1, intervjuguide).  

 

Intervjuguiden ble utarbeidet i forkant av intervjuene. Jeg gjennomførte først et testintervju 

på en medstudent for å undersøke hvorvidt spørsmålene var egnet til å generere data som 

kunne belyse min problemstilling. Dette resulterte eksempelvis i at flere av spørsmålenes 

ordlyd ble forenklet. Videre valgte jeg å dele intervjuguiden i tre deler; en åpen del, en 

begrepsdel og en spesifikk del. Den åpne delen består av åpne, dog personlige, spørsmål som 

informantene i stor grad selv styrer retningen på. Herunder hvilken rolle religion spiller i 

deres liv, i form av både oppdragelse og eventuell deltakelse i et trosfellesskap. I 

begrepsdelen blir religion som begrep sett nærmere på. Jeg ser på hvordan informantene 

definerer religionsbegrepet ut fra egen tro, og om de mener det finnes en felles definisjon av 

begrepet til tross for de mange ulikhetene religioner imellom. Avslutningsvis, i den 

spesifikke delen, handler det om deres tanker rundt egen tro etter deres ankomst til Norge, og 

eventuelle endringer som har forekommet. Jeg søker også å finne svar på deres tanker om 

kulturelle forskjeller mellom Norge og deres hjemland, samt hvorvidt de tror de vil fortsette å 

være religiøse resten av livet.  

 

Jeg stilte samtlige tre informantene lignende spørsmål, selv om rekkefølge og ordlyd på de 

ulike spørsmålene varierte. Dette ligger i det semistrukturerte forskningsintervjuets natur. På 

tross av at både spørsmål og svar tidvis varierte, finnes flere fellestrekk i informantenes svar. 

Dette er noe jeg vil se nærmere på i analysekapittelet. 

 

3.2 Utvalg 
Informantene som har bidratt i oppgaven har jeg kommet i kontakt med gjennom mitt virke 

som lærer i religion og etikk undervisningsåret 2016/2017.  

 

Da jeg høsten 2016 underviste i religion som fenomen og begrep tok jeg utgangspunkt i 

elevenes lærebok i faget. Dette førte til at jeg underviste om ulike funksjonelle og 

substansielle definisjoner, samt Ninjan Smarts religionsdimensjoner. I etterkant av 

undervisningen informerte jeg elevene om at masteroppgaven min ville omhandle dette 
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temaet, med unge minoritetselevers perspektiv. Jeg forklarte videre at det var nødvendig å 

utføre intervjuer for å kunne presentere minoritetselevers tanker rundt religion. Jeg 

redegjorde for hvordan et intervju vil foregå. I tillegg garanterte jeg full anonymitet. Det ble 

også svært vesentlig å forklare at dette ikke hadde noe med skolefaget å gjøre, og at intervjuet 

på ingen måte vil ha innvirkning på deres karakterer.  

 

Klassen som jeg underviser består av et flertall av muslimer, og flere av disse viste interesse. 

Da det var tid for å foreta intervjuene var det særlig tre elever som ønsket å stille som 

informanter. Ifølge Dalen (2013) er det avgjørende at antall informanter ikke er for stort med 

tanke på den tidkrevende bearbeidelsesprosessen i etterkant av intervjuene (s 45). Følgelig er 

det nødvendig med tilstrekkelig med tid for å tolke og analysere materialet grundig, og tre 

informanter virket dermed som en overkommelig mengde i min masteroppgave. Videre 

følger en presentasjon av informantene med informasjon som er relevant for prosjektet. 

Navnene jeg henviser til er ikke elevenes virkelige navn.  

 

Navn Alder Kjønn Opprinnelsesland Religionstilhørighet Antall år i Norge 

Kaarim 21 Mann Afghanistan Islam 4 

Hajar 19 Kvinne Libanon Islam 3 

Chafia 21 Kvinne Marokko Islam 4 

Tabell 1.1 

 

Den kan leses av dette at to av informantene, Kaarim og Chafia, kommer fra muslimske land. 

I Libanon, hjemlandet til Hajar, finnes det også en stor kristen befolkning (Skatvik og 

Leraand, 2016). Hajar er oppvokst i et område med utelukkende muslimsk befolkning, noe 

som kan bidra til å forklare hvorfor hennes opplevelse av religion i oppveksten er relativ lik 

oppfatningen til Kaarim og Chafia. Informantene har alle bodd i Norge i under fem år, og de 

er inne i sitt siste år av den videregående opplæringen.  

 

Det finnes flere årsaker til at det var fordelaktig å benytte egne elever som informanter, blant 

dem tilgjengelighet. Tverrkulturelle intervjuer kan dessuten være utfordrende mellom to 

ukjente personer, med tanke på initiativ, direkthet, spørreformer og lignende (Kvale og 

Brinkmann, 2012, s. 156). Ved at informantene og jeg allerede i forkant av intervjuet hadde 

en relasjon, var rammene for intervjuet både trygge og behagelige. Dette førte også til at 



	 24	

dialogen mellom forsker og informant var av en hverdagslig og tillitsfull art. Jeg forklarte 

informantene at jeg nå ikke var i lærerrollen, men i forskerrollen, noe som innebar at 

intervjuets mål var av profesjonell forskningskarakter. 

 

Akkurat som i relasjonen mellom lærer og elev, finnes det også i kvalitative 

forskningsintervjuer asymmetriske maktforhold. Forskjellen er at intervjuets maktforhold 

ikke dreier seg om min vurdering av deres svar i form av karakterer eller anmerkninger, men 

heller min vitenskapelige kompetanse. Det er kun jeg som stiller spørsmål, og det er jeg som 

har makten over fortolkningen av elevenes svar. Dette var det viktig for meg at de forsto, slik 

at de ikke holdt tilbake informasjon i frykt for at det ville påvirke deres resultater i religion- 

og etikkfaget.  

 

En annen ting som var viktig i forkant av selve intervjuet, var å sikre samtykke fra mine 

informanter. Med tanke på at oppgavens problemstilling er av personlig art, vil også dataene 

kunne fremstå som tidvis svært sensitive. Prosjektet er derfor registrert som konsesjonspliktig 

hos NSD (Norsk senter for forskningsdata). Jeg innhentet også samtykke fra elevene gjennom 

et samtykkeskjema.  

 

3.3 Intervjuet 
Som nevnt ovenfor tok intervjuet utgangspunkt i en tredelt intervjuguide. Jeg benyttet min 

mobiltelefons opptaksfunksjon til å ta opp intervjuet, i tillegg til å ta notater underveis. 

Intervjuene var av noe ulik lengde, henholdsvis 51, 66 og 39 minutter. Antall transkriberte 

sider ble 5, 5 og 3. Årsaken til at intervjuene er av varierende lengde er sammensatt. Ulikhet i 

taletempo og bruk av tenkepauser gjør seg særlig gjeldende. I transkriberingen valgte jeg å 

inkludere alt som ble sagt. Jeg skrev det dessuten ned akkurat slik det ble sagt, uavhengig av 

grammatiske regler. Dette valgte jeg å gjøre for å beholde svarene så autentiske som mulig. 

Jeg lyttet så til lydfilene enda en gang mens jeg leste gjennom min transkripsjon for å se om 

pauser, tegnsetting og så videre stemte overens. Dette vil jeg redegjøre for i kapittelets 

avsluttende delkapittel. Valget om å skrive ned alt ordrett ga videre rom for å slette lydfilene i 

etterkant av transkriberingen, da alt som var sagt allerede var nøyaktig ført i pennen.  

 

Når jeg videre i analysekapittelet vil vise til eksempler fra intervjuet, vil jeg formulere disse 

grammatisk korrekt. Dette gjør jeg av flere hensyn. For det første ønsker jeg å unngå 
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misforståelser som grammatiske feil kan føre til. I tillegg søker ikke problemstillingen å finne 

svar på grammatiske aspekter av informantenes språk. Det er derfor ikke avgjørende hvorvidt 

informantene benytter seg av V2-regelen eller ei. Grammatisk ukorrekte setninger kan flytte 

leserens oppmerksomhet fra utsagnenes innhold og over til deres form, noe som heller ikke er 

ønskelig. Samtidig er det viktig å anerkjenne muligheten for at noe av meningen i 

informantenes utsagn kan forsvinne. En måte å sikre at det sistnevnte ikke forekommer er å 

kontakte informantene i ettertid og forsikre meg om at det ikke har forekommet 

misforståelser. Min rolle som faglærer for informantene vil i stor grad gi rom for nettopp en 

slik kvalitetssikring i ettertid. Her forventes det selvsagt ikke at informantene skal huske 

ordrett hva de tenkte i intervjuøyeblikket. Jeg utførte i stedet sitatsjekker ved to anledninger.  

 

3.4 Analysemetode 
Analysemetoden jeg har benyttet for å analysere mine data, er en innholdsanalyse. Dette fordi 

det er informantenes tanker og forståelse jeg ønsker å utforske, altså intervjusvarenes 

innhold. Analysen av dataene er en kombinasjon av ”concept oriented” og ”grounded” 

tilnærming. Det vil si at samtidig som jeg brakte inn kategorier jeg på forhånd hadde sett for 

meg og til en viss grad definert, lot jeg også materialet snakke for seg selv. Slik oppsto 

kategorier ut fra fellestrekk i informantenes svar som jeg på forhånd ikke hadde tatt høyde 

for. 

 

Jeg tok først og fremst utgangspunkt i intervjuguiden i analyseprosessen. Jeg undersøkte 

hvilke svar informantene ga på spørsmål som berørte problemstillingen, og ordnet deretter 

svarene i kategorier. Denne fremgangsmåten resulterte blant annet i kategoriene som 

omhandler informantenes oppfatning av religion som fenomen, samt hvordan 

religionsbegrepet bør defineres.  

 

Samtidig som jeg kategoriserte informantenes svar i de allerede forhåndsdefinerte 

kategoriene, fant jeg tendenser i informantenes svar som la grunnlag for kategorier som gikk 

utenfor intervjuguiden. Et eksempel på fellestrekk i svarene som til sammen dannet en 

kategori, er informantenes syn på andre religioner. På tross av at dette ikke var en kategori 

intervjuguiden i utgangspunktet tok høyde for, anser jeg det som interessant med tanke på 

forskningsspørsmålet om hvordan et universelt religionsbegrep bør defineres. 
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3.5 Resultatenes gyldighet og troverdighet 
Underveis i forskningsprosjektet er det avgjørende å kvalitetssikre. Dette omtales gjerne som 

reliabilitet og validitet. Førstnevnte viser til forskningsresultatenes troverdighet. Kan 

eksempelvis ordvalg og tidspunkt påvirke intervjupersonens svar? I min undersøkelse er det 

bruken av religionsbegrepet, et begrep skapt i vestlig kontekst, som kan være en mulig 

gjenstand for undersøkelse. Dette vil jeg se nærmere på i drøftingskapittelet. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2012) omtales validitet gjerne som sannheten i en uttalelse; dens riktighet og 

styrke. For å oppnå høyest mulig grad av både reliabilitet og validitet er det flere faktorer som 

må ivaretas. For det første er det å benytte seg av en hensiktsmessig metode et grunnleggende 

premiss (s. 250). Dette mener jeg ivaretas gjennom det semistrukturerte livsverdensintervjuet.  

 

Videre må man i transkripsjonen være svært bevisst på hvordan man gjengir intervjuene. 

Kvale og Brinkmann (2012) viser til hvordan ulike kulturfiltre kan føre til at forskere 

tillegger identisk materiale ulik betydning. Dette kan eksempelvis være i form av ulik 

tegnsetting, gjengivelse av nøling og lignende (s. 194). Dette ble eksempelvis sikret ved å 

lytte gjennom intervjuene i etterkant av transkriberingen for å undersøke i hvilken grad 

transkriberingen var i overenstemmelse med lydfilen. En mulig trussel mot resultatenes 

validitet er elevenes norskkunnskaper. De snakker alle godt norsk, men som vist i tabell 1.1, 

har de alle bodd i Norge i under fem år. Dette kan tidvis legge begrensninger med hensyn til 

ordforråd og ordforståelser. Hvordan informantene syntes å forstå innholdet i spørsmålene 

ble hensyntatt både i testintervjuet og det reelle intervjuet. Informantenes svar ble også spilt 

videre på, og gjentatt, underveis i intervjuet som en forsikring om at vi forsto hverandre 

riktig.  

 

Et annet verktøy jeg kunne benytte meg av var min allerede etablerte relasjon til elevene. Ved 

at jeg kjenner dem, og har snakket med dem relativt mye er jeg kjent med deres 

formuleringsmåter og eventuelle aksenter som for fremmede kan være vanskeligere å forstå. 

Men, det er nettopp dette som også er blant de største utfordringene med tanke på reliabilitet 

og validitet. Min forforståelse av elevenes talemåte og aksent kan bidra til å forme 

intervjuenes transkripsjon på en måte som ikke nødvendigvis samsvarer med hva 

informantene faktisk mener. I arbeidet med å forsøke å unngå dette var gjennomlesning av 

transkripsjonen samtidig som jeg lyttet til opptakene svært verdifullt. Dessuten var 
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tilgjengeligheten på informantene av stor verdi for reliabilitet. Eksempelvis ble sitatsjekker 

enkle å gjennomføre ved behov. 

 

Videre utgjør min rolle som både lærer og forsker en eventuell trussel mot materialets 

reliabilitet. Det at jeg skulle få innsikt i informantenes personlige tanker om religion, 

samtidig som jeg er deres lærer i religionsfaget, krevde en tydelig rolleavklaring fra min side. 

Jeg inviterte derfor til et uformelt møte der alle informantene deltok. Jeg brukte god tid på å 

forklare at disse intervjuene ikke hadde noe med religion- og etikkfaget å gjøre. 

Informasjonen fra intervjuene skulle kun bli brukt som datamateriale i en masteroppgave, 

ikke som grunnlag for vurdering i faget. Jeg understreket også at jeg ville innta rollen som 

forsker. Det vil si at de ikke behøvde forholde seg til meg som deres lærer når de svarte på 

spørsmålene, men heller forsøke å se på meg som en uavhengig forsker i den grad det var 

mulig. Det var også viktig for meg å tydeliggjøre anonymitetsaspektet. Jeg forsikret om at alt 

datamateriale ville bli behandlet og oppbevart konfidensielt, og jeg garanterte full grad av 

anonymitet hva gjelder navn. Sistnevnte viste seg å være uproblematisk da samtlige uttrykte 

stor interesse for å diskutere religion. De anså heller ikke dette som sensitiv informasjon. 

Uavhengig av dette vil jeg imidlertid, i tråd med forskningsetiske retningslinjer og generell 

ryddighet, anonymisere informantene. Møtet ble avsluttet med at informantene gjennomgikk 

og signerte et samtykkeskjema (se vedlegg 2, samtykkeskjema).  

 

Som en oppsummering kan det slås fast at det er flere mulige faktorer som kan fungere som 

trusler mot materialets gyldighet og troverdighet. Herunder, som nevnt, informantenes 

begrensede norskkunnskaper og forskerens eventuelle forforståelser. Sistnevnte er av særlig 

relevans i min oppgave da jeg i oppgaven fungerer som forsker, mens jeg til daglig er 

informantenes faglærer. Jeg har imidlertid vært bevisst problemstillingen, og benyttet ulike 

verktøy i et forsøk på å unngå disse truslene.  

 

3.6 Forskningsetiske betraktninger  
Kvale og Brinkmann (2012) fastslår at en intervjuundersøkelse er en moralsk undersøkelse da 

det er knyttet flere etiske spørsmål både til intervjuundersøkelsens midler og mål (s. 79). 

Grunnet metodens natur vil jeg gjøre meg noen betraktninger rundt fire områder som 

tradisjonelt diskuteres i etiske retningslinjer for forskerne: informert samtykke, fortrolighet, 

konsekvenser og forskerens rolle (s. 86).  
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Informert samtykke går ut på at forskningsdeltakerne blir informert om prosjektets 

overordnede mål, forskningsdesignets hovedtrekk, samt mulige risikoer og fordeler ved å 

delta i prosjektet. Et slikt skjema sikrer dessuten at informantene deltar av egen fri vilje 

(Kvale og Brinkmann, 2012, s. 88). Da alle mine informanter var over 18 år var det 

tilstrekkelig at de selv underskrev samtykkeskjemaet. Dersom deltakerne hadde vært under 

myndig alder, måtte jeg i tillegg ha innhentet samtykke fra foresatte. I forklaringen av 

prosjektets overordnede mål la jeg vekt på at min agenda var å presentere deres tanker rundt 

religion som både fenomen og begrep. Herunder at det ikke fantes noen svar som var mer 

riktige enn andre. Jeg redegjorde kort for intervjusituasjonen, og forsikret om fullstendig 

anonymitet. Som takk for hjelpen, og dermed en mulig ”fordel” ved å være med på 

prosjektet, fikk informantene hver sitt gavekort på en kinobillett. Dette fikk de først vite om i 

møtet i forkant av intervjuet, ikke da de først meldte sin interesse. Dette var et forsøk på å 

sikre at informantene lot seg intervjue fordi de selv ønsket det, og ikke fordi de ville få en 

kinobillett.  

 

Konfidensialitet i forskningen innebærer at data som kan føre til identifikasjon av deltakerne 

ikke avsløres. Dette forklarte jeg i møtet ved å vise til hvordan lydfilene i etterkant av 

transkriberingen ville bli slettet. I tillegg hadde jeg ikke behov for å oppbevare noen 

personlige opplysninger om dem, da dette til enhver tid var tilgjengelig for meg gjennom min 

rolle som deres faglærer. Som nevnt ovenfor var ikke dette et punkt som behøvde mye 

oppmerksomhet da alle deltakerne var klare på at temaet var noe de gjerne snakket høyt om.  

 

Hva konsekvenser angår, er det i en kvalitativ undersøkelse tale om de eventuelle fordeler og 

ulemper som deltakelse i undersøkelsen kan ha for informantene. Summen av de potensielle 

fordelene for både informanten og forskningsfeltet som benytter seg av prosjektets resultater, 

bør etisk sett følgelig veie tyngre enn risikoen for å på noen måte skade deltakeren. En mulig 

risiko er følgene av åpenheten og intimiteten som kjennetegner mye av kvalitativ forskning 

(Kvale og Brinkmann, 2012, s, 91). Denne atmosfæren kan føre til at informanten gir 

opplysninger han eller hun senere vil angre på. Også her var informantenes åpenhet 

vedrørende temaet i stor grad med på å minimere risikoen for denne ulempen. Jeg fremla 

også de positive sidene av deltakelse, eksempelvis i form av samfunnsmessig engasjement.  
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Når det kommer til kvaliteten på den vitenskapelige kunnskapen og de etiske beslutningene 

som tas i kvalitativ forskning, er forskerens rolle som person, altså forskerens integritet, svært 

avgjørende. Dette tydeliggjøres særlig i forskningsintervjuet da det her er intervjueren selv 

som er det viktigste verktøyet i informasjonsinnhentningsprosessen (Kvale og Brinkmann, 

2012, s. 92). Jeg har ved flere anledninger problematisert min rolle som både lærer og 

forsker. Dette er viktig å reflektere over vedrørende etiske perspektiver knyttet til forskerens 

rolle. Mitt mål har vært å sikre at forskningens resultater forblir uavhengige av min relasjon 

til elevene. For å oppnå dette har jeg i analyseprosessen lagt vekt på å være kritisk til mine 

egne fortolkninger. 

 

3.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg redegjort for metoden jeg har valgt å benytte meg av i dette 

forskningsprosjektet. Ved å ta utgangspunkt i Kvale og Brinkmanns bok Det kvalitative 

forskningsintervjuet, introduserte jeg først det kvalitative forskningsdesignet der jeg tok i 

bruk det semistrukturerte livssverdensintervjuet. I tillegg har jeg redegjort for utvalg, selve 

intervjuene, og hvordan materialet som fremkom i disse ble analysert. Jeg tok deretter for 

meg dataenes reliabilitet og validitet, og avrundet med forskningsetiske betraktninger med 

hensyn informert samtykke, fortrolighet, konsekvenser og forskerens rolle.  
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4 Analyse 
I dette kapittelet vil resultatene av analysearbeidet fremlegges. I metodekapittelet redegjorde 

jeg for hvordan selve analyseprosessen foregikk. Der viste jeg til at jeg både opererte med 

allerede forhåndsdefinerte kategorier, samtidig som tendenser i informantenes svar dannet 

kategorier som jeg ikke hadde tatt høyde for i forkant av analysearbeidet. Kategoriene ble til 

sammen elleve, og lyder som følger: religiøs identitet og selvforståelse, islams rolle i 

oppveksten, islams rolle i livet i dag, den sosiale dimensjonen i islam, endringer i personlig 

religiøsitet etter ankomsten til Norge, tanker om fremtiden, forskjeller mellom hjemland og 

Norge, syn på andre religioner, oppfatning av religion som fenomen, religionsdefinisjon ut 

fra egen tro, og en felles religionsdefinisjon. Denne systematiseringen av kategoriene har 

gjort dataene mer oversiktlige å analysere i arbeidet med å forsøke besvare min 

problemstilling. I tillegg danner de et interessant grunnlag for drøfting i lys av de ulike 

perspektivene jeg presenterte i kapittel to.  

 

4.1 Religiøs identitet og selvforståelse 

Denne kategorien springer ut fra informantenes svar på intervjuguidens første spørsmål om 

hva som var viktig i informantenes liv. Samtlige informanter svarte at religion og familie var 

det viktigste i livet deres. Det ble dermed naturlig, i tråd med intervjuguiden, å følge opp med 

spørsmålet om hvilken religion de tilhører. Alle de tre informantene identifiserte seg som 

tilhørere av sunni-islam. Samtidig var de tydelige på å understreke at de først og fremst 

tilhører islam. Eksempelvis uttaler Kaarim at han rent formelt tilhører sunniretningen 

innenfor religionen, men: ”Man er bare muslim. Det står ikke noe i Koranen om sunni og 

sjia, det er vi mennesker som har funnet på dette.” Hajar presiserer sin tilhørighet til 

religionen slik: ”Ja, jeg er sunni. Ja, altså sunni-muslim. Så jeg tilhører islam. Så selv om jeg 

sier at jeg er sunni, så er islam ett. Islam er enhet.” Chafia på sin side identifiserer seg i dag 

som sunni, men vektlegger at hun alltid kun har tenkt ”Jeg er muslim.” Dessuten forteller 

hun at hun har tenkt en del på sufismen etter at de lærte om dette fenomenet i klasserommet: 

”Kanskje jeg egentlig er sufi, fordi jeg er opptatt av nærhet til Allah.” Det kommer altså 

frem av informantenes svar at det å være sunni-muslim ikke er det mest sentrale i deres 

religiøse identitet. I stedet er de kun muslimer. 
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Et av spørsmålene som belyser informantenes religiøse identitet eksplisitt, omhandler 

hvorvidt de markerer sin tro på noen måte. ”Kaarim understeker viktigheten av god oppførsel 

mot andre i tråd med Koranens lære: Det er bedre å være hyggelig mot andre enn å ha langt 

skjegg.” Kaarim er altså ikke så opptatt av hvorvidt man kan fastslå om man er religiøs eller 

ei, kun ved hjelp av utseende. Hajar på sin side, som er den eneste av informantene som 

bruker hijab, uttaler: ”Hijaben er noe som viser hvem jeg er som menneske, den lager 

rammer for hvordan livet mitt skal se ut.” Selv om Hajar forteller om at de på skolen i 

Libanon lærte å bruke hijab da de ba, og at de fleste kvinnene i hennes familie bruker det, er 

hun opptatt av å understreke det store ansvaret som følger med bruken av hodeplagget:  

  

 Hvis man ikke forstår verdien av, og ansvaret for hijaben skal man ikke bruke det. 

 Hvis jeg ikke hadde hatt hijab ville du ikke visst at jeg var muslim. Men nå vet du det, 

 og da har jeg et ansvar om å vise deg en god muslim i hijaben.  

 

Her fremkommer likhetstrekk med Kaarims tanke om viktigheten av å være et godt 

menneske. I tillegg til Hajars bruk av hijab, et tydelig tegn på hennes religiøse identitet, har 

hun også tatt et aktivt valg om ikke å håndhilse på menn. Hun sluttet å håndhilse på menn, i 

tråd med hva de lærte på skolen, i niårsalderen. Hun hevder dette er en måte for henne å ære 

det Allah har lært dem.  

 

Chafia forteller i sitt svar på spørsmålet om markering av sin tro, at moren hennes ønsker at 

hun skal bruke hijab, men at hun sluttet med det etter hun kom til Norge:  

 

 Det er ikke så viktig for meg med hijaben. [ … ] Jeg bryr meg ikke om noen sier at jeg 

 ikke er muslim fordi jeg ikke bruker hijab. Jeg vet jo selv at jeg er muslim. 

  

Chafia viser her til hvordan personlig religiøs identitet er viktigere for henne enn hva andre 

måtte tro. Det kan trekkes paralleller mellom Chafias svar og Kaarims uttalelser om hvordan 

langt skjegg ikke er avgjørende for hvorvidt du er muslim eller ei. Videre fremlegger Chafia 

sine besøk til moskeen som en måte å markere sin tro på.  
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Til tross for at informantenes svar varierer hva angår deres religiøse identitet, er det tydelig at 

det å være muslim for alle er en svært sentral del av deres identitet som sådan. Jeg vil i neste 

delkapittel redegjøre for mulige årsaker til nettopp dette gjennom å se på hvilken rolle islam 

spilte i informantenes oppvekst i henholdsvis Afghanistan, Libanon og Marokko.  

 

4.2 Islams rolle i oppveksten 
I forsøket på å erverve så mye kunnskap som mulig om informantenes forståelse av religion, 

var jeg interessert i å finne ut hvordan de ble introdusert til islam. Dette var altså en kategori 

jeg på forhånd hadde sett for meg som hensiktsmessig. Det interessante som fremkom av 

informantenes svar, var at felles for dem alle hadde de ikke på et spesielt punkt hadde blitt 

religiøse. I stedet hadde de på en måte alltid vært det, grunnet religionens tydelige, og ikke 

minst naturlige rolle i dagliglivet. Chafia illustrerer dette med å benytte seg av film som 

analogi: 

 

 Religionen er for meg som en film som alltid har vært på i alle rommene jeg har vært 

 i, hele tiden. 

 

Chafia illustrerer med dette sitatet at islam alltid har vært rundt henne. Dette eksemplifiserer 

hun videre med å peke på at religionen er til stede ”Når man spiser, når man går på gata, 

hvis man skal i bryllup, ja overalt.” Hajar underbygger Chafias tanker om islams naturlige 

rolle i samfunnet med følgende uttalelse: ”Det ikke er en start.” Hun forteller om hvordan 

barn fra de er små av lærer om islam, og at ”Familien liksom passer på å venne barnet til 

islam.” De både hører, snakker og lærer om islam i dagliglivet, ”For eksempel at man alltid 

skal spise med høyre hånd [ ... ] for sånn gjorde profeten. [ … ] Og det er også egne fag på 

skolen.” Hajar og Chafia kan altså sies å være enige i islams inkorporasjon i dagliglivet, og at 

ingen av dem, nettopp derfor, på et aktivt punkt begynte å tro. Kaarim på sin side nevner ikke 

eksplisitt noe om dette, men han forteller at han fra seksårsalderen ble sendt på Koranskole. 

Dette var noe alle barna i hans landsby gjorde, noe som er med på å understreke islams 

naturlige plass i samfunnet og menneskers hverdagsliv. Her fikk han undervisning i Koranen 

og islams lære, men Kaarim er tydelig på å understreke at man ikke alltid kan stole på 

oversettelsene av Koranen som imamene på disse Koranskolene velger å formidle til barna:  
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En gang i moskeen snakket en imam om en amerikaner. At de invaderte landet vårt og 

prøvde å få religionen vår til å forsvinne. De sa vi måtte ha jihad, og jeg stolte på 

dem: hadde jeg møtt en amerikaner ville jeg drepe han. Men så fikk jeg vite at det står 

i Koranen at det ikke er lov å drepe mennesker. (Imamene) sa det er lov å drepe kafer, 

de som ikke tror på Gud. Men i Koranen står det at det ikke er lov til å drepe et 

menneske, ikke spesialisert etter jøde, muslim, kristen. Et menneske! Det er ikke lov. 

 

Det faktum at imamene hadde enerett på hvordan islam burde fortolkes og praktiseres, er noe 

som har opptatt Kaarim i hans utvikling av sin religiøse identitet. Han forklarer eksempelvis 

dette ved å vise til forskjellen på å være født muslim og det å være muslim. I Afghanistan 

visste ikke Kaarim annet om islam enn det imamene fortalte, og dermed var han kun født 

muslim. I dag, som han selv har opparbeidet seg kunnskap om religionen ved blant annet å 

lese i Koranen, mener han at han ikke bare er født muslim, men at han også er muslim. 

Lignende tendenser fremkommer også hos de to andre informantene. Jeg vil utdype dette i 

delkapittelet om endring i deres religiøse identitet etter ankomsten til Norge.  

 

Felles for det som kan leses av informantenes svar er hvordan islam i informantenes 

hjemland spiller en stor og en naturlig rolle. Den er del av dagliglivets rutiner og vaner fra du 

blir født, og som del av en familie får man opplæring i religionen, gjennom både oppdragelse 

og undervisning.  

 

4.3 Islams rolle i livet i dag 
For videre å belyse informantenes forståelse av religion, søkte et av spørsmålene i 

intervjuguiden å finne svar på hvilken rolle islam spiller i informantenes liv i dag. Denne 

kategorien var også blant de allerede definerte. I informantenes svar fremkommer flere 

fellestrekk. Blant annet legger de vekt på religionens funksjon i form av både håp, hjelp og 

trygghet. Kaarim formulerer det slik: 

 

 Religion er et håp for meg. Hvis jeg ber får jeg håp. Og ja, jeg går nærmere Gud  

 [ … ] Jeg ser at det er håp i livet mitt, og det viktigste i livet mitt. Det gir meg håp til 

 å klare noe. 
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I dette svaret kan det leses at Kaarim ikke bare ser på religion som håp, men også som det 

viktigste i livet sitt, noe han også svarer på intervjuguidens første spørsmål: ”Hva er det 

viktigste for deg i ditt liv?” 

 

Chafia forteller at religion også for henne spiller en svært stor rolle i livet: ”Det betyr 

egentlig alt.” Videre sier hun at religion er som en hjelp i livet, ”Når man trenger det, og når 

man ikke trenger det. Den er der. Uansett.” Hun nevner også fellesskapet religionen tilbyr 

som kilde til hjelp. Dette vil jeg utdype i delkapittelet om den sosiale dimensjonen innenfor 

islam. Hajar viser også til lignende tendenser i sine svar, men her i form av 

trygghetsfunksjonen: 

 

 Plutselig kan man få en vond melding om noe dårlig som har skjedd. [ ... ] Man kan 

 bli redd og trist, og da er det en enorm trygghet å ha noe fast, ha religionen som er 

 helt fast og trygg. Den kan ikke endres med en dårlig telefon. Religion er det eneste 

 som kan holde meg helt rolig når vonde ting skjer. Og jeg tror kanskje det er derfor 

 jeg er så religiøs, fordi jeg er så redd for å være redd, og jeg vet at religion gjør meg 

 trygg. 

 

For Hajar er det altså betryggende å vite at religion er noe statisk som hun aldri vil kunne 

miste på den måten man kan miste et familiemedlem eller lignende. Det samme kan sies om 

Chafias tanker om at religionen alltid er der, uavhengig om man trenger den eller ikke.  

 

Videre bruker Hajar flere metaforer for å forklare hvilken rolle religion har i hennes liv. Hun 

forteller blant annet at ”Religionen er for meg beholderen jeg kan fylle væsken min med. Det 

er liksom den som gir meg form.” Her er religionen beholderen, og hennes liv den flytende 

væsken. Sitatet illustrerer på en god måte hvordan islam fungerer som en ramme for Hajars 

liv. Gjennom å bruke metaforen ”væske” til å beskrive seg selv og sitt liv fremtrer dessuten 

også ideen om mennesket som avhengig av en form for rettledning, i hennes sitat vist til som 

”beholderen”.  

 

Ut fra informantenes svar kan det fastslå at islam spiller en sentral rolle i alle informantenes 

liv også i dag, det være seg i form av både håp, hjelp og trygghet, eller noe som kan være en 

slags ramme for livet. Dette til tross for at deres hverdag i dag er svært annerledes fra den de 
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vokste opp i. Jeg vil nå se nærmere på hvilke tanker informantene gjør seg omkring 

fremtiden. 

 

4.4 Tanker om fremtiden 
Denne kategorien har bakgrunn i intervjuguidens siste spørsmål om hvorvidt informantene 

trodde de ville være religiøse resten av livet. Spørsmålet ble inkludert med bakgrunn i ønsket 

om å skaffe til veie en så bred kunnskap som mulig om informantenes tanker om deres 

religiøse identitet. Det viste seg gjennom mine informanters svar at de alle mener de vil 

fortsette å være troende resten av livet. En av hovedårsakene til dette er at de alle ønsker å 

gifte seg med en annen muslim. Kaarim viser til profetens ord om at din kone er halvparten 

av religionen din, og at han ønsker å tilbringe tiden i paradis med sin kone. Han påpeker også 

at det er viktig for ham å oppdra sine barn i muslimsk tradisjon, men at de selv skal få 

bestemme sin vei som voksne.  

 

Hajar nevnte allerede i forbindelse med det første spørsmålet i intervjuguiden, hva som var 

viktigst i livet hennes, at hennes fremtidige mann må være muslim: ”Han kan være høy og 

mørk, men han må være muslim.” Det er altså avgjørende for Hajar at hennes fremtidige 

mann tilhører islam, uavhengig av andre positive karaktertrekk. Videre forklarer hun at 

religionen egentlig er hele livet hennes, så om hun mister den, mister hun ikke bare troen sin; 

hun mister alt. 

 

Chafia er den av informantene som legger til at hun ikke kan vite helt sikkert, men at hun, 

som de andre, absolutt tror hun vil komme til å være troende resten av livet. Et annet sted i 

intervjuet der Chafia også pekte mot fremtiden, var da hun svarte på spørsmålet om hvorvidt 

hun markerte sin tro på noen måte. Som jeg nevnte i delkapittelet omhandlende religiøs 

identitet, fortalte hun at hun ikke vil bruke hijab nå, men: ”At når jeg gifter meg, da tror jeg 

nok jeg vil bruke hijab.” Dette indikerer at islam også for Chafia er en naturlig del av 

fremtiden. 

 

Det kan konkluderes med at informantene har et relativt sammenfallende syn på hvordan 

deres religiøse identitet vil være i fremtiden, særlig med tanke på en fremtidig ektefelle. I 

neste delkapittel vil jeg belyse informantenes tanker rundt trosfellesskapet religionen tilbyr. 
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Jeg har valgt å benytte meg av Ninian Smarts dimensjonsteori i navngivningen av dette 

delkapittelet. 

 

4.5 Den sosiale dimensjonen i islam 
Et av spørsmålene i intervjuguiden vedrørte hvorvidt det er av betydning for informantene å 

være en del av et fellesskap. I utgangspunktet var dette kun ment som et verktøy for å få en 

bredere innsikt i informantenes religiøse liv, men da det viste seg at fellesskapet spilte en så 

vidt sentral rolle for informantene, ble det var hensiktsmessig å la dette bli en egen kategori.  

 

Som svar på det eksplisitte spørsmålet omhandlende informantenes eventuelle tilhørighet til 

et trosfellesskap, sier Kaarim at ”Jeg tror for Gud, ikke for mennesker.” Et trosfellesskap er 

dermed ikke er spesielt viktig for ham. Det er naturlig å stille spørsmål ved om dette bør sees 

i sammenheng med at Kaarim er preget av hans barndoms islam, definert av imamer. Videre 

forklarer Kaarim utfyller at selv om han tror for Gud og ikke for mennesker, så gleder det 

ham at folk går i moskeen. Da jeg som oppfølging til dette spør om han pleier å gå i moskeen, 

svarer han følgende:  

 

 Ikke så ofte. Før gjorde jeg det ofte, men nå har jeg ikke så mye tid. Men når jeg har 

 tid så går jeg. Men tingen som egentlig er med moskeen er at det er noe annet enn å 

 be. Du ser folk fra forskjellige [steder]; i gamledager, da de ikke hadde internett fikk 

 alle samla seg [i moskeen], de diskuterte hvordan de skulle styre byen og så videre, 

 [det var] et samlingssted.  

 

Ut fra dette kan det leses at det sosiale fellesskapet for Kaarim ikke dreier seg om moskeen. 

Han anerkjenner dens tidligere svært sentrale rolle som mer enn bare et sted for å be. 

Samtidig viser han til at moskeen ikke fyller den samme funksjonen i dagens samfunn. Til 

tross for at Kaarim ikke fremhever moskeen når det kommer til den sosiale dimensjonen i 

islam, er det ikke dermed sagt at det sosiale aspektet av islam ikke er viktig for ham. 

Eksempelvis forklarer han at han stadig diskuterer religion med kompiser: 
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 Jeg gjør det ofte. [ … ] sist gang jeg ble invitert da en kompis ble forlova og de hadde 

 forlovelsesfest, var jeg der og begynte å diskutere. Jeg sa hvorfor ber du? Han sa for 

 å komme til paradis. Jeg sa vil du dø? Han sa nei, og jeg sa, vel, du må dø først for å 

 komme til paradis. Jeg ber ikke på grunn av paradis, jeg ber til Gud for å prise ham. 

 

Kaarim snakker altså ikke bare med kompiser om islam på et overfladisk plan, men at han 

benytter seg av en form for sokratisk metode i samtaler om religionen. Også her viser han til 

hvordan hans tro, i form av både besøk til moskeen og bønn, først og fremst er for Gud.  

 

Også Hajar viser tendenser til at hun først og fremst tror for Gud:”Vel, religion er jo egentlig 

med inni hjertet.” Men, etter å ha tenkt seg litt om, blir fellesskapets viktige rolle vektlagt i 

Hajars svar. Hun er stolt over å ha vokst opp som muslim i et muslimsk land med tilsvarende 

verdier og tradisjoner. Hun forklarer at hun ikke vil være helt individualistisk, men heller del 

av noe mer, samtidig som hun ikke mister seg selv i fellesskapet. Dessuten skiller hun 

mellom et trosfellesskap og et fellesskap som sådan: 

 

 Jeg kan egentlig si at trosfellesskap ikke er så viktig for meg fordi jeg har troen i 

 hjertet. Men fellesskap er veldig viktig for meg allikevel. Og det at vi tror på det 

 samme er jo fint [ … ] for troen kan skape et fellesskap. Men jeg har for eksempel en 

 norsk venninne som er kristen, men vi liker engelsk begge to, så da skaper det noe 

 felles for oss.  

 

Til tross for at Hajar altså viser til at et fellesskap bestående av troende ikke er det mest 

avgjørende, fremhever hun samtidig viktigheten av å være en del av et fellesskap.  

 

Chafia anser det å være en del av et fellesskap som det mest sentrale i sin religion: ”Den 

[islam] gir oss fellesskap. Og mennesker i det fellesskapet kan være hjelpen vår.” Her kan 

det trekkes paralleller til Hajars tanker om at islam er noe som skaper et fellesskap. I tillegg 

til at Chafia anser fellesskapet som en god hjelp til både store og små utfordringer, 

understreker hun glede av å lære av andre:  

 

 Jeg liker å bli kjent med andre, og også lære mer om islam. Jeg tror det er 

 viktig å lære mer om islam i et fellesskap. 
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Chafia viser altså til trosfellesskapet som noe som kan gi støtte, samtidig som hun anser det 

som en læringsarena der hun kan lære mer om islam fra andre.  

 

Som en oppsummering kan det ut fra datamaterialet leses at det er Hajar og Chafia som i 

størst grad er opptatt av selve fellesskapet i religionen. Kaarim uttaler ikke eksplisitt noe om 

sitt forhold til et slikt trosfellesskap. Samtidig forteller han flere ganger om 

religionsdiskusjoner med kamerater og familie. Dette kan anses som en tydelig indikasjon på 

at et (tros)fellesskap også spiller en rolle i hans liv, dog ikke nødvendigvis i organiserte 

former. Jeg vil i det følgende undersøke hvilke forskjeller informantene opplever mellom sine 

hjemland og Norge.  

 

4.6 Forskjeller mellom hjemland og Norge 
Til tross for at dette i utgangspunktet ikke var tenkt som en kategori, viste det seg at 

forskjeller mellom informantens hjemland og Norge stadig fremkom i ulike deler av 

intervjuene. Dette gjorde dermed en egen kategori nødvendig. 

 

En av tingene Kaarim trekker frem som ulikt mellom hjemland og Norge, er hvordan 

moskeen i Afghanistan alltid er full i motsetning til i Norge:  

 

Her i Norge trenger man ikke dra i moskeen hvis du for eksempel har mye å 

 gjøre, fordi hverdagen kanskje er mer travel. Og ingen sier noe da. I Afghanistan ville 

alle spurt hvor du var, hvorfor du ikke ba og så videre.  

 

Utsagnet underbygger hans tanker om at religionen er mer basert på frihet i Norge, noe jeg vil 

utdype i delkapittelet om religiøs endring. Han forteller videre at han ikke kjente noen i 

Afghanistan som ikke trodde på Gud: ”Det var i hvert fall ingen som sa det, eller kanskje de 

ikke turte.” Det faktum at han legger til at de kanskje ikke turte, kan indikere de strenge 

religiøse rammene i Kaarims hjemland. Karrim viser til Norge som en motsetning til dette: 

her trodde de færreste han møtte på Gud. Han ble derfor svært overrasket da det viste seg at 

en bosnisk gutt han var blitt kjent med i Norge også var muslim.  

 

Hajars anser religionens synlighet som fremstår som den største forskjellen mellom Libanon 

og Norge. Hun mener folk i Europa generelt ikke er vant med samfunn som er tydelig preget 
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av religion. For mennesker i muslimske land derimot er det naturlig å være omgitt av 

religionen i alle deler av dagliglivet:  

 

 I Libanon går for eksempel alle med hijab, og klassene på skolen er delt mellom 

 gutter og jenter. Og det stiller man ikke spørsmål ved. Men i Norge, hvis en slik skole 

 skulle bli bygd, ville alle spurt hvorfor, hvorfor skal den være delt? For de er ikke 

 vokst opp med at det er naturlig.  

 

I sitatet viser Hajar at den praksisen som religionens tydelige plass i samfunn bringer med 

seg, ikke blir stilt spørsmål ved. Dette er i tråd med endringene hun har opplevd etter 

ankomsten til Norge, noe jeg vil redegjøre for i neste delkapittel. Videre er det interessant at 

hun viser til hvordan man i Norge ville stilt spørsmål ved en kjønnsdelt skole nettopp fordi vi 

ikke er vant med det. Dette kan indikere en forståelse av religion som kulturelt betinget. Dette 

vil jeg senere diskutere opp mot kontekstualiseringsteorien jeg presenterte i 

perspektivkapittelet.  

 

Chafia underbygger Hajars uttalelse om religionens synlighet i hjemlandet. Hun 

eksemplifiserer ved at nasjonalsangen slutter med ”Allah”, og at man i skolen lærer mye om 

islam. Chafia mener sistnevnte står i motsetning til Norge da man her lærer om alle 

religionene, ikke bare islam. En mulig forklaring på dette kan ifølge Chafia bygge på 

politiske motiver:  

 

 Folk i Norge kan tro på hva de vil, fordi religion ikke har noe å si for makten i 

 landet, her tror ikke alle på det samme 

 

Sitatet kan indikere at Chafia til en viss grad evner å se religion som et komplekst fenomen 

påvirket av ulike faktorer. 

 

Det kan slås fast at alle informantene ser store forskjeller mellom religionens rolle i deres 

hjemland og Norge, med tanke på religionsfrihet, synlighet, skolesystem og makt. Det kan 

være interessant å nevne at spørsmålet mitt om forskjeller mellom Norge og hjemland ikke sa 

noe om religion i utgangspunktet, men at det var informantene selv som trakk frem 

religionens rolle. Dette kan dog ikke anses som et bevis på den sentrale rollen religion spiller 

i informantenes liv, men det kan likevel være interessant og relevant å reflektere rundt. Hele 
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intervjuet dreide seg om religion, og det er ikke unaturlig at de derfor valgte å belyse dette 

også i denne konteksten. Jeg vil i det følgende ta for meg hvorvidt den kulturelle endringen 

som informantene har gjennomgått har påvirket deres personlige religiøsitet. 

 

4.7 Endringer i personlig religiøsitet etter ankomsten til Norge 
Kategorien i det følgende bygger på forskningsspørsmålet knyttet til eventuelle endringer i 

informantenes personlige religiøsitet etter ankomsten til Norge. I Kaarims tilfelle ble 

endringen i religiøsitet tydelig illustrert gjennom hans svar på spørsmålet om han på et 

bestemt tidspunkt hadde begynt å tro: 

 

 Da jeg kom til Norge, da jeg var 16–17 år gammel, og jeg fikk vite hva religion er, da 

 forsto jeg at jeg ikke var muslim. Jeg var født muslim. Det å være muslim og det å 

 være født muslim er forskjellig. Jeg ble muslim her. Fram til jeg var 16 år visste jeg 

 ikke noe, jeg lærte av det som de fortalte meg, og hørte på imamer [ … ] Men nå tror 

 jeg ikke på imamer lenger. Nå tror jeg ikke fordi de sier det, men fordi det er sant.  

 

Dette svaret fungerer som et tydelig bilde på hvordan Kaarims tro endret seg etter han kom til 

Norge. Han forsto at alt han visste om islam var blitt ham fortalt av lokale imamer. Det å 

faktisk være muslim innebar nå for Kaarim å ta et aktivt valg om å tro fordi han oppriktig 

mener det er sant, ikke bare fordi han er blitt fortalt det. At dette vendepunktet kom etter hans 

ankomst til Norge, er neppe tilfeldig. Kaarim viser til at han er født muslim ved å bli født i et 

muslimsk land, der imamene fortalte ham hva som var rett og hva som var galt, noe han stolte 

blindt på. Etter at han flyttet til Norge, der han ikke lenger er omgitt av imamer, måtte han 

selv ta ansvar for faktisk å være en muslim, ikke bare være født muslim. Kaarim viser også til 

at han begynte å stille flere spørsmål etter ankomsten til Norge:  

 

 Nå vil jeg finne ut mer selv. Jeg har blitt mer religiøs; jeg leser på internett og 

 tenker selv, snakker med faren min og kompisene mine. Det synes jeg er bedre enn at 

 imamene alltid skal bestemme hvordan noe skal tolkes, det er bedre å kunne stille 

 spørsmål.  
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En naturlig følge av at Kaarim tar ansvar for egen tro er altså hans nysgjerrighet. Han 

forteller at disse spørsmålene ikke var velkomne i Afghanistan, mens det i Norge er mer 

frihet: 

 

I Norge er det mer frihet. De [imamene] kan anbefale, men ikke bestemme 

 liksom. Man kan gjøre det [tro] mer fra hjertet her [i Norge] da på en måte, siden du 

ikke gjør det for at folk skal se, men for du vil. Og her er ikke alle  religiøse, så ikke 

alle bryr seg. 

 

Av dette svaret kommer det frem at religionen for Kaarim har flyttet seg fra det 

institusjonelle til det individuelle og personlige. Dette kan ha bakgrunn i det sekulære 

samfunnet han nå lever i, der religionens rolle i offentligheten er tildelt liten plass.  

 

Når det kommer til spørsmålsstilling, finnes lignende tendenser hos Hajar. Det faktum at hun 

ikke lenger kun er omgitt av muslimer, gjør at hun i større grad må reflektere over egen tro; 

stille flere spørsmål til seg selv. En refleksjon over egen tro må til. Allikevel mener ikke 

Hajar at islam for henne nødvendigvis har endret seg etter at hun kom til Norge. I stedet 

stedet fremstår troen som mer synlig for henne. Dette kan synes noe motstridende da hun 

tidligere har fortalt om hvor synlig islam generelt var i hennes oppvekst. Her er det imidlertid 

snakk om synlighet på et personlig, billedlig nivå. Denne nye synligheten forklarer hun med 

at hun som muslim i Libanon på sett og vis levde i sin egen boble. Da hun kom til Norge 

forsto hun at hennes boble var annerledes, eksempelvis gjennom hijaben: ”I Libanon går alle 

med hijab, mens her må jeg forklare hvorfor jeg går med den.” Det som tidligere ble viet 

liten oppmerksomhet, da alle kvinner Hajar kjente brukte hijab, blir hun nå stadig påminnet 

troen gjennom å måtte forklare sin bruk av hodeplagget. Hajar forteller at islam var en så 

naturlig og selvsagt del av dagliglivet, men at hun her i Norge må tenkte to ganger; lese 

ingredienslisten på matvarer, tilpasse klær og lignende: ”Jeg må virkelig tenke over det jeg 

praktiserer.”  

 

Også hos Chafia finnes det sammenfallende tendenser. Hun forklarer at hun egentlig ikke 

tenkte ordentlig over religion før hun kom til Norge på grunn av religionens integrerte rolle i 

hjemlandet hennes. Da hun kom til Norge fikk hun for første gang høre om mennesker som 

ikke bare var muslimer, men som heller ikke var jøder eller kristne; mennesker som ikke 
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trodde på noen ting. Dette var nytt for henne, og gjorde at religionen for henne ikke bare ble 

en vane, men også noe hun aktivt måtte tenke på, og handle utfra.  

 

På bakgrunn av min forskning kan det så langt slås fast at alle informantene har opplevd en 

endring i sin religiøse identitet etter ankomsten til Norge. Dette vil jeg se nærmere på i 

drøftingskapittelet i lys av artikkelen som handler om hvorvidt et nytt land også fører med 

seg en ny religion, og individualiseringsteorien jeg presenterte i perspektivkapittelet.  

 

4.8 Syn på andre religioner 

Flere steder i løpet av intervjuet kommer informantene inn på tanker både rundt og om andre 

religioner og livssyn. Dette var ikke en kategori som på forhånd var innlemmet i 

intervjuguiden, men som jeg i ettertid anså som hensiktsmessig å ta i bruk. Jeg mener 

informantenes tanker om andre religioner vil være relevant å ha som bakteppe i 

undersøkelsen om hvordan de mener begrepet bør defineres.  

 

For Kaarims vedkommende er det faren som har fungert som et forbilde i synet på andre 

religioner:  

 

 Faren min pleide alltid å fortelle meg om Buddha som sa noe om at alle religioner er 

 forskjellige veier til samme mål. Pappa snakka alltid positivt om religioner, det er det 

 beste han har gjort for meg, alltid å snakke fint om religionene. Det gjør at jeg også 

 tenker fint om andre.  

 

Dette sitatet legger til grunn et positivt syn på andre religioner. Det åpner også for en 

anerkjennelse av ulike sannheter for ulike mennesker. Kaarim fortsetter med å forklare at 

mange religioner kan være riktige på sine måter, men at det for ham er islam som er 

sannheten. Også i denne konteksten bringer Kaarim inn imamene. Han er kritisk til det 

imamene lærte ham og andre, da det strider med det han nå anser for å være det riktige 

innenfor islam:  

 

 Imamene lot oss aldri si hei til hinduer. Men Muhammed levde jo både med 

 kristne og jøder og han sa hei til dem.  
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Her fremkommer igjen antydninger om Kaarims generelle tanke om å tro for Gud og ikke for 

mennesker. Imamene er bare mennesker, men profeten er Allahs sendebud. Kaarim mener 

derfor at det er bedre å stole på en profet fremfor mennesker.  

 

Gjennom sine svar viser Hajar, i likhet med Kaarim, til respekt for sannhetsaspektet også 

innenfor andre religioner:  

 

 Om andre sier at de tror på Jesus eller at de tror på Buddha så har jeg ikke rett til å 

 si at det er feil. 

 

Hun fortsetter med å forklare at man må kunne holde seg med sin religion samtidig som man 

vet om, og respekterer andre. I Chafias tilfelle er det gjennom beskrivelse av 

klasseromskonteksten at hennes syn på andre religioner blir belyst. Hun viser til hvordan 

klassen hun går i består av mange ulike religioner, og at det er helt uproblematisk. Også 

innad blant de muslimske klassekameratene finnes et stort mangfold i praktisering og 

forståelse av islam.  

 

Selv om alle informantene opptil flere ganger nevner at islam er sannheten og det rette for 

dem, er de, dog i visse tilfeller implisitt, opptatt av ikke å proklamere hva som bør være sant 

og rett for alle. Hvorvidt dette er et resultat av deres livssituasjon preget av mennesker av 

forskjellig tro og bakgrunn vil jeg ikke gå nærmere inn på her da det ikke anses å ligge 

innenfor oppgavedefinisjonen. Allikevel gir det indikasjoner på perspektiver som kan være 

interessante å diskutere opp mot begrepsteorien. 

 

4.9 Oppfatning av religion som fenomen 
Jeg vil i det følgende bevege meg over til informantenes oppfatning av religion som fenomen. 

En av intervjuguidens deler dreier seg om religionsbegrepet. Denne innledes med å spørre 

informantene om hva de tenker på når de hører ordet religion. Kaarim bruker metaforen ”vei” 

i sitt svar der han viser til at religion for ham betyr riktig vei. Denne metaforen finnes i flere 

tradisjoner, blant annet i kristendommen, og i japansk tradisjon som jeg presenterte i 

perspektivkapittelet. Jeg vil se nærmere på denne metaforen i oppgavens drøfting. Kaarim 

understreker også at de i hans hjemland aldri brukte selve ordet religion:  
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 Vi brukte aldri et ord som religion. Siden alle var muslimer og sånn var det bare. 

 

Det var altså gjennom møtet med andre religioner at begrepet først ble nødvendig å ta i bruk 

for Kaarim. 

 

Hajar beskriver religion som ”Noe som gir deg en følelse av trygghet.” Hun understreker at 

dette ikke trenger å gjelde for alle, men at det for henne er viktig å være trygg, og at religion 

derfor for henne manifesterer seg som nettopp trygghet. Hun fortsetter med å forklare at 

religion ikke bare gir deg en kraft, men ”Noe større.” 

 

Chafia viser i sine svar at religion for henne handler om å tro på noe i dette livet, men også å 

tro på noe om etterlivet. Hun mener dette ikke er særegent for islam, men noe man tar stilling 

til i alle religioner. Hun viser også til at religion i stor grad fungerer som hjelp i livet. Dette 

viste jeg til i delkapittelet om hvilken rolle religion spiller i informantenes liv i dag.  

 

Et annet av spørsmålene mine innenfor begrepskategorien, var hva som skiller religion fra 

lignende fenomener som eksempelvis yoga eller troen på spøkelser. De nevnte eksemplene 

ble nødvendig å frembringe da informantene oppfattet spørsmålet som noe uklart. Kaarim 

begynner sitt resonnement med å fastslå at en religion trenger en hellig bok for å vise den 

rette vei. Etter å ha tenkt seg litt om legger han til at det også kan finnes religioner uten 

bøker, men ”Det viktigste er at en religion kan vise en riktig vei og at det er et bevis for det, 

for eksempel en bok.” Kaarim vektlegger altså viktigheten av en form for bevis på hvorfor en 

religion er en riktig vei.  

 

Det fremkommer lignende tendenser hos Hajar. Hun mener, i tillegg til at det er viktig å stille 

spørsmål, at en bok kan være viktig: 

 

 Vi trenger noe håndfast fordi ord forandres når det er muntlig. Hvis du skal 

 fortelle noe jeg har sagt kan det hende du ikke husker alt, eller husker det helt 

 riktig. Kanskje har du også oppfattet det på en annen måte. Ord som er skrevet er 

 liksom fast. Da kan man lese det senere. 

 

Hajar viser i dette svaret til tanken om noe uforanderlig og håndfast som nødvendig i en 

religion.  
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Chafia peker på en slags hellig kraft som et krav for å skille religion fra lignende fenomener. 

Hun er den av informantene som ikke nevner en bok som en nødvendighet, men det trenger 

på ingen måte bety at hun ikke anser det som sentralt. Til tross for varierende svar, blant 

annet gjennom hvorvidt en hellig bok er nødvendig eller ei, viser alle informantene til det jeg 

i perspektivkapittelet presenterte som funksjonelle definisjoner. Dette er noe jeg vil se 

nærmere på i drøftingskapittelet. 

 

4.10  Religionsdefinisjon ut fra egen tro 

Etter spørsmålet om hvordan informantene oppfatter religion som fenomen, fulgte spørsmålet 

om hvordan de ville definere religion som begrep. I utgangspunktet var spørsmålet åpent, 

men samtlige informanter valgte imidlertid å skille mellom definisjon av egen religion og av 

religion generelt. Dette danner grunnlaget for mitt valg om å dele svarene inn i to kategorier, 

henholdsvis religionsdefinisjon ut fra egen tro, og en felles religionsdefinisjon. I dette 

delkapittelet vil jeg ta for meg hvordan mine informanter mener religionsbegrepet bør 

defineres utfra islam. 

 

Kaarim velger å definere religionsbegrepet utfra islam på denne måten: 

 

Religion er å tro på den ene, sanne Gud som har skapt verden og alt som finnes.  Man 

må også tro på Allahs bok. 

 

Han følger opp med en forklaring på hvorfor han har med formuleringen ”den ene”. Ifølge 

Kaarim kan ikke et land ha to konger, og en religion kan dermed heller ikke ha to guder. 

Kaarim tilføyer også at dette kun gjelder i definisjonen av religionsbegrepet for ham som 

muslim: ”I hinduismen har de jo mange guder.” Dette indikerer igjen en forståelse av 

begrepets kompleksitet, og anerkjennelsen av andres sannhet. 

 

 

Hajar innleder forsøket på å definere religionsbegrepet på islams premisser slik: 

 

 Det er først og fremst troen på Allah som skapte menneskene som en test for å se om 

 menneskene faktisk elsker ham. 



	 46	

 

Her introduseres et annet aspekt av informantenes religionsforståelse, nemlig tanken om 

religionen som en slags test. Hun forklarer videre at de ikke tror på det ondes problem i islam 

slik som i kristendommen, men at det onde i verden kan forklares med Allahs test til 

mennesket. Samtidig viser hun til den barmhjertige guden, som: ”Vi vet er i hjertene våre, 

selv om vi ikke ser ham.” På spørsmålet om hvordan religionsbegrepet bør defineres utfra 

egen religion, forklarer Chafia at for henne er religion frihet: ”Frihet til å tro.”  

 

Utfra informantenes respons ser man at Kaarim og Hajar legger vekt på det substansielle, 

mens Chafia i sitt svar fokuserer på religionens funksjonelle side. I tillegg til å diskutere det 

overnevnte i drøftingskapittelet, vil jeg også se nærmere på den kontekstuelle tilnærmingen 

til religionsundervisning. Kan det faktum at elevene valgte å ta utgangspunkt i egen religion i 

definisjonsarbeidet legitimere en slik metode?  

 

4.11  En felles religionsdefinisjon 
Analysearbeidets siste kategori bearbeider informantenes tanker rundt en felles 

religionsdefinisjon, og hvorvidt en slik definisjon overhodet er mulig. Da Kaarim fokuserte 

på substansen i religionen, fant han det vanskelig å komme frem til en felles definisjon: 

  

Selv om man tror på en gud, så tror for eksempel kristendommen på en gud som 

samtidig er tre. 

 

Han finner lignende vansker ved funksjonelle definisjoner. Kaarim forklarer at selv om 

religion er håp for ham, er det nødvendigvis ikke det for andre. Deretter sier han: 

 

 Men jeg tror alle følger en religion fordi det er det de tenker er den rette vei. Og ja, 

 jeg tror det egentlig er det jeg må svare, som en definisjon som kan fungere på alle 

 religionene, at religion viser den rette vei for de som tror på den. 

 

Av dette kan det leses at Kaarim viser til en funksjonell definisjon av religionsbegrepet. 

Samtidig stiller Kaarim seg kritisk til at vi i det hele tatt behøver en felles definisjon: 
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 Det blir litt det samme som å skulle definere lykkelig. Jeg kan være lykkelig av noe du 

 ikke er lykkelig av i det hele tatt. Fordi mennesker er så forskjellige, og religionene er 

 så forskjellige, så kanskje vi ikke trenger en felles definisjon. 

 

Kaarims betraktninger indikerer igjen forståelsen av religionsbegrepets kompleksitet. Hans 

tanker om hvorvidt en felles definisjon i det hele tatt er nødvendig, vil jeg diskutere i 

drøftingskapittelet.  

 

Når Hajars blir utfordret i å gi en felles definisjon påpeker hun først og fremst at en 

substansiell definisjon vil være vanskelig da for eksempel buddhismen ikke bygger på en 

gudstro. Hun mener i stedet religion kan anses som en større kraft som både er, og som ikke 

er, tilstede i livet. Hun spesifiserer dette med å vise til at Allah er i hjertet til menneskene som 

tror og at han bringer med en varme, en følelse av trygghet. Hajar fremlegger dessuten et 

forslag som vil bli diskutert i drøftingskapittelet: 

 

 Noen tror på guder og noen gjør det ikke [ … ] og mange har skrifter, så kanskje 

 noen ting må være felles, men at man ikke må utfylle alle kategorier. 

 

Ut fra dette svaret vises også en forståelse av det mangfoldige religiøse landskapet: Kanskje 

vil det være mer fruktbart å ta utgangspunkt i noen fellestrekk fremfor en bestemt definisjon? 

  

Chafia setter også spørsmålstegn ved det i hele tatt er mulig å komme frem til en felles 

definisjon grunnet menneskers ulikheter. Samtidig fremlegger foreslår hun følgende: 

 

 Vi kan si at religion er noe man tror på, noe som man mener er bra for deg, noe som 

 liksom er riktig.  

 

Like etter forslaget er fremlagt, betviler hun sitt eget utsagn: 

 

 Med den definisjonen blir det veldig vanskelig å avgrense. Er kjærlighet religion da, 

 fordi noen tror på kjærlighet da? Jeg tror man heller bare må beskrive hver religion 

 og det som gir den dets særpreg. 
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Her kan det anes en avgrensningsproblematikk som grunnlag for skepsis til en felles 

definisjon av religionsbegrepet. Hvem skal bestemme hva som er, og hva som ikke er 

religion dersom alt som kan være bra for deg kan anses som religion?  

 

Hva angår en felles definisjon av begrepet er det altså Kaarim og Chafia som er mest 

skeptiske til om det overhodet er mulig. Religionenes og menneskenes ulikhet anses for store 

til at en felles definisjon er hensiktsmessig. Hajar på sin side forslår en del kriterier som må 

oppfylles, noe som gir rom for både generelle aspekter og eventuelle særpreg.  

 

4.12  Oppsummering 
I dette analysekapittelet har jeg presentert datamaterialet gjennom elleve ulike kategorier. 

Underveis er det pekt på flere ulike aspekter ved informantenes svar som vil bli diskutert 

videre i drøftingskapittelet. Drøftingen og diskusjonen vil foregå både opp mot og i lys av 

perspektivene fremlagt i kapittel to.  

 

Det jeg anser som de mest sentrale funnene, og som vil bli diskutert videre i den avsluttende 

drøftingen, er punktene som i størst grad evner å svare på min problemstilling og mine 

forskningsspørsmål. Min problemstilling søker å finne svar på hvordan tre muslimske 

ungdommer med kort botid i Norge forstår religion. På grunnlag av dette vil særlig temaene 

religionens rolle i livet i dag, oppfatning av religion som fenomen, endringer i religiøs 

oppfatning etter ankomsten til Norge, religionsdefinisjon ut fra egen tro, og en felles 

religionsdefinisjon være særlig relevante. Samtidig vil også de resterende kategoriene tidvis 

bli vist til. Dette fordi flere av informantenes svar fra tid til annen er overlappende med 

tidligere/andre utsagn, dog i nye kontekster. Jeg velger å se dette som en styrke, da det 

illustrerer hvordan religion ikke er et fenomen som er mulig å se på totalt isolert, men heller 

som en integrert og kompleks størrelse.  

 

I tillegg til å drøfte ulike aspekt av materialet opp mot momenter fra perspektivkapittelet, vil 

jeg i oppgavens siste kapittel også redegjøre for hva min forskning tilfører forskningsfeltet. 

Avslutningsvis vil jeg presentere veier videre for fremtidig forskning, da i form av teoretiske 

og didaktiske implikasjoner som særlig omhandler familiens rolle, personlig religiøsitet som 

premiss for valg av funksjonell fremfor substansiell definisjon, samt lærebokas fremstilling 

av religion.  
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5 Drøfting 
Følgende problemstilling har ligget til grunn for oppgaven:  

 

Hvordan forstår tre muslimske ungdommer med kortbotid i Norge religion? 

 

Intervjuguiden tok utgangspunkt i mine tre forskningsspørsmål: 

 

- Hva er religion for dem personlig? 

- I hvilken grad har det forekommet endring i deres personlige religiøsitet etter 

ankomsten til Norge? 

- Hvordan mener de religionsbegrepet bør defineres?  

 

Forskningsspørsmålene har i stor grad medvirket til å konkretisere problemstillingen. Jeg vil i 

det følgende forsøke å gi svar på problemstillingen i lys av de empiriske, teoretiske og 

fagdidaktiske perspektivene fremlagt i kapittel to. Kapittelets struktur tar utgangspunkt i mine 

forskningsspørsmål. Dette mener jeg er hensiktsmessig da de til sammen i stor grad svarer på 

den overordnede problemstillingen omhandlende informantenes religionsforståelse.  

 

Jeg vil innlede med en presentasjon av undersøkelsens hovedfunn. Deretter vil jeg diskutere 

mine funn opp mot tidligere forskning, samt teoretiske og didaktiske perspektiver. Jeg vil 

stille spørsmål ved om resultatene bekrefter, motsier eller nyanserer og utfyller disse 

perspektivene. Vurderingene må selvsagt uttrykkes med den varsomhet som begrensingen i 

materialet tilsier. Avslutningsvis vil jeg oppsummere funnene, vise til hvorvidt min forskning 

tilfører ny kunnskap til forskningsfeltet, og formulere sentrale spørsmål som reiser seg i 

forlengelsen av undersøkelsen.  

 

5.1 Hovedfunn fra analysen 
Analysen av mitt datamateriale fremskaffet mange perspektiver som til sammen gir et 

nyansert bilde av hvordan muslimske ungdommer med kort botid i Norge forstår religion. 

Hva angår mitt første forskningsspørsmål, informantenes oppfatning av religion for dem 

personlig, kan jeg fastslå at islam spiller en svært sentral rolle i informantenes liv. Dette har 

vært tilfellet fra de ble født, og de tror det vil fortsette å være viktig for dem resten av livet. 
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Alle informantene beskriver den sentrale funksjonen islam har i livet deres; som en hjelp, en 

trygghet og en form for vei å følge. Videre viser det seg at det har forekommet en endring i 

informantenes personlige religiøsitet etter ankomsten til Norge. Den lave graden av 

religiøsitet i det sekulære, norske samfunnet viste seg å synliggjøre islam for informantene: 

de må nå i større grad selv ta et aktivt valg om å praktisere islam, da dette ikke på samme 

måte er naturlig i Norge slik det gjerne var i informantenes hjemland. Ankomsten til et 

sekulært samfunn har altså ikke ført til at deres personlig religiøsitet er svekket, heller tvert i 

mot.  

 

Den siste delen av mine hovedfunn dreier seg om forsøket på å definere religionsbegrepet. 

Det viser seg at to av informantene først ønsker å ta utgangspunkt i sin egen tro, islam. 

Deretter forsøker de å komme frem til en definisjon som kan være vid nok til å romme alle 

religioner. Det blir stilt spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er nødvendig med en felles 

definisjon. Samtidig fremkommer det også flere ulike forslag til felles definisjoner. Jeg vil i 

det følgene diskutere mine hovedfunn opp mot ulike perspektiver presentert i kapittel to. 

 

5.2 Islams rolle i informantenes liv  
Delkapittelet drøfter funn relatert til mitt første forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålet 

omhandler hva religion er for mine informanter personlig. Jeg vil først se på hvordan islam 

manifesterer seg i mine informanters liv. Dernest vil forekomsten av religiøse markører hos 

informantene bli diskutert. Avslutningsvis vil jeg ta for meg islam som fenomen og dens 

funksjon i informantenes liv. 

 

5.2.1 Islams manifestering i informantenes liv 
Alle informantene vektlegger at islam spiller en svært stor rolle i deres liv. Eksempelvis 

forklarer Chafia at religion er som en film som har stått på gjennom hele oppveksten, og at 

religion for henne egentlig er alt. Kaarim viser til at religionen gir ham håp til å klare ting i 

livet, og Hajar forklarer at religionen fungerer som en formgiver i livet; livet ses på som en 

flytende væske, og islam som beholderen som former denne væsken. Informantene enes også 

om at de ikke på et spesielt tidspunkt ble introdusert for religionen, men at den i stedet 

bestandig har vært en stor og naturlig del av deres hverdag. Hajar viser til at barna fra de er 

små av blir ”vant” til religionen; man skal følge profetens eksempel gjennom for eksempel 
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bønn, og måten man spiser på. Chafia forklarer også at man bare ved å gå på gata i hennes 

hjemland er omringet av islam. Disse tendensene kan tolkes i lys av Østbergs (2003) 

forskning, presentert i perspektivkapittelet. Østberg beskrev at islam i muslimske barns 

oppvekst spiller en stor og naturlig rolle. Barna tar sin muslimske identitet for gitt.  

 

5.2.2 Religiøse markører 
Som del av den personlige religionen følger også hvorvidt informantene på noen måte 

markerer sin tro, eksempelvis gjennom klesbruk. Hajar er den eneste av informantene som 

gjennom ytre bekledning signaliserer islam, da hun bruker hijab. Selv om Chafia og Kaarim 

ikke viser noen ytre tegn på at de er muslimer, markerer også de sin tro, dog på andre måter. 

Blant annet ønsker de å leve i tråd med profeten og å besøke moskeen.  

 

Alle informantene viser til at de har tenkt nøye gjennom ulike valg de har tatt når det kommer 

til religion. Hajar vektlegger at hun på ingen måte ble presset til å bruke hodeplagget. På 

samme måte anser hun det å ikke håndhilse på menn som en måte å komme nærmere Allah. 

Chafia viser til at moren hennes i utgangspunktet ønsker at hun skal bære hijab, men at hun 

selv ikke bryr seg om hva andre måtte mene da hun selv vet at hun er muslim. Østberg (2003) 

påpeker at ønsket om å virkeliggjøre seg selv innenfor rammen av et religiøst fellesskap og et 

samfunn som sådan, er avgjørende i ungdoms refleksjon over egen religion. Dette kan speiles 

i informantenes svar, både hva angår både refleksjon og personlige valg av ulik art. Alle 

informantene vektlegger sine personlige valg i fortolkningen av islam. Samtidig befinner 

ingen av disse tolkningene eller tilnærmingene seg utenfor det muslimske fellesskapet, eller 

samfunnet generelt.  

 

5.2.3 Islam som fenomen og dens funksjon i informantenes liv 
I undersøkelsen av hva religion er for informantene personlig, er det lett å gli over i 

definisjonen av begrepet. Dette vil jeg diskutere senere i kapittelet. Jeg vil altså i det følgende 

undersøke hvordan informantene anser religion som fenomen, og hvilken funksjon den har i 

deres liv, ikke hvordan religion bør defineres som begrep. Karim bruker metaforen ”veien” 

for å forklare hva religion er for ham; å være religiøs vil si å følge den riktige veien, i 

Kaarims tilfelle islam. ”Veien” er hyppig brukt som metafor i kristendommen, men i 

perspektivkapittelet viste jeg til hvordan begrepet ”veien” også spilte en sentral rolle i 
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japansk tradisjon. Begrepet rommet både de fysiske endringene i verden rundt oss, de sosiale 

faktorene i samfunnet, og de psykiske og fysiske prosessene i hvert menneske. Den japanske 

tradisjonen blir i perspektivkapittelet presentert i konteksten om hvorvidt religion kun kan 

forstås som et vestlig fenomen. Selv om det er usikkert hvilke påvirkninger Kaarim har blitt 

”utsatt” for, er det interessant at han i en av sine svar sier ”Vi brukte aldri et ord som 

religion. Siden alle var muslimer og sånn var det bare.” Dette svaret er med på å illustrere 

teorien om at religion er et begrep som først og fremt anvendes i vestlig kontekst. Dette 

baserer jeg på at ordet religion mangler ekvivalenter i andre kulturtradisjoner. En alternativ 

forståelse vil være at religion er et begrep som først blir relevant når flere trosformer opptrer 

side om side, og man får behov for en fellesbetegnelse for disse. I Afghanistan, Kaarims 

hjemland, var det aldri behov for dette da de aller fleste av landets innbyggere var muslimer. 

I Norge derimot, i møtet med det pluralistiske klasserommet og samfunnet som sådan, ble 

begrepet religion nødvendig å ta i bruk.  

 

Da Hajar ble spurt om hva hun assosierer med religion som fenomen, viste hun til hvordan 

religionen for henne er en trygghet i livet. Chafia viser til religion som en hjelp, en hjelp som 

er der uavhengig av om vi trenger den eller ei. Det faktum at religionenes trygghetsfunksjon 

og hjelpefunksjon oppleves som svært sentral for informantene, mener jeg bør forstås i 

sammenheng med deres opplevelser og erfaringer. Både Østberg (2003) og Bektovic (2004) 

viser til at ungdoms religionsforståelse gjerne farges av familieliv og tradisjoner. Jeg vil 

imidlertid nyansere dette noe ved også å innlemme informantenes opplevelser og erfaringer 

som premiss for religionsforståelse. Eksempelvis nevner Kaarim sin far som den viktigste 

rollemodellen hva angår religion. Samtidig er han klar på at han selv vil oppsøke og ta stilling 

til fakta, noe som kan springe ut fra hans erfaringer med imamene på koranskolen. Hajar, på 

sin side, viser til at hun er en nervøs person som tåler lite frykt, og at islam dermed blir 

hennes faste, uforanderlige punkt, uavhengig av hva som måtte skje av gode og vonde ting 

ellers i livet. 

 

Som oppsummering av delkapittelet kan vi igjen fastslå at islam fremstår som svært viktig for 

informantene. Dette er i tråd med en generell oppfatning forskning underbygger. På tross av 

at islam har ulik funksjon hos de tre informantene, fremstår de alle som svært reflekterte 

rundt sin egen tro. I neste delkapittel vil jeg ta utgangspunkt i mitt andre forskningsspørsmål 

omhandle endringen i personlig religiøsitet hos informantene. 
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5.3 Nytt land, ny religiøsitet? 
Det er sentralt å knytte undersøkelsens resultater opp mot tidligere forskning presentert i 

perspektivkapittelet, omhandlende endring i personlig religiøsitet. Denne endringen gjelder 

både overgangen fra barn til voksen, og geografisk forflytning. Jeg har først tatt utgangspunkt 

i informantenes opplevelse av endring i egen religion etter deres ankomst til Norge. Dernest 

vil endringene bli sett på i lys av kontekstualiserings- og individualiseringsteori.  

 

5.3.1 Endring i personlig religiøsitet  
Alle de tre informantene viste til at de opplevde store forskjeller mellom Norge og 

hjemlandet de flyttet fra. Dette ga blant annet utslag i informantenes personlige religiøsitet, 

dog på ulike måter. Eksempelvis forteller Chafia om hvordan hun ikke tenkte ordentlig over 

religion før hun kom til Norge, fordi alle var muslimer i hennes hjemland Marokko. Hajar 

viser til at hennes personlige religiøsitet ikke har endret seg etter ankomsten til Norge, men at 

den definitivt er blitt mer synlig for henne. Dette forklarer hun med at hun nå i større grad må 

tenke over sin praktisering av islam, da det i Norge er langt ifra en selvfølge for alle å tilhøre 

islam. Kaarim tar dette et steg videre. Han mener at han faktisk har blitt mer religiøs etter sin 

ankomst til Norge. Hans forklaring underbygger Hajars poeng om at praktiseringen av islam 

ikke lenger tas for gitt, og at det derfor nå i større grad enn før, blir et valg fremfor en plikt.  

 

Flere av de empiriske perspektivene fremlagt i kapittel to, støtter mine funn om endring i 

informantenes religiøse identitet. Østberg (2003) viser eksempelvis til at endring i religiøs 

oppfatning er noe som naturlig skjer i ungdomstiden. Dette blir bekreftet gjennom intervjuene 

med mine informanter, men et nytt interessant spørsmål gjør seg gjeldende: Er det 

informantenes aldrer – at de er ungdommer – som gjør at deres personlige religion til en viss 

grad har endret seg, eller er det den geografiske forflytningen som er forklaringen? 

Informantene har tross alt ikke bare gjennomgått den naturlige refleksjonen over egen tro 

som gjerne følger med å være ungdom. I tillegg har de også møtt et sekulært og flerkulturelt 

samfunn. Dette kulturmøtet kan oppfattes som en viktig årsak til endring ut fra informantenes 

svar. De viser til at livet utenfor den muslimske konteksten har ført til at de reflekterer over 

sin tro på en annen måte. Eksempelvis oppfatter de islam som mer synlig. Kaarim anser seg 

som mer religiøs i Norge enn i hjemlandet, da han nå ikke bare er født muslim; han er 
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muslim. Hvorvidt lignende tanker også ville ha forekommet dersom informantene var blitt 

boende i en muslimsk kontekst kan imidlertid ikke fastslås.  

 

I Bektovics (2004) forskning fremkommer det at muslimske ungdommer i Danmark tilegner 

seg ulike strategier for å kombinere sin religiøse identitet med livet i et flerkulturelt samfunn. 

Disse strategiene omhandler blant annet spørsmålsstilling, noe også mine informanter stadig 

viser til. Disse spørsmålene er i stor grad motivert av det faktum at informantene nå ikke kun 

er omgitt andre muslimer, og omhandler gjerne ønsket om forklaring på ulike aspekt av 

islam. Som en videreføring av dette viser alle informantene en respekt for at deres sannhet 

ikke nødvendigvis er andres sannhet. Denne tendensen beskrev Shah (2004) i sin artikkel der 

han undersøkte forskjeller i troen mellom muslimske ungdommer og deres foreldre. Mens 

foreldrene gjerne vektla religiøse dogmer der særlig sannhetsaspektet står i fokus, er 

ungdommene opptatt av at det kan finnes flere sannheter, noe det flerkulturelle samfunnet gir 

rom for.  

 

Det faktum at flere spørsmål blir stilt, kan også sees på i lys av et av perspektivene jeg 

presenterte i kapittel to: om et nytt land naturlig fører med seg en ny religiøsitet. 

Konklusjonen i Elgvin og Tronstad (2013) viser at det å flytte til et sekulært land ikke 

nødvendigvis fører med seg en svekkelse av personlig religiøsitet, men at årsakene til en 

eventuell endring i religiøsitet er svært komplekse. Mine informanter er gode eksempler på 

dette: Hajar forklarer som nevnt at hennes religiøsitet ikke har forandret seg, men at den har 

blitt mer synlig for henne. Kaarim tar det hele et steg videre, og nyanserer tanken om endring 

i personlig religiøsitet. For ham har ikke religionen bare blitt mer synlig, han har også blitt 

mer religiøs. Informantene begrunner religionens tydeligere rolle med at det nå ikke er tatt for 

gitt at de skal praktisere troen sin, som blant annet fører til at de i større grad stiller spørsmål. 

Her forekommer igjen likheter med Østbergs (2003) forskning, der hun beskriver at det å 

være muslim, er noe barna tar for gitt, mens islamsk tro og praksis er noe de i ungdomstiden 

føler de må ta stilling til og ansvar for som individer. Da alle informantene i løpet av sin 

ungdomstid flyttet til et samfunn svært annerledes fra det de var vokst opp i, kan denne 

ansvarsfølelsen for egen religiøsitet kanskje ha blitt styrket. Samtidig flyttet de alle sammen 

med familien sin, og alle fortsatt del av et religiøst fellesskap gjennom familieinstitusjonen. 

 



	55	

5.3.2 Kontekstens påvirkning  
I datamaterialet fremkommer det tydelig, som nevnt ovenfor, at informantene ser store 

forskjeller mellom hjemland og Norge hva angår religion. Eksempelvis ble Chafia overrasket 

da hun møtte mennesker som ikke hadde noen tro. I hennes hjemland var man konstant 

omringet av islam, mens Norge både besto av andre religioner, og ikke minst fraværet av 

religion. Kaarim peker på sin verdsetting av friheten fra det han anser som moraliserende 

imamer i hjemlandet. Dessuten viser han til at man i mye større grad blir stilt til ansvar for 

manglende oppmøte i moskeen og lignende i Afghanistan, og knytter dette opp mot frykt. I 

Norge derimot, oppstår ikke represalier dersom man ikke møter til fredagsbønn.  

 

Disse tankene om endring i både oppfatning og praktisering av religionen, kan underbygge 

Dobbelaeres (2011) teori om at det er avgjørende å inkludere den sosiale konteksten i 

forståelsen av religion. Han hevder vi dessuten må skille mellom meningssystemer og 

åndelighet. Sistnevnte gjør seg særlig gjeldende for Kaarim; imamenes lære er i stor grad 

basert på meningssystemer, mens Kaarim søker selve åndeligheten, ikke imamenes 

fortolkninger. Denne endringen i Kaarims oppfatning av religion må i stor grad forstås som 

kontekstavhengig. I Kaarims hjemland var det den kollektivistiske tanken som dominerte. I 

det norske samfunnet, som langt på vei kan sies å hylle individualismen, fikk Kaarim rom til 

å undersøke hva religion betyr for ham, ikke hva andre, eksempelvis imamer, mener det bør 

bety.   

 

Samtidig kan teorien utfordres, da oppfatningen av religion ikke er kontekstuelt avhengig for 

alle. Hajar kan forstås som et eksempel på sistnevnte. Selv om hun selvsagt ser store 

forskjeller på hvordan religion blir forstått og praktisert i Libanon og Norge, er hun den av 

informantene som er tydeligst på at hennes personlige religiøsitet ikke har endret seg etter 

ankomsten til Norge, til tross for det betydelige kulturmøte hun tross alt har vært igjennom. 

Jeg vil senere i kapittelet komme tilbake til kontekstbegrepet, da i didaktikkens ærend i form 

av Leganger Krogstads (2001) forskning. 

 

5.3.3 Individualiseringen av islam 
Gjennom informantenes svar finnes flere eksempler på at de har gjennomgått en slags 

individualiseringsprosess hva angår personlig religiøsitet. For eksempel opplever ikke Hajar 
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en endring i islam som sådan. Hun opplever i stedet at religionen blir mer synlig for henne. 

Kaarim oppfatter at han etter sin ankomst til Norge forsto at han ikke var muslim, men at han 

kun var født muslim. Han hevder videre at det skyldtes at han tidligere kun hadde hørt på 

imamer. Nå søker han i større grad selv kunnskap, og tror på noe fordi han mener det er sant, 

ikke fordi noen har fortalt ham det.  

 

I perspektivkapittelet viste jeg til hvordan islam gjerne har blitt fremstilt som motstykke til 

den individualiserte vestlige verden. Samtidig kommer det også frem at individualisering av 

religiøs tro er et særtrekk i utviklingen i muslimske samfunn i Europa. Oliver Roy (2004) 

forklarer hvordan individualisering først og fremt gjelder den private sfære, ikke 

nødvendigvis dogmene som sådan. Dette kan eksemplifiseres med hvordan Hajars personlige 

religion har blitt mer synlig for henne. Videre fremmer Roy teorien om at det nå er et 

personlig forhold som vektlegges; man kan ikke bare være muslim fra fødselen av, men man 

må bevise sin tro og tilhørighet. Dette underbygges i stor grad av Kaarims utsagn om 

forskjellen mellom det å være muslim og det å være født muslim.  

 

5.4 Religionsbegrepet  
Delkapittelet vil ta for seg data knyttet til religionsbegrepet, og diskuterer disse opp mot 

perspektiver presentert i kapittel to. Jeg vil undersøke informantenes assosiasjoner til 

begrepet, for så å rette blikket mot definisjoner av begrepet, ut fra både egen religion og en 

definisjon som kan fungere for alle religioner. Avslutningsvis vil jeg diskutere hvorvidt en 

felles definisjon overhodet er mulig.  

 

5.4.1 Assosiasjoner til religionsbegrepet 
Når det kommer til informantenes assosiasjoner til religionsbegrepet, peker Kaarim på ”riktig 

vei” og troen på Allah som verdens og menneskenes skaper. Hajar på sin side, viser til noe 

som gir trygghet, og Chafia forklarer religion som troen på noe større som hjelper deg i livet. 

Disse måtene å tenke om religionsbegrepet på, går under de funksjonelle definisjonene, som 

jeg presenterte i perspektivkapittelet. Det faktum at informantene fremmer funksjonelle 

aspekter, kan sees i sammenheng med tidligere opplevelser og erfaringer, samt at 

informantene opptrer med et innenfra-perspektiv. Eksempelvis viser Hajar til at hun er nervøs 

av seg, noe som kan forklare hvorfor religion for henne manifesterer seg som trygghet. Ved 
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at hun selv er muslim kan hun snakke med et innenfra-perspektiv. For en utenforstående kan 

det muligens være enklere å forklare religion ut fra dens substans, noe man kan forstå 

uavhengig av ens egen religiøse oppfatning. Ved å trekke frem funksjonelle aspekter tar 

informantene utgangspunkt i egne opplevelser som troende, og effekten religion har på deres 

liv.  

 

5.4.2 Religionsdefinisjon med utgangspunkt i islam 
Da jeg spurte informantene om hvordan de mener religionsbegrepet bør defineres, valgte 

både Kaarim og Hajar å ta utgangspunkt i sin egen religion. Begge begrunner dette med at det 

er naturlig for dem å ta utgangspunkt i islam, deres sannhet. Samtidig er de opptatt av å 

understreke at det ikke er opp til dem å bestemme hva som bør være andres sannhet. For 

Kaarim kan religion, utfra islam, forstås som troen på den ene, sanne gud, Allah, som har 

skapt verden og alt som finnes. I tillegg kommer troen på Guds hellige bok. Hajar definerer 

religion utfra islam som troen på at menneskene er skapt for å bevise sin kjærlighet til Allah, 

der vi stoler på at Allah er i hjertene våre selv om vi ikke ser ham. Dersom disse 

definisjonene ses på i lys av Leirviks (2007) artikkel fremlagt i perspektivkapittelet, finner vi 

likhetstrekk mellom informantenes oppfatning av religionsbegrepet, og hva begrepet faktisk 

betyr i islam. Islam er nemlig et særtilfelle innen religionene når det kommer til navn, da 

ordet islam faktisk betyr å underkaste seg Allah. Dette kan forklare informantenes fokus på 

Allahs rolle i definisjonen. 

 

I sin artikkel om hvordan religionsbegrepet tradisjonelt er forstått i islam viser Leirvik (2007) 

til at både etymologien og ordbruken i Koranen antyder at religion i islamsk kontekst dreier 

seg om å stå til ansvar for Gud på dommedag. Hajar bekrefter tanken ved at hun anser islam 

som en test fra Allah, for å se om menneskene virkelig elsker ham. Videre viser Leirvik til 

Sayyid Qutb som hevdet at den islamske troen er en guddommelig bestemt vei for 

menneskelivet. På tross av at Kaarim også viser til ”veien” som en forklaring på religion, 

finner jeg det ikke hensiktsmessig å trekke linjer mellom disse, da jeg tidligere viste til 

hvordan veien blir brukt som metafor i svært mange ulike sammenhenger. Dessuten blir 

Qutbs tanker ansett som den grunnleggende ideologi bak islamismen, noe Kaarim overhodet 

ikke står for. Samtidig kan det, i arbeidet med å undersøke religionsforståelsen hos 

muslimske ungdommer med kort botid i Norge, være fruktbart å legge til grunn tanken om at 

islam er en bestemt vei for menneskelivet fungerer som et sentralt premiss i muslimske land 
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og/eller kulturer. Informantene viser stadig til det inkorporerte forholdet mellom religion og 

dagligliv, noe som blant annet også kommer til syne i Hajars metafor om livet sitt som en 

flytende væske, og religionen som en beholder som kan forme væsken.  

 

5.4.3 En felles religionsdefinisjon, nødvendig eller fåfengt? 
I et forsøk på å definere religionsbegrepet viser Chafia til at religion for henne er frihet, men 

at det for andre kan være det motsatte. Videre forklarer hun at en definisjon blir vanskelig, da 

religion er i våre hjerter, og ingen hjerter er like. Dessuten vil det ifølge Chafia være fåfengt å 

definere religion som noe man tror på og som er bra for en, da det åpner for at eksempelvis 

kjærlighet også kan forstås som en religion. I et forsøk på å bringe balanse i argumentasjonen 

fremmer hun et alternativ til en felles definisjon: å beskrive den enkelte religionen utfra dens 

særpreg. Chafias tanker reflekterer den store forskjellen hun oppfatter mellom både ulike 

religioner, og mellom religioner og lignende fenomener. Også Kaarim aner utfordringer 

knyttet til en felles definisjon. Han viser til at religion for ham kan forklares funksjonalistisk 

ved at religionen er hans rette vei. Samtidig som han mener dette kan fungere som en felles 

definisjon av begrepet, setter han spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er nødvendig med 

en felles definisjon: ”Mennesker er så forskjellige, og religionene er så forskjellige, så 

kanskje vi ikke trenger en felles religion?” 

 

Perspektiver i kapittel to viser til at det stadig har bitt stilt spørsmål ved nødvendigheten av å 

komme frem til en felles religionsdefinisjon. Blant annet hevdet Robert Baird (1971) at 

forskningsfeltet er såpass mangfoldig at man bør tilpasse definisjonen til det enkelte 

forskningsprosjektet. Ideen kan knyttes opp mot Chafias forslag om å definere hver enkelt 

religion utfra dens eget særpreg. Det er samtidig viktig å huske på at Chafias og Kaarims 

utsagn befinner seg i en spesifikk kontekst, der hva som vil være egnet for forskningsfeltet 

ikke er en medregnende faktor. Dersom vi derimot stiller spørsmålet ved nødvendigheten av 

en felles definisjon til nettopp fagfeltet, vil svaret lyde noe annerledes. Eksempelvis 

argumenterer Krogseth (2007) for at en felles definisjon vil sikre religionsvitenskapens 

fremtid som fag. I tillegg er det mer fruktbart og funksjonelt å basere forskning på eksplisitte 

og definerte begreper fremfor de implisitte og skjult styrende. Samtidig understreker han at 

like viktig som å forsøke seg på en universell og heldekkende definisjon, er å vise en 

holdning preget av åpenhet og fleksibilitet. Men, det faktum at en felles definisjon er positivt 

for forskningsfeltet, gjør det ikke automatisk nødvendig for elever i den videregående skolen.  
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Hajar ga i intervjuet et forslag til hvordan å forsøke å definere religion. Forslaget innebar at 

man kunne sette opp en slags liste med kriterier hvor et visst antall måtte være oppfylt før at 

fenomenet kan anses som en religion. Dette mente hun ville være hensiktsmessig da 

religionene er svært forskjellige. På denne måten vil religionene beholde sine særtrekk, 

samtidig som de vil være mulig å anerkjenne som religioner.  

 

Det religionsvitenskapelige feltet anså det i lang tid som sin oppgave å arbeide komparativt, 

noe som gjorde en felles definisjon nødvendig. Stensvold (2007) viser til at man ikke lenger 

opererer med et felles begrep, men at man i stedet ved å anerkjenne visse trekk kan definere 

det som religion. En slik tilnærming har sitt utgangspunkt i Bianchi (1994), som tok i bruk 

tanken om at religionsbegrepet må betraktes som en kategori sammenholdt av familielikheter. 

Denne teorien synes å stemme overens med Hajars svar på hvorvidt en felles definisjon er 

mulig, og hvordan den i så fall vil lyde. Hajar viser til at religionsbegrepet ikke kan defineres 

utfra for eksempel troen på en gud, da buddhismen ikke tror på en gud, og hinduismen har 

flere guder. I stedet foreslår hun som nevnt et sett av kriterier. Noen av kriteriene må altså 

oppfylles for at noe kan forstås som religion, men ikke alle da religionene er så 

grunnleggende ulike. 

 

5.4.4 Lærebokas påvirkning på informantene 
Det er flere årsaker til at jeg anser det som relevant å ta for meg lærebokas påvirkning på 

mine informanter. Først og fremst på grunnlag av at oppgaven er av didaktisk art. I tillegg 

viste jeg i perspektivkapittelet til hvordan mine informanters lærebok presenterer religion, 

som både begrep og fenomen. Datamaterialet viser at læreboka i alle fall har hatt en viss 

påvirkning på både Kaarim og Hajar da de begge eksplisitt viser til begreper læreboka har 

presentert. Begrepene dreier seg om funksjonelle og substansielle definisjoner, og det er 

tydelig at lærebokas fremstilling av de to måtene å definere religion på, har festet seg hos 

informantene. Kaarim og Hajar konkluderer med at en funksjonell definisjon er den mest 

hensiktsmessige å ta i bruk i definisjonen av religionsbegrepet. Samtidig er det viktig å 

understreke at også de, i likhet med fagfeltet og læreboka, anerkjenner problematikken rundt 

en felles definisjon.   
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Ingen av informantene nevner Smarts dimensjoner eksplisitt. Samtidig er det flere av 

informantenes svar som naturlig kan plasseres i nettopp disse dimensjonene. Eksempelvis 

fremmer informantene både fellesskapet, ulike ritualer, etikk og læredimensjonen i islam. 

Hvorvidt lærebokas bruk av dimensjonene er med på å hjelpe informantene til å forstå ulike 

aspekter av religionene, eller om det begrenser fenomenet til å passe inn i gitte kategorier, er 

umulig å si. Samtidig kan Hajars tanker om ulike kriterier der noen må oppfylles for å anses 

som religion, knyttes til dimensjonene. Ett av kriteriene Hajar nevnte dreide seg om behovet 

for en hellig tekst. I arbeidet med å komme frem til ulike kategorier kan eksempelvis Smarts 

dimensjoner kunne være til hjelp. Disse gir rom for et mangfold av aspekter ved de ulike 

religionene.  

 

5.5 Religionsundervisning i lys av mine resultater 
I dette delkapittelet vil jeg presentere mine funn opp mot ulike tilnærminger som kan 

benyttes i religionsundervisningen. Jeg vil innledningsvis undersøke hvorvidt mine data gir 

rom for Jacksons (2004) fortolkende undervisning. Deretter vil jeg rette blikket mot 

Leganger-Krogstads (2001) kontekstuelle tilnærming til religionsundervisning. 

Avslutningsvis vil jeg presentere Andreassen (2012) som en motvekt til de overnevnte 

perspektivene på religionsundervisning.  

 

5.5.1 Eleven som fortolker i religionsundervisningen 
I analysen av mine innhentede data fremkommer det tydelig at religion, i tillegg til familie, er 

det viktigste i informantenes liv. Både gjennom oppveksten og i livet i dag er islam 

inkorporert i alle dagliglivets aspekter. Samtidig som alle informantene stadig understreker 

hvordan islam er deres sannhet, er de alle åpne for at andre mennesker kan ha andre 

sannheter. Klassen de er en del av består eksempelvis av ungdommer fra hele verden med 

ulike erfaringer og oppfatninger av virkelighet og sannhet, noe Chafia reflekterer over i et av 

sine svar. Hun viser til at da hun kom til Norge møtte hun ikke bare mennesker med annen 

religion enn henne selv, men hun møtte også muslimer fra andre deler av verden som 

praktiserte islam annerledes enn det hun var vant til.  

 

Dersom det overnevnte legges til grunn kan Jacksons (2004) fortolkende undervisning være 

fruktbar. Jackson hevder at den eneste autentiske kunnskapen er den kunnskapen eleven selv 
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konstruerer. Det er elevenes erfaringer, livsverden og virkelighetsoppfatning som langt på vei 

ligger til grunn for en slik konstruksjon, og det vil derfor være hensiktsmessig å la disse bli 

inkludert i selve læringsprosessen. Den fortolkende tilnærmingen gir i stor grad rom for 

nettopp dette, og i et flerkulturelt og flerreligiøst klasserom som det mine informanter er del 

av, finnes potensiale for en fruktbar bruk av tilnærmingen. I en slik type undervisning står 

bruken av klassekameraters innsikt sentralt. En så vidt variert elevgruppe vil samlet kunne 

fremskaffe bred kunnskap om ulike religioner og variasjoner av dem. Samtidig vil de måtte 

bruke egne erfaringer i møte med sine medelevers erfaringer, noe som både vil bidra til å 

utvikle deres kritiske sans, samtidig som det innebærer selvrefleksjon. Dette er også noe 

læreplanen legger til grunn at religionsfaget i den videregående skole skal gi rom for.  

 

 

5.5.2 Elevenes erfaringer som utgangspunkt for undervisning 
Som jeg fremla i forrige delkapittel, benyttet både Kaarim og Hajar seg først av sin egen 

religion i forsøket på å definere religionsbegrepet. Begge begrunnet dette med at det ville 

være lettere å ta utgangspunkt i noe man er kjent med. Jeg viste også til Chafias tanker om å 

beskrive enhver religion utfra sitt eget særpreg fremfor å søke en felles definisjon. Begge 

disse tankene er det relevant å knytte opp mot Leganger-Krogstads (2001) kontekstuelle 

tilnærming til religionsundervisningen. Hva angår Kaarim og Hajars valg om å ta 

utgangspunkt i egen religion, gir den kontekstuelle tilnærmingen i stor grad rom for elevenes 

egne livsverdener. Dette er hensiktsmessig da elever ifølge Leganger-Krogstad i større grad 

identifiserer seg med religionsmanifesteringer fra eget liv, heller enn originalkilder. I tillegg 

vil det potensielt være lettere å forstå komplekse fenomener som religion ved å ta 

utgangspunkt i informasjon som elevene allerede besitter. Vi kan se på det faktum at både 

Kaarim og Hajar først valgte å ta utgangspunkt i egen religion i arbeidet med å definere 

religionsbegrepet som en legitimering av nettopp dette. For dem var det enklere å ta 

utgangspunkt i noe kjent, for deretter å utvide begrepsarbeidet til å gjelde andre religioner. 

Når det kommer til Chafia og hennes tanker om å beskrive religioner utfra deres særpreg, er 

også dette å finne innenfor den kontekstuelle tilnærmingen, da den søker å fokusere på det 

konkrete og særegne, fremfor det abstrakte og generelle. 
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5.5.3 Undervisning fra et utenfra-perspektiv 
Det er viktig til en viss grad også å nyansere Leganger-Krogstad og Jacksons 

undervisningsperspektiver. For det første vil det ikke være like lett å benytte seg av 

medelevers religiøse erfaringer dersom klasserommet er preget av homogenitet. Videre finnes 

det også elever som anser personlige erfaringer, være seg både av religiøs og annen art, som 

en privatsak de verken ønsker å dele med lærere eller medelever. Det er avgjørende at disse 

elevene også får anledning til å lære om religioner uten å måtte ta utgangspunkt i eget liv og 

egne erfaringer. Blant dem som taler for et utenfra-perspektiv på religionsundervisningen, 

finner vi Andreassen (2012). I Jacksons (2004) tilnærming må elevene ta i bruk egne 

erfaringer. Andreassen (2012) hevder at dersom elever forutsettes å skulle bruke egne 

erfaringer vil dette kunne føre til at elever med klar religiøs identitet kan bli satt i et 

krysspress mellom skole og hjemmet (s. 102). Han hevder at elevene vil kunne oppnå egne 

perspektiver på eget liv og eksistens gjennom å lære om religioner fremfor av religioner. Å 

legge til grunn at elever skal eller kan lære av alle religioner vil kunne oppfattes som 

krenkende og påtrengende (s. 103). I mine informanters tilfelle ville det kunne være 

hensiktsmessig å ta i bruk kontekstuelle og fortolkende perspektiver. Samtidig gjelder ikke 

dette alle. På tross av at det i læreplanens formål i faget står at faget ”skal gi rom for 

refleksjon over egen identitet og egne livsvalg”, er ikke det ekvivalent med at alle elevene må 

gjøre nettopp dette.  

 

En måte å forhindre dette på, kan være å bruke tid på å opparbeide gode relasjoner med 

elevene. Dette vil sikre at læreren får kjennskap til hva som er hensiktsmessig og hva som er 

ønskelig fra elevenes side hva angår religionsundervisning. Gjennom å kjenne til elevenes 

bakgrunn, samtidig som religionsundervisningen gir rom for alle typer elever, kan en 

variasjon av perspektiver og tilnærminger i et trygt læringsmiljø være det mest 

hensiktsmessige.  

 

5.6 Oppsummering 
I arbeidet med å belyse hvordan tre muslimske ungdommer med kort botid i Norge forstår 

religion har mine forskningsspørsmål hjulpet meg med å fremskaffe interessante data. Først 

og fremst kan jeg på bakgrunn av min forskning slå fast at islam – både gjennom oppveksten 

og i dag – spiller en svært sentral rolle i alle aspekt av informantenes dagligliv. Religionen 
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fungerer i større og mindre grad både som en veiviser, trygghet, hjelp og frihet i deres liv. Til 

en viss grad speiler informantenes personlighet den funksjonen islam har i den enkelte 

informants liv, men de er alle enige om at islam, sammen med familien, er det aller viktigeste 

i livet. Det faktum at mine informanter har et såpass inkorporert forhold til islam kan være 

nyttig å huske på i religionsundervisningen. Selv om det selvsagt finnes mange etnisk norske 

elever med en religion som spiller en vesentlig rolle i dagliglivet, forstår det store flertallet 

religion som et isolert fenomen. Da muslimske elever gjerne er vokst opp med at islam er en 

stor og naturlig del av hverdagslivets ulike aspekter, blir det viktig at man evner å undervise 

også ut fra deres premisser: religion er ikke nødvendigvis kun et isolert fenomen, men også 

en kompleks størrelse inkorporert i alle dagliglivets nyanser.   

 

Mine informanter har vært gjennom et skifte når det gjelder kulturell kontekst, der 

religionens plass i samfunnet har vært blant de største endringene. Jeg fant det derfor både 

interessant og hensiktsmessig å innlemme dette i arbeidet med å svare på oppgavens 

problemstilling. Jeg ønsket å finne ut av om informantene hadde opplevd en endring i sin 

forståelse av religion som fenomen etter ankomsten til Norge, og på hvilke måter det i så fall 

ga seg utslag. Det viste seg at alle informantene, dog på ulike måter, hadde opplevd en form 

for endring i sin personlige religiøsitet. Hos Kaarim fikk det utslag i en styrket religiøsitet. 

Hos Hajar forble hennes personlige religiøsitet uforandret som sådan, dog mer synlig for 

henne selv da praktisering i liten grad er forventet av samfunnet hun nå lever i. Chafia anser 

seg selv som mer bevisst religion generelt, både i form av egen og andres religion.  

 

Oppfatningen av en viss endring i personlig religiøsitet hos mine informanter kan fungere 

som et argument for i større grad å ta kontekstualiseringsteorier i betrakting hva angår 

religionsundervisning. Eksempelvis kan det tas utgangspunkt i Leganger-Krogstads (2001) 

kontekstuelle tilnærming til religionsundervisning. Her blir elevenes egne livsverdener satt i 

fokus, og kontekst ansett som en sentral faktor. Dessuten viste mine informanter til at de fant 

det enklest å ta utgangspunkt i egen tro i sine svar, noe den kontekstuelle 

religionsundervisningen i stor grad legger til rette for. Svarene som fremkommer kan også 

være interessante med tanke på Jacksons (2004) fortolkende perspektiv på 

religionsundervisningen. Dersom vi legger Jacksons perspektiv til grunn vil det i en 

flerkulturell og flerreligiøs klasse være av stor betydning at læreren er bevisst det mangfoldet 

som rører seg i elevgruppens erfaringsverden. Elevene kan også nyttiggjøre seg av 

hverandres ulike livsforståelse som følge av elevgruppens mangfold. Tilnærmingen 
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anerkjenner også den viktige rollen religion spiller i mine informanters liv. Vi kan ikke vite 

sikkert om disse tilnærmingene ville fungert på alle elevene i den klassen jeg underviser i, 

men utfra mine informanters svar, trekker jeg slutninger om at det i deres tilfelle ville kunne 

være hensiktsmessig. 

 

Samtidig som de overnevnte perspektivene kan være fruktbare, er det også rom for 

nyanseringer. Andreassen (2012) viser til hvordan tilnærminger som forutsetter erfaringer fra 

eget liv for noen kan virke påtrengende og krenkende. Selv om det for mine informanter 

kunne være hensiktsmessig å ta i bruk kontekstuelle og fortolkende perspektiver, gjelder det 

ikke alle. I læreplanens formål i faget heter det at faget ”skal gi rom for refleksjon over egen 

identitet og egne livsvalg.” Dette er ikke ekvivalent med at alle elevene nødvendigvis skal 

måtte reflektere over egen identitet og egne livsvalg.  

 

Det siste forskningsspørsmålet jeg søkte å finne svar på som hjelp til å belyse oppgavens 

problemstilling, handler om hvordan informantene mener religionsbegrepet bør defineres.  

I oppgavens perspektivkapittel ble det stilt spørsmål ved hvorvidt religionsbegrepet kun 

eksisterer i den kristne, vestlige konteksten det har oppstått i. Mine informanter har levd 

størstedelen av sitt liv utenfor en slik kontekst, mens jeg, som den forskende lærer, er født og 

oppvokst innenfor. Andreassen (2012) påpeker at det som religionslærer er viktig med et 

bevisst forhold til religionsbegrepet og ulike måter å forstå religion på, og det ble dermed 

avgjørende for meg å etablere en form for felles plattform hva angår religion, som både 

begrep og fenomen i klasserommet, i forkant av intervjuene. Denne felles plattformen søkte 

på ingen måte å komme til en felles forståelse av religion. I stedet søkte den å oppnå en 

enighet rundt det store mangfoldet som finnes, og en anerkjennelse av dette.  

 

Gjennom min undersøkelse kom det frem at informantene hadde flere ulike forslag til 

hvordan religionsbegrepet kunne defineres, samtidig som det flere ganger ble stilt 

spørsmålstegn ved hvorvidt en felles definisjon i det hele tatt var nødvendig. Forslagene som 

fremkom kan tidvis knyttes opp mot ulike teoretiske perspektiver om religionsbegrepet, 

eksempelvis gjennom Bianchi (1994) som hevdet at religionsbegrepet må betraktes som en 

kategori sammenholdt av familielikheter. Informantenes svar på hvordan religionsbegrepet 

bør defineres, fastslår et skille mellom hvordan de mener sin egen religion, islam, bør 

defineres og hvordan religion som sådan bør defineres. Mens de alle uten problemer kan 

definere islam, oppstår desto større utfordringer i forsøket på å finne frem til en definisjon 
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som kan innlemme fenomenets kompleksitet. Uavhengig av om man evner å enes om en 

definisjon eller ei, kan selve refleksjonsprosessen ha en verdi for elevene. Dette kan også til 

en viss grad bekreftes gjennom kompetansemålet jeg introduserte innledningsvis som gjelder 

diskusjon omkring ulike religionsdefinisjoner.  

 

Mine informanters forståelse av religion kan langt på vei anses for å være både 

velgjennomtenkte og komplekse. Det melder seg dermed flere utfordringer i lys av min 

undersøkelse. Det er eksempelvis avgjørende at religionslæreren er bevisst det faktum at den 

grunnleggende forståelsen av religion er svært kompleks og mangfoldig. Dette nødvendiggjør 

en undervisning som åpner for bruk av ulike perspektiver og tilnærminger, og som ikke 

favoriserer visse forståelser fremfor andre. Samtidig må det være rom for visse 

generaliseringer for i det hele tatt å kunne formidle kunnskap om ulike religioner til elevene. 

Disse perspektivene trenger dog ikke å være gjensidig utelukkende. I stedet kan de anses som 

komplementære: læreren kan undervise ut fra visse generaliseringer, så lenge elevene er 

bevisst at kunnskapen er nettopp det. Dette krever, gjerne i begynnelsen av undervisningen 

om religioner, en grundig diskusjon rundt ulike forståelser av religion som både begrep og 

fenomen, og gjerne også om hvordan elevene selv forstår religion. 

 

Jeg anser min forskning å være både hensiktsmessig og relevant. Globalisering og 

innvandring bidrar til at stadig flere klasserom er preget av et mangfold av kulturer og 

religioner. Med kunnskap om hvordan elevene forstår religion kan læreren i større grad legge 

til rette for en undervisning som hensyntar og inkluderer den store kompleksiteten som 

nødvendigvis finnes. Funnene i oppgaven vil kunne brukes som indikasjoner på verktøy i 

arbeidet med å sikre en størst mulig kunnskapsbasis for undervisningspraksis i klasserom 

hvor elevgruppene er preget av pluralisme.  

 

5.7 Veien videre; forskningsmessige og didaktiske implikasjoner 

Gjennom arbeidet med masteroppgaven hvor formålet var å utforske hvordan tre muslimske 

ungdommer med kort botid i Norge forstår religion, fremkom flere interessante aspekter det 

kan være fruktbart å undersøke videre. Viktige spørsmål har reist seg i forlengelse av 

undersøkelsen. Disse kan det være både relevant og interessant å belyse ytterligere, rent 

forskningsmessig. Jeg vil presentere disse, samt redegjøre for hvilke didaktiske implikasjoner 

tendensene åpner for, i det følgende. 
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Familiens sentrale rolle i livet er et av aspektene som viser seg gjennom informantenes svar. 

De viser alle til at familien er det viktigste i livet i tillegg til religion. Flere ganger i løpet av 

intervjuet blir positive aspekter ved familien som institusjon belyst, eksempelvis dens rolle 

som inspirasjonskilde for hvordan man ser på andre religioner. Da alle informantene flyttet til 

Norge sammen med sin familie, kan spørsmålet om hvorvidt familien har medvirket til å 

beholde, og kanskje også styrke, informantenes personlige religiøsitet, naturlig stilles. Ville 

informantenes personlige religiøsitet ha endret seg på en annen måte dersom informantene 

ankom Norge alene? Familieinstitusjonens eventuelle påvirkning kan være interessant å 

utforske videre. Vil en familiekontekst lik den informantene er vant med fra hjemlandet 

minimere påvirkningen fra det sekulære samfunnet? Jeg mener dette er av særlig relevans da 

det de siste årene har vært en dramatisk økning i antall mindreårige asylsøkere som 

ankommer Norge alene, og som etter hvert vil kunne befinne seg i klasserom over hele 

landet. 

 

Videre vil jeg rette blikket mot hvordan informantene har valgt å forklare hva religion er for 

dem personlig. Det viser seg at samtlige informanter benytter seg av funksjonelle definisjoner 

i forsøket, eksempelvis gjennom å forklare at religion for dem er en veiviser, en trygghet og 

en hjelp. Jeg foreslo tidligere i kapittelet at dette kunne ha en sammenheng med det faktum at 

de tenker ut fra et innenfra-perspektiv. I hvilken grad personlig religiøsitet fungerer som 

premiss for hvorvidt man benytter seg av funksjonelle eller substansielle definisjoner, kan 

være interessant å utforske videre. 

 

Avslutningsvis vil jeg ta elevenes lærebok nærmere i øyesyn. Det viser seg at mine 

informanter opptil flere ganger viser til begreper de har blitt introdusert for gjennom 

læreboka. I min redegjørelse av informantenes lærebok, fremkommer det tydelig at 

forfatterne ikke ønsker å begrense religion verken som begrep eller fenomen, og at de 

anerkjenner både kompleksiteten og de mulige endringene som er i fremmarsj. Samtidig kan 

man ikke sikre at den enkelte religionslærer evner å formidle dette til elevene. Spørsmål som 

reiser seg vil da omhandle om læreboka åpner for en bred forståelse, eller om det tvinger 

fenomenet inn i kategorier som eksempelvis dimensjonene av religion. Hvorvidt det 

fremkommer tydelige forskjeller i hvordan elever med ulike lærebøker forstår religion, kan 

være interessant å se nærmere på.  
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Samtlige av tendensene nevnt ovenfor kan ha en innvirkning på religions- og 

etikkundervisningen, og jeg anser det derfor som hensiktsmessig også å se på hvilke 

didaktiske implikasjoner tendensene åpner opp for. For det første er det svært avgjørende at 

religions- og etikklæreren er svært bevisst sin elevgruppe, og deres ulike forståelse av 

religion, som både begrep og fenomen. Ved å kjenne til elevenes familiære, kulturelle og 

religiøse bakgrunn, vil læreren aktivt kunne legge til rette for en undervisning som gir rom 

for elevens ulike erfaringsverdener. Læreren må samtidig gi rom for å la eventuell religiøs 

overbevisning forbli en privatsak. Videre vil klasserommet kunne være en interessant arena 

for å undersøke hvorvidt definisjon av religion som funksjonell eller substansiell, springer ut 

fra egen eventuelle religiøse overbevisning. Læreren må også opptre kritisk i bruken av 

læreboka. Religioners kompleksitet vil aldri fullt ut kunne presenteres gjennom en lærebok 

med elever i den videregående skole som målgruppe, og elevenes egne erfaringer kan i flere 

tilfeller kunne supplere læreplanverket. Dette vil muligens kunne gi rom for en større 

forståelse av det enorme mangfoldet som finnes i oppfatningen og forståelsen av hva religion 

er, som både begrep og som fenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 68	

6 Litteraturliste 
 

Andreassen, B-O. (2012) Religionsdidaktikk. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Baird, R. D. (1971) Category Formation in the History of Religions. The Hague: Mouton. 

 

Bektovic, S. (2004). Kulturmøder og religion: identitetsdannelse blandt kristne og muslimer. 

 København: Museum Tusculanums.  

 

Bianchi, U. (1994) The Notion of ”Religion” in Comparative Reaserch. Selected Proceedings 

 of the XVI I A H R Congress. Roma: ”L’ERMA” di BRETSCHNEIDER. 

 

Dalen, M. (2013). Intervju som forskningsmetode – en kvalitativ tilnærming (2.utg.). Oslo: 

 Universitetsforlaget. 

 

Dobbelaere, K (2011) ”The Contextualization of Definitions of Religion”. International 

 Review of Sociology, 191–204. 

 

Elgvin, O. & Tronstad, K. R. (2013) ”Nytt land, ny religiøsitet? Religiøsitet og 

 sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge”. Tidsskrift for 

 samfunnsforskning 1 (Volum 54), 63–91. 

 

Eliade, M. (1994) Det hellige og det profane. Oslo: Gyldendal. 

 

Gundersen, K. (2013) Den unge buddhistens forhold til tro, religiøs praksis og livstolkning – 

 og til lærebøkers fremstillinger av buddhisme. (Masteroppgave). Universitetet i Oslo.  

 

Heiene, G., Myhre, B., Opsal, J., Skottene, H. & Østnor, A. (2014) Tro og tanke. Religion og 

 etikk for den videregående skolen. Oslo: Aschehoug. 

 

Hjelde, S. & Krogseth, O. (Red) (2007) Religion – et vestlig fenomen? Om bruk og betydning 

 av religionsbegrepet. Oslo: Gyldendal Akademisk.  

 



	69	

Jackson, Robert (2004) Rethinking Religious Education and Plurality. Issues in diversity and 

 pedagogy. London: Routledge. 

 

Kristiansen, H. H. (2013) Hinduisme i religionsdidaktikken: En kvalitativ studie av forholdet 

 mellom norske læreverkfremstillinger av hinduisme, og hvordan unge norsk-tamilske 

 hinduer forstår og uttrykker troen sin. (Masteroppgave). Universitetet i Oslo. 

 

Kunnskapsdepartementet. (2017) Læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid 

 i Norge (NOR9-02) Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra: 

 https://www.udir.no/laring-o-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-

 arbeid/Lareplan-i-norsk-for-elever-i-vgo-med-kort-botid-i-Norge/.  

 

Kunnskapsdepartementet. (2006) Læreplanen i religion og etikk- fellesfag i 

 studieforberedende utdanningsprogram (REL1-01). Oslo: Utdanningsdirektoratet. 

 Hentet fra: https://www.udir.no/kl06/REL1-01.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012) Det kvalitative forskningsintervju (2. Utg). Oslo: 

 Gyldendal Akademisk. 

 

Larsen, P-A & Sky, J. (2015, 15. oktober) Religionsvitenskap. Hentet fra: 

 https://snl.no/Religionsvitenskap  

 

Leganger-Krogstad, H. (2001) ”Religious Eduation in a Global Perspektive”, i (Red)

 Heimbrock, H-G., Scheilke, C Th. & Schreiner, P. Towars Religious 

 Competence: Diversity as a Challenge for Education in Europe. Schriften aus dem 

 Comenius-Institut 3. (s. 53–73). Münster: Lit Verlag. 

 

Leirvik, O. (2007) ”Islam er religionen overfor Gud” i Hjelde, S. & Krogseth, O. (Red) 

 Religion – et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Oslo: 

 Gyldendal Akademisk. 

 

Rothstein, M. (2007) ”Religionshistorie- en meget kort præsentation” i Hjelde, S. & 

 Krogseth, O. (Red) Religion – et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av 

 religionsbegrepet. Oslo: Gyldendal Akademisk 



	 70	

 

Roy, O. (2004). Globalized Islam. The Search for a New Ummah. New York: Columbia 

 university press.  

 

Samdal, A.G. (2013) En kvalitativ studie om forholdet mellom unge muslimers tro og 

 fremstillingen som gis i religion- og etikkfagets lærebøker i den videregående skolen. 

 (Masteroppgave). Universitetet i Oslo. 

 

Shah, O (2004) ”Muslimsk ungdom, tradition og modernitet”, i (Red) Larsen, L. & 

 Rasmussen, L. Islam, kristendom og det moderne. En antologi. (s. 25–56). 

 København: Tiderne Skifter Forlag. 

 

Sharp, E.J. (1975) Comprarative religion: a history. London: Duckworth. 

 

Smith, J. Z. (1982) Imagining Religion. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Skatvik, F. og Leraand, D. (2016, 5. november). Libanon. Hentet fra: https://snl.no/Libanon  

 

Stensvold, Anne (2007) ”Å definere religion” i Hjelde, S. & Krogseth, O. (Red) Religion – et 

 vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Oslo: Gyldendal 

 Akademisk. 

 

Strandhagen, I. J. (2008). Unge sjiamuslimer i Oslo om religiøs identitet. Individualisering og 

 forholdet til transnasjonal autoritet. (Masteroppgave). Universitetet i Oslo 
 

Synnes, R. M. (2010). Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo. En komparativ 

 analyse av åtte unge muslimers og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiv. 

 (Masteroppgave). Universitetet i Agder.  

 

Teeuwen, M. (2007) ”Da religion kom til Japan” i Hjelde, S. & Krogseth, O. (Red) Religion 

 – et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet. Oslo: Gyldendal 

 Akademisk. 

 



	71	

Østberg, S. (2003). Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk- pakistanere. 

 Oslo: Universitetsforlaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 72	

7 Vedlegg  

7.1 Intervjuguide 
 

Åpen del 
1. Hva er det viktigste for deg i ditt liv? 

2. Tilhører du en religion eller religiøs retning, i så fall hvilken? 

3. Hvordan ble du introdusert til din religion? 

4. Har du på et punkt aktivt begynt å tro? 

5. Hvilken rolle spiller religion i livet ditt? 

6. Hva er det viktigste for deg i din religion? 

7. Velger du å markere din tro på noen måte? (Klesdrakt, praksis o.l) 

8. Hva betyr det å være en del av et trosfellesskap? 

 

Begrepsdel 
9. Hva tenker du på når du hører ordet ‘religion’? 

10. Hvilke ord vil du bruke for å beskrive en religiøs person? 

11. Hvordan kan vi avgrense religion i forhold til lignende fenomener? (yoga, troen på                

      spøkelser osv) 

12. Hvordan mener du begrepet religion bør defineres? 

13. Hvordan definerer du religion som begrep ut fra din egen religion? 

 

Spesifikk del 
14. Hvordan oppfatter du forholdet mellom religion og kultur? 

15. Hva er de viktigste forskjellene mellom ditt hjemland og Norge? 

16. Har din oppfatning/forståelse av religion endret seg etter at du kom til Norge?                                   

      Hvorfor/hvorfor ikke? 

17. Tror du at du vil være religiøs resten av livet? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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7.2 Samtykkeskjema 
 

Mitt navn er Katinka Ramberg, og jeg går siste året på Lektorprogrammet ved Universitetet i 

Oslo. Jeg skriver masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk, og temaet for oppgaven min 

er religionsforståelse hos muslimske ungdommer med kort botid i Norge. Målet med studien 

er å oppnå kunnskap om hvordan religion, både som fenomen og begrep, blir forstått av 

muslimske ungdommer med kort botid i Norge. Samtidig ønsker jeg å undersøke om det har 

forekommet endring i ungdommenes personlige religiøsitet etter ankomsten til Norge. Jeg 

ønsker derfor å høre om dine tanker rundt dette.  

 

For å gjennomføre denne studien ønsker jeg å innhente datamateriale fra tre muslimske 

ungdommer med kort botid i Norge. Dette vil bli gjort gjennom et intervju. Spørsmålene vil 

handle om hva religion er for deg personlig, hvilken rolle den spiller i livet ditt, hvordan 

religionsbegrepet bør defineres, og om du har opplevd en endring i personlig religiøsitet etter 

ankomsten til Norge. Jeg vil ta opp samtalen med min mobiltelefon. Dette er kun så jeg kan 

høre gjennom det som er blitt sagt i ettertid, og skrive det ned. Når det er skrevet ned, vil 

lydfilen bli slettet. Intervjuet vil vare i ca. 30–45 min. Alle som deltar får et gavekort på Oslo 

Kino. 

 

Å delta i studien er helt frivillig. Du har også mulighet til å trekke deg når som helst. Dersom 

du ønsker å trekke deg vil alle data og opplysninger om deg bli slettet. Alle opplysninger vil 

bli behandlet konfidensielt, og dere vil bli anonymisert. Alt av opptak og notater vil bli slettet 

ved utgangen av august 2017.  

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!  

Studien vil bli meldt til Personvernombudet for forskning (NSD).  

 

Med Vennlig Hilsen  

Katinka Ramberg  

 

_________________________________________________________________________ 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i et intervju.  

Jeg samtykker til at personopplysninger kan publiseres/lagres etter prosjektslutt.  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


