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Sammendrag 

 

Denne studien bygger på et feltarbeid blant sjuendeklassinger på en flerkulturell skole i 

drabantbyen ”Løvlia” i Groruddalen (januar til juni 2011). Studien er en del av Alna-prosjektet 

som undersøker betingelser for inklusjon og eksklusjon i en drabantby. Studien har som premiss 

at ethvert identitetsfellesskap vektlegger likhet innad og forskjeller utad, og velger derfor å 

fokusere på hvilke empiriske forskjeller som er relevante for informantenes samhandling og 

nettverk på skolearenaen.  

De to forskjellene som klarest kom fram og som derfor er eksplisitt behandlet i denne studien er 

kjønn og etnisitet. Begge ble aktivt kommunisert i samhandling mellom informantene, men 

tjente ulike formål i inklusjon- og eksklusjonsprosesser. Mens kjønn på den ene siden var en 

kategorisk ekskluderende forskjell som hadde konsekvenser for vennskap og samhandling, og 

for fysisk og sosialt rom, var etnisitet en fleksibel forskjell som tjente individuelle 

identitetsprosesser. Vennskap ble knyttet på tvers av etniske skillelinjer, og markører basert på 

etnisitet var fleksible og kontekstuelle. Studien bygger på empirisk materiale og argumenterer for 

at informantene har et fellesskap som kan tuftes på etniske forskjeller, men at kjønn er en så 

relevant forskjell at samhandling og sosiale nettverk ikke går på tvers av den.  

Studien benytter seg av liminalitet og grenseflater som analytiske verktøy for å forstå 

forskjellenes relevans i skolekonteksten. Studien argumenterer for at informantene befinner seg i 

to former for grenseflater som begge har betydning for konstruksjonen av kjønn og etnisitet som 

relevante forskjeller. På den ene siden er informantene i grenseflaten mellom barn og voksen. De 

beveger seg i nye symbolske terreng samtidig som de lever i et krysspress fra ulike kulturelle 

modeller om hvordan kjønn skal gjøres. På den andre siden er de i en grenseflate med hensyn til 

sin etniske identitet. Statusen som majoritet og minoritet varierer fra lokal til nasjonal kontekst, 

og de har derfor en tvetydig identitet som stadig reforhandles. Når informantene befinner seg i 

skolekonteksten er etniske kategorier fleksible og mulig å reforhandle, men i takt med at 

informantene blir eldre utvides deres aksjonsradius og en rekke ”relevante andre” konfronterer 

kategorienes fleksibilitet. Denne studien stiller derfor spørsmål ved hvorvidt en normativ 

norskkategori kompromitterer ungdommenes tilgang til det nasjonale fellesskapet.  
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Forord 

 

En masteroppgave i sosialantropologi er ikke et enkvinnesprosjekt, så når denne oppgaven nå ser 

dagens lys er det mange som fortjener en takk. Først og fremst må jeg takke folka på “Løvlia 

Skole”. Takk til alle de ansatte som tok meg så godt i mot, som lærte meg å bruke kaffemaskinen 

og som diskuterte oppgaven min underveis. Den største takken går likevel til gjengen på 

sjuendetrinn. Uten dere ville det ikke blitt noen oppgave i det hele tatt. Dere er den rareste, 

morsomste og herligeste gjengen jeg har møtt. Deres finurlige tilnærming til livet, ærlige 

kommentarer og klin gærne påfunn har vært helt utrolig å ta del i. Jeg setter ubeskrivelig pris på 

at dere har tatt imot meg og lært meg så masse. Om jeg mot formodning har blitt festligere i 

løpet av masterstudiet er det ene og alene deres fortjeneste.  

For faglige input, gode diskusjoner og kritiske spørsmål vil jeg takke alle kolleger i Alna-

prosjektet. Dere er en gjeng med ekstremt mye kunnskap som jeg er takknemlig for at dere villig 

har delt av. En spesiell takk går til Maja Garnaas, Monika Rosten og Thomas Hylland Eriksen 

for gjennomlesning, veiledning og støttende ord. At teksten er såpass forståelig er takket være 

Peter Wetterberg og Ida Endestad som har lest korrektur. Hele kullet må takkes for sene kvelder, 

morsomme diskusjoner og lesesalsyoga. 

Min veileder Runar Døving fortjener selvfølgelig også takk. Han har fulgt meg hele veien fra 

tanke til tekst, stilt de nødvendige spørsmålene og lært meg uvurderlig kunnskap om 

forskningsprosessen. 

Til sist vil jeg takke venner og familie. Dette har vært et vanskelig år. Takk for at dere ga meg 

rom og støtte til å skrive masteroppgave midt oppi det hele. Og ikke minst for at dere orker å 

være mine venner også etter oppgaven. Unnskyld for at jeg har vært så kjedelig, jeg lover mer 

musikk og festivitas i tida som kommer. Anna-Sabina Soggiu, deg takker jeg for det meste! 
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Kapittel 1: Introduksjon 

I parken nedenfor skolen får vi beskjed om at alle skal tegne noe de ser rundt seg. Så lenge 

inspirasjonen til motiv hentes fra omgivelsene kan alle gå hvor de vil i parken. Vi kan velge mellom 

kull og blyant. “Alle skal være tilbake kvart over ett ellers skriver jeg fravær”, tilføyer læreren og 

stiller seg opp for å dele ut tegnesaker. Noen av guttene bøller i rekka. Andre setter seg ned og 

orker ikke vente, men skriker heller ut fra der de sitter “Gi meg et ark’a bror”. Mehmet kommer 

fram i køa og begynner å knuffe. Læreren sier at siden han ikke klarer å stå i kø på ordentlig vis, 

må han vente til slutt “Å løh”, bryter Mehmet ut. Han snur seg mot Gabir og mumler ett eller annet 

på arabisk. Begge ler og ser på læreren. Det er tydelig at de snakker om han. Læreren gir ut blyant 

og da Mehmet og Gabir er på vei opp bakken legger han til “Og her snakker vi norsk til 

hverandre!”. De ler. Guttene fra L-town-gjengen går opp i ei skråning og setter seg langt vekk fra 

de andre. Zainah står og venter på meg og lurer på hvor jeg vil gå. Jeg svarer at det kan hun godt 

bestemme. “Da tror jeg at jeg vil tegne brua”, sier hun og ser mot en gjeng som har gått nedover til 

et grillområde rett ved en liten bro som går over ei elv.  

På de to bordene har Maia og Aisha fra A-klassen satt seg sammen med noen av jentene fra B-

klassen. Rett bak oss kommer Amal, David, Chris og Aajayan. Amal oppdager at ingen bord er 

ledige og utbryter misfornøyd “Kanke jentene flytte seg a? Så vi gutta får en egen benk”. Jeg spør 

om vi ikke kan sitte sammen. “Ikke med jentene” fnyser han, og setter seg ned sammen med meg. 

Aajayan blir stående ”Jeg skal gå i brua og tegne”. “I brua? Det heter på brua!”, retter Maia og 

ler. “Javel, da. Jeg er ikke så god i norsk, jeg”, repliserer Aajayan spøkefullt og henvender seg til 

Aisha, “Hva heter det på pakistansk?”. Aisha blir irritert “ Det heter ikke pakistansk, det heter 

urdu. Kan du si noe til meg på srilankisk eller?”, bjeffer hun. “Jeg bryr meg ikke, jeg vel”, svarer 

Aajayan oppgitt og rødmer. 

Bakgrunn for valg av tema 

Da jeg i januar 2011 startet feltarbeidet på Løvlia skole i Groruddalen var det for å studere 

tilhørighets og identitetsprosesser i et etnisk mangfoldig skolemiljø ved å fokusere på matpakka 

som fenomen. Prosjektet skulle være en del av det tverrfaglige Alna-prosjektet som undersøker 
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inklusjon og eksklusjonsprosesser i drabantbyen Alna
1
. Jeg ønsket å ta utgangspunkt i maten fordi 

mat på den ene siden skaper og vedlikeholder grupper, og på den andre siden ekskluderer og setter 

grenser mellom grupper (Minz & Du Bois 2002:109). Spesielt skulle fokuset ligge på matpakka, 

fordi den er sett på som et særskilt norsk fenomen. Den kan være etnisk identitetsmarkør, bærer av 

moral og en sentral del av den norske sosialiseringa gjennom skolen (Døving 2003). I møte med 

felten framsto den opprinnelige problemstillingen irrelevant fordi mat var nesten fraværende. Ikke 

alle hadde med seg mat på skolen, og de som hadde det brukte liten tid på å spise i det kvarteret som 

var satt av. Det virket også som om det var liten interesse for maten andre hadde i pakka. 

Matpausen var derimot ikke uten innhold. Det var den eneste tiden på dagen hvor alle i klassen 

oppholdt seg på samme sted uten å ha et fast opplegg. Ungdommene kunne selv bestemme hva de 

ville gjøre og hvem de ville gjøre det med, og for meg som forsker ble det en oppvisning i sosiale 

nettverk, makt og grupperinger. Mat som metode ledet meg til å se på resiprositetsprosesser. Jeg 

fulgte bytter av forbudt mat, som tyggegummi og godteri, og analyserte byttene opp mot Mauss 

forståelse av gaven (Mauss 1995). 

Siden maten var forholdsvis uviktig for ungdommenes identifikasjon og sosiale organisasjon på 

skolen, ble jeg interessert i å finne ut hvilke andre former for sosial identifikasjon ungdommene 

benyttet. Det ledet meg til å undersøke andre forskjeller som ble markert i ungdommenes sosiale 

grensearbeid og hvorfor samhandling og gaver fulgte enkelte faste relasjoner, mens de var totalt 

fraværende i andre.  

Fra første møte i felten la jeg merke til hvordan ungdommene kommenterte og spøkte med 

hverandres etniske og religiøse bakgrunn, noe kommentarene i episoden ovenfor er eksempler på. 

Forskjellsmarkeringen kunne føre til både latter og samhold, så vel som til konflikt. Selv om etniske 

og religiøse forskjeller ble overkommunisert viste de seg ikke å være styrende for sosial 

nettverksdannelse. Kjønn framsto også som en relevant forskjell, og i motsetning til etnisitet virket 

kjønn som en dikotomisk forskjell som ble førende i konstruksjonen av sosiale nettverk. Det fikk 

meg til å stille spørsmål ved hvorfor og hvordan markering av forskjeller tjente så ulike formål ut 

fra hva forskjellen var grunnet på, og hvilke forskjeller som framsto som så uforenlige at de fikk 

konsekvenser for sosial organisasjon.  

                                                 
1
 Alna-prosjektet heter formelt Inclusion and Exclusion in the suburb og er et tverrfaglig forskningsprosjekt ved det 

tidligere CULCOM, ved universitetet i Oslo. Varighet 2009-2013. For mer informasjon om prosjektet se 
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Problemstilling 

Oppgavens problemstillinger er: Hvilken betydning har forskjeller tuftet på kjønn og etnisitet for 

samhandling og nettverk for ungdommer i et flerkulturelt skolemiljø? Hvordan kommer forskjellene 

til uttrykk i sosial samhandling, identitetsprosesser og sosiale nettverk? Hvilken rolle spiller 

informantenes posisjon, som ungdom og etniske anomalier, inn på forskjellsmarkeringen? 

En rekke studier har vært gjort på etniske minoriteter i Oslo-skolen, men fokuset har ofte vært rettet 

mot de etniske minoritetenes møte med skolen som en norsk integreringsinstitusjon. Vi vet lite om 

de sosiale prosessene mellom elevene i slike etnisk mangfoldige miljøer. Skolen er en viktig arena 

for sosialisering, men den er også en viktig møteplass for ulike mennesker. De sosiale prosessene 

som foregår på skolens arenaer kan gi oss innsikt i lokale og nasjonale prosesser for inklusjon og 

eksklusjon. I en tid hvor multietniske skoler og ”hvit flukt”
2
, altså en tendens til at etnisk norske 

flytter fra områder med høy minoritetsandel, står på den politiske agendaen er det forbausende lite 

inngående kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsprossesser på mikronivå ungdommene imellom. 

Så vidt meg bekjent er det bare min og Mari Rysst sin løpende forskning i Alna-prosjektet som 

undersøker slike sosiale prosesser blant unge i en norsk skolekontekst hvor etnisk norske er i 

mindretall (Rysst 2011, se også Rysst 2012). 

Innhold og struktur 

I oppgavens første del, Kapittel 1, gir jeg en introduksjon til de analytiske og metodiske 

tilnærminger som denne studien tar utgangspunkt i. Først redegjør jeg for valget om å fokusere på 

grenser og grensearbeid og hva som menes med forskjell i denne oppgaven. I neste del setter jeg 

leseren inn i historiske og demografiske forhold i Groruddalen og Løvlia, spesielt skolen og 

elevene. Sist i introduksjonen følger en metodisk diskusjon, hvor jeg redegjør for metoden og de 

data som ligger til grunn i analysen, samt oppgavens metodiske og etiske implikasjoner.  

                                                 
2
 Hvit flukt oversatt av begrepet ”White flight”, opprinnelig et amerikansk begrep som refererer til hvite anglo-

amerikaneres tendens til å flytte ut av områder med økende minoritetsandel (Bråmå 2006 i Morken 2012). 

Barnefamilier kan velge å flytte til en ny skolekrets dersom de er misfornøyde med bostedsskolen. Hvis motivet er at 

etnisk norske ønsker å flytte vekk fra et område med høy minoritetsandel kan det dreie seg om såkalt white flight 

(ibid.). Dersom det heller dreier seg om at majoritetsfamilier unngår skoler med høy minoritetsandel kan det heller dreie 

seg om ”white avoidance” (ibid.). Selv om flyttemønstrene i Groruddalen kan indikere en ”flight” tendens trenger ikke 

”white flight” å være dekkende for motivet (Vassenden 2008 i Morken 2012). 
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Oppgavens andre del er kapittel 2, 3 og 4. Her drøftes oppgavens problemstillinger gjennom 

empiriske analyser. Kapittel 2 introduserer sosiale nettverk på skolen med en påfølgende 

nettverksanalyse. Jeg kartlegger inkluderende og ekskluderende faktorer på sjuende trinn og viser 

empirisk hvordan vennskap og resiprositet uttrykkes i klasserommet. Kapittel 3 og 4 tar henholdsvis 

for seg kjønn og etnisitet som forskjeller. I kapittel 3 viser jeg empirisk hvordan kjønn er den mest 

relevante forskjellen for sosial organisasjon. Samtidig viser jeg at selv om forskjeller i kjønn er 

sosialt ekskluderende er det ikke dermed sosialt inkluderende. I kapittel 4 diskuterer jeg hvorvidt 

markering av etniske forskjeller kan forstås som uttrykk for fellesskap, og hvordan møter med 

”relevante andre” (jf. ’significant other’ Berger og Luckman:1967) aktualiserer ulike former for hva 

det vil si å være norsk, og hva det skal bety å være norsk.  

I det femte og siste kapittelet trekker jeg sammen tråder og oppsummerer inkluderende og 

ekskluderende faktorer. Jeg vil argumentere for at ungdommene befinner seg i en dobbel 

grenseflate. På den ene siden er de liminale fordi de verken er barn eller voksne. I denne perioden 

etableres en identitetsprosess hvor det blir viktig å ta avstand fra alt som er barnslig, herunder 

avhengighet til forelde og andre voksne, og hvor identitetsprosessene virker på siden av samfunnet. 

Samtidig er de etnisk minoritet i storsamfunnet og majoriteten lokalt, mens enkelte er minoritet 

lokalt og majoritet nasjonalt Jeg diskuterer hvorvidt majoritetens konstruksjoner av kategorien 

”norsk” forhindrer informantenes tilgang til fellesskapet. 

Grenser og grensearbeid som tilnærming 

For å undersøke problemstillingen benytter jeg meg av Barths (1969) teori om at etniske grupper 

oppstår i møte med noen som framstår som forskjellige, og at grensene opprettholdes ved å 

vektlegge disse forskjellene. Jeg tar grenseteorien videre til å omhandle andre former for 

grenseprosesser, og undersøker hvilke faktorer som markeres som relevante forskjeller, og når disse 

forskjellene blir så viktige at de danner ulike sosiale grupper. Grensekonstruksjonen framstår som 

en prosess som ungdommene hele tiden må arbeide for å bryte ned eller opprettholde. Med 

utgangspunkt i sosiologen Barrie Thornes (1993) begrep om grensearbeid [Borderwork], 

undersøker jeg hvordan ungdommene markerer forskjeller i etnisitet og kjønn, og hvilken sosial 

betydning markering av de ulike forskjellene får for sosial samhandling og organisasjon. Jeg forstår 

ungdommene som grensearbeidere som ved hjelp av ulike virkemidler nøytraliserer, utfordrer eller 

opprettholder sosiale grenser fundert på former for forskjell. Spesielt viktig i denne studien er 

hvordan forskjeller uttrykkes og forhandles på mikronivå på en gitt arena.  
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Vi ordner verden rundt oss i former for likt og ulikt. Disse forskjellene konstruerer kategorier som 

vi handler med i verden og tolker verden ut ifra. På denne måten har kategorier konkrete effekter 

(Gullestad 2002: 42). Jeg velger å bruke Barths grenseteori, da den åpner for mulighet for at der de 

relasjonelle, sosiale grensene som er relevante, ikke kvalitetene hver gruppe innehar. Heller enn å 

behandle forskjeller som objektive størrelser fokuserer denne studien på prosessene som omhandler 

forskjell og de implikasjonene disse prosessene har.  

I studier av kjønnssegregering stiller vi alt for ofte spørsmål om hvorfor, et for enkelt spørsmål på et 

komplekst fenomen, argumenterer Thorne (1993). Spørsmål om hvorfor sentreres ofte rundt 

individuelle motivasjoner og neglisjerer kollektive dynamikker og delte praksiser (Thorne 1993: 

61). Spørsmål om hva en etnisk gruppe er leder oss bort fra å forstå hvorfor etnisk organisering 

egentlig oppstår (Barth 1969). Fokuset i problemstillingen rettes derfor mot hvordan kjønn og 

etnisitet som forskjellsmarkører kommer til uttrykk i skolehverdagen blant jevnaldrende på Løvlia 

skole. Jeg er imidlertid klar over de motargumenter som finnes til denne typen grensetilnærming. 

Bjerrum-Nilsen argumenterer eksempelvis for at selv om samværsmønstre styrkes gjennom ulike 

former for grensearbeid mellom kjønnsgruppene, så gir grenseteorien ikke svar på hvorfor 

forskjellene på hver side av grensen har blitt til (2009:6). Argumentasjonen til Bjerrum-Nilsen har i 

prinsippet et poeng i at fokuset på hvordan ikke nødvendigvis klarer å besvare hvorfor. Samtidig 

mener jeg at Thorne (1993) og Barth (1969) forstår grensene som erfart forskjell i relasjonelle 

møter, og at grensearbeid styrker og utvikler disse forskjellene. Hvordan gir derfor i dette tilfellet en 

pekepinn på hvorfor. Spørsmål om hvordan er interessant i antropologisk sammenheng fordi den 

antropologiske metoden åpner for tykke beskrivelser av kontekster og situasjoner. Derfor er denne 

studien tilsiktet rik på empiriske samhandlingsdata hvor konteksten og kompleksiteten i de sosiale 

møtene blir tydelig.  

To grenseflater 

I denne oppgaven argumenterer jeg for at de sosiale grensene konstrueres i en kontekst hvor 

aktørene er i to grenseflater.
 4

 For det første befinner informantene seg i grenseflaten mellom barn 

og voksen, og for det andre er har de en ambivalent posisjon med hensyn til etnisitet. Som majoritet 

lokalt og minoritet nasjonalt er forankring til fellesskapet er uklar. For å analysere betydningen av 

                                                 
4
 Jeg bruker begrepet grenseflate om mellomposisjoner eller gråsoner. Jeg har hentet det fra Hylland Eriksen, som igjen 

har hentet det fra Sørhaug (Eriksen 2010:28). Grenseflate ligner på den abstrakte måten jeg bruker limininalitet på, men 

jeg bruker også liminalitet når det er gunstig for å trekke på teorien fra Van Gennep (1999) eller Turner (1999). 
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disse mellomposisjonene vil jeg anvende meg av Van Gennep (1999) og Turner (1999) sin studie av 

liminalfasen. Dette er den rituelle fasen i overgangen fra en permanent tilstand til en annen, der 

overgangen markes med overgangsriter (Van Gennep 1999).
 5

 Med tilstand menes en relativ fastsatt 

eller stabil situasjon. Det kan være stilling, rang eller grad, men kan også en følelsesmessig tilstand 

en person eller gruppe befinner seg i på et gitt tidspunkt, eller en kulturelt anerkjent grad av 

modenhet, slik som barn eller voksen (Turner 199:131). I en forenklet form er tilstand alt det en 

overgang ikke er (ibid.). I alle kulturer finnes det overgangsriter som markerer faser i en persons 

utvikling. For eksempel fødsel, voksenliv, ekteskap og død. I Norge la vi kanskje mer vekt på 

konfirmasjon eller ekteskapsinngåelse i tidlig alder som en overgang mellom barn og voksen, noe 

som er mindre markert nå. Det har vært argumentert for at ungdomstiden, perioden mellom 

barndom og voksenliv blir stadig lengre (Rysst 2005), samt at statusen ungdom er en vestlig 

konstruksjon (Montgomery 2009:202). Innenfor antropologien har John og Beatrice White definert 

ungdomstid som ”The transitional period between the end of childhood and the attainment of adult 

social status” (1987 i Montgomery 2009:202). Det er mangel på en tydelig rituell overgang som 

markerer ungdomstidens start og slutt, og fordi ungdommene i denne studien knytter seg til flere 

ulike religiøse og kulturelle tradisjoner er det ikke gitt at de som gruppe gjennomgår en felles 

overgang.  

Årsaken til at studier av liminalitet er interessant å bruke i denne oppgaven er at de egner seg til å 

undersøke tilstander hvor grenser er utydelige og derfor hele tiden må arbeides med. Selv om jeg i 

denne studien ikke fokuserer på liminalfasen i en rituell forstand, vil jeg anvende liminalitet som et 

verktøy til å analysere de mellomposisjonene informantene befinner seg i, da jeg ser at den har 

fellestrekk med liminalfasen som Van Gennep og Turner omtaler. Mennesker i liminalfasen er i en 

slags mellomposisjon mellom to tilstander som Turner kaller for ”Betwixt and Between” (Turner 

1999). Liminale personer virker på ulike måter på siden av samfunnet. Det stilles ikke samme krav 

til mennesker i liminalfasen, og den ligner lite på andre tilstander i livet. Liminalfasen avsluttes, 

ifølge Turner, når en person er permanent reintegrert i fellesskapet (Turner 1999).  

Liminale personer slik de behandles i denne oppgaven ligner på det Douglas omtaler som anomali, 

der et element ikke passer inn i en gitt gruppe eller mønster (Douglas 1997:52). Ungdommene på 

Løvlia kan sies å være en form for “doble liminale personer“ eller “anomalier“ i den forstand. På 

den ene siden er de i grenselandet mellom barn og voksen hvor grenseoppgangene er tvetydige. På 

                                                 
5
 Med ritual menes former for religiøs oppførsel i forbindelse med sosiale overganger. Preges altså av forandring. 

Seremoni er religiøs oppførsel ved å markere sosiale tilstander, disse er en bekreftelse av en tilstand. (Turner 1999:132) 
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den andre siden befinner de seg i en grenseflate mellom etnisk minoritet og etnisk majoritet. 

Informantene har tilknytning til flere ulike etniske grupper både gjennom foreldrenes 

opprinnelsesland og som medlemmer i et fleretnisk jevnaldermiljø. Som representanter for ulike 

kategorier kan de bli stående midt i mellom, og er i så måte potensielle ”etniske anomalier”, 

avhengig av den sosiale konteksten de befinner seg i (Eriksen 2002, Douglas 1997). I en studie av 

grenseland, da av politiske grenser mellom land og religioner, anvender Jane Wilkinson seg av 

begrepet liminalitet for å undersøke de prosesser som skjer i møte mellom ulike kulturer og 

mennesker i grenseland (Wilkinson 2010). Selv om ikke informantene står i et nasjonalt grenseland 

er de på bruddet mellom flere ulike sosiale, religiøse og kulturelle terreng. I takt med at 

ungdommene vokser opp og orienterer seg sosialt og geografisk utenfor de lokale grensene 

utfordres deres sosiale posisjon. I et slik liminalt rom kan nærvær til flere kulturer skape mulighet 

til forandring, til å bryte ned barrierer og grenser, og til å overkomme forskjeller og skape noe nytt 

(Wilkinson 2010:89-90). Liminalitet/grenseflate betegner her en situasjon hvor man faller mellom 

to eller flere kategorier og identiteten blir verken-eller. Det kan medføre at avgrensningsbehovet blir 

akutt. Samtidig oppstår mulighet til å balansere på flere kategorier med identiteter som er både-og 

eller til å konstruere nye kategorier, der identitet og kategorier forhandles i gråsoner.  

Hva er en forskjell?  

Oxford New English Dictionary (2011) definerer forskjell (difference) som ”a point or way in 

which people or things are not the same”. Spørsmålet om hva en forskjell er forklares med sitt 

antatte motstykke; likhet. Oppgaven kunne valgt å stille spørsmål med hvilke likheter som markeres 

som sentrale, det er ikke tilfeldig at den ikke gjør det. Barth (1969) hevder at en etnisk gruppes 

kulturelle likhet ofte blir forstått som et grunnleggende kriterium for etnisk organisasjon, men at 

likheten heller må forstås som implikasjoner eller resultat av, heller enn grunnleggende årsaker til, 

etnisk organisasjon (1969:11). Opplevelsen av likhet innad i en gruppe oppstår i møte med noen 

relevante andre som erfares som forskjellige (Barth 1969), eller man ønsker å framstå forskjellige 

fra (Harrison 2002). Selve prosessen i gruppedannelser ligger dermed ikke i søken etter likhet, men 

i søken etter forskjeller som resulterer i erfarte likheter hos ”oss” i møte med ”de andre”. Men hva 

er så forskjell og hva er likhet?  

Dersom jeg tolker Bateson (2000) rett, så er svarene på de to motstykkene kun det ene; forskjell. 

Ved å undersøke hva som er forholdet mellom kartet og terrenget kommer Bateson fram til at det 
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som tydeliggjøres på et kart er forskjeller i terrenget (Bateson 2000:457).
7
 For Bateson er forskjell 

informasjon. Eller informasjon er snarere de forskjellene som skilles ut av de uendelige mulige 

forskjeller et fenomen innehar, og disse forskjellene blir ikke tydelig før de fortolkes av oss (ibid. 

459).  

In fact, what we mean by information is a difference which makes a difference, and it is able to make a 

difference because the neural pathways along which it travels and is continually transformed are themselves 

provided with energy (Bateson 2000: 459).  

Enhver form for informasjon er et utvalg av en potensielt uendelig mengde forskjeller. Når 

mennesker erfarer hverandre som like eller forskjellige er begge tilfeller en prosess av utsiling av 

relevante forskjeller, altså forskjeller som gjør en forskjell. Likheten er en tilstrekkelig mengde med 

samme type forskjeller, eller snarere en lik vektlegging av forskjeller. Forskjeller mellom 

mennesker kan ikke løsrives fra sosial kontekst eller situasjon fordi de er relasjonelle og situerte. 

Gullestad påpeker at ”Selv om mange mennesker legger en viss vekt på likhet, betrakter de ikke 

nødvendigvis det samme som likt eller forskjellig (Gullestad 2002: 72). I følge Barth er [etniske] 

kategorier ”not the sum of objective differences, but only them which the actors regard as 

significant” (Barth 1969:14). 

Spørsmålet ”hva er en forskjell?” kan nyttig omformuleres til ”hva er en relevant forskjell?”, og i 

fortsettelsen av det; for hvem, og når blir en forskjell relevant? Dette leder meg tilbake til 

oppgavens problemstilling. Hvilke forskjeller framstår som så relevante at de blir informasjon som 

verden klassifiseres ut i fra, og kategorier navngis og forstås på bakgrunn av? Disse 

klassifikatoriske prosessene er interessante fordi de ikke bare reflekterer sosiale grenser, de bidrar 

til å skape dem. La oss vende tilbake til Bateson sin forståelse av relasjonene mellom kartet og 

terrenget. Følger vi denne koblingen over til sosiale nettverk og de ulike grupperingene på skolen, 

vil grensene som blir synlige mellom ungdommene bestå i relevante forskjeller. Denne oppgavens 

utgangspunkt er at det er de forskjellene som ungdommene anser som relevante i sin sosiale 

virkelighet som kommer til syne på det sosiale kartet. Grensene, i barthiansk forstand, er da sosiale 

skiller som opparbeides eller nøytraliseres gjennom ungdommenes ulike former for grensearbeid. 

Dette grensearbeidet gjøres av grupper som selv er i grenseflaten mellom ulike kategorier. 

                                                 
7
 Forundringen spiller videre på Korzybski sitt berømte utsagn ”the map is not the territory” (Bateson 2000:445) 
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Valg av felt 

Arenaen for dette feltet er sjuendeklassingene ved en skole jeg kaller ved det fiktive navnet Løvlia 

Skole på stedet som jeg har gitt det fiktive navnet Løvlia,  i Alna bydel. Bakgrunnen for valg av 

skole henger sammen med at Alna-prosjektet fokuserer på Alna bydel og jeg ønsket å knytte meg til 

denne forskningen. Alna-prosjektet har fokus på et klart avgrenset sosialt miljø som studeres 

gjennom flere delprosjekter. Prosjektet vektlegger viktigheten av å studere sammenhenger mellom 

forskjellige aspekter av livet i lokalsamfunnet. Jeg kontaktet flere skoler i bydelen, men valget falt 

på Løvlia, da de både hadde mulighet og interesse for å ta i mot meg. Begrunnelsen for å velge 

sjuendeklassinger var opprinnelig knyttet sammen med fokuset på matpakka. Jeg ønsket å studere 

de eldste elevene på barneskolen, hvor medbrakt mat var det eneste tilgjengelige måltidet. 

Retningen denne oppgaven siden tok henger sammen med den elevgruppa jeg var sammen med. 

Hylland Eriksen (1997) hevder at i fleretniske samfunn tvinges alle til å reflektere over sin identitet 

og hvem de egentlig er. Identitet er ikke statisk, men overlappende og kontekstualisert. Hvilke 

forskjeller aktører benytter i ulike situasjoner sier noe om hvordan de forstår situasjonen og hva de 

anser som viktig i den bestemte konteksten (ibid.). I en studie av forskjeller og grenser er Løvlia 

skole interessant fordi det etniske og religiøse mangfoldet på skolen er rikt. Elevene må posisjonere 

seg i et samfunn hvor deres etnisitet ikke kan tas for gitt. I møte med sjuendeklassinger blir 

grensearbeidet spesielt tydelig, fordi informantene selv er grenseflater mellom barn og ungdom, og i 

en løsrivelsesprosess hvor identitetsarbeid står i høysetet.  
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Sted og kontekst 

Byen vokste frem, det ble flere hjem 

Gårder svant for blokk og bil. 

Vi vil verne om alle nye som  

hører stedet til! 

(Løvlias skolesang) 

 

Bydel Alna ligger nord-øst i Oslo og utgjør sammen med bydelene Grorud, Stovner og Bjerke 

Groruddalen.
8
 Dalen har en lang historie både som landbruksområde og senere industriområde med 

vannfallene i Alna som en viktig kraftkilde (Byantikvaren 2010). Den største endringen fra det 

gamle Groruddalen til sånn som den er i dag skjedde like etter krigen. Oslo hadde lenge ønsket 

tilgang til områdene utenfor byen til boliger. Etter krigen økte befolkningstallet i Oslo med 120 000, 

og i 1946 sto 30 000 på søkeliste for kommunal bolig. I tillegg var mange av de eksisterende 

boligene i byen i elendig forfatning (ibid.). I 1948 slo Aker kommune og Oslo kommune seg 

sammen til et utvidet Oslo (Byantikvaren 2010:13). Stat og kommune gikk sammen om en plan 

som skulle sikre gode boliger for folk flest i de nye områdene (Byantikvaren 2010:13). Målet var å 

skape en ny og moderne by, og drabantbyene i Groruddalen var en viktig del av denne visjonen. 

Blokker skulle reises i høyden for å huse flere folk, og de skulle ligge i nær tilgang til frisk luft og 

grønn natur. Boligstandarden økte, det skulle være eget rom til barna, toaletter og bad i hver 

boenhet samt tilgang til vaskemaskin (Byantikvaren 2010). For dem som kom fra slitte leiligheter 

med do på gangen i trange bygårder i sentrum opplevdes de nye boligene som paradis. Ved hjelp av 

kommunikasjon i form av T-bane og buss skulle drabantbyene forenes med moderbyen. Hver 

drabantby skulle også ha lokale service- og velferdsordninger som barnehage, skoler, forretninger, 

helsestasjon, post og idrettstilbud (Byantikvaren 2010). Drabantbyene var laget på 

fellesskapstanken, og institusjonene i nærmiljøet skulle spille en rolle i å dyrke dette fellesskapet. 

Drabantbyene ble attraktive for arbeiderklassen. Fra Oslo sentrum og andre steder i landet strømmet 

folk til i søken etter jobb og billig tak over hodet. 

                                                 
8
 Betegnelsen Groruddalen ble først brukt i sammenheng med generalplanarbeidet for Oslo i 1950. Redaktøren i Akers 

avis Groruddalen gjorde navnet kjent da han definerte avisens interesseområde på 60-tallet, etter dette har betegnelsen 

blitt vanlig og er i bruk av politikere, medier og befolkninga i området (Byantikvaren 2010:06).  
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I tidsrommet for byggeprosessen fra 1949 til rundt 1980 økte innbyggertallet i Groruddalen med 

97.200 personer, hvilket tilsvarte over 500 prosent (Eriksen og Vestel 2012)
9
. En slik 

befolkningsutvikling, der et stort antall personer på veldig kort tid bosetter seg på et avgrenset 

område med høy konsentrasjon av blokkbebyggelse resulterte ikke overraskende i sosiale 

spenninger (ibid. 2012). Den sosialdemokratiske drømmen om nyvinning og framtidsoptimisme slo 

sprekker i takt med befolkningsøkningen. Snart var Groruddalen et velkjent problemområde som 

led av et frynsete rykte. Overskrift på overskrift i medier skisserte drabantbyer med dystre grå 

betongmasser, forsøpling, kriminalitet, arbeidsledighet og ungdomsbråk (Eriksen og Vestel 2012).  

Groruddalen var etablert som en gjennomfartsåre, og når den nye innvandringsbølgen kom på 1970-

1980-tallet var den et naturlig etableringspunkt for de nyankomne. Innflytterne hadde tidligere i 

hovedsak kommet fra andre steder i Norge, men nå kom de også fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. 

Den nye befolkningen, hovedsakelig unge menn på jakt etter arbeid, bosatte seg først i de østlige 

delene av Oslo sentrum. Med planer om familie meldtes også et ønske om større plass og økt 

komfort, og flere flyttet ut til dalen på 80-tallet (Eriksen og Vestel 2012). I dag har i gjennomsnitt 

25% av Oslo sin befolkning innvandrerbakgrunn, mens samtlige av Groruddalens bydeler har 

mellom 30-40% innvandrerandel i befolkningen (Byantikvaren 2010:19). Groruddalen har i dag 128 

000 innbyggere fra mer enn 170 land (Byatikvaren 2010:7).
10

 Aisha som er fra Pakistan har bodd i 

Løvlia i tjue år og forteller at ”Da vi kom, var det mange norske som bodde her, men nå er det 

veldig mange pakistanere her. Vi har god kontakt med naboer og de er både norske, pakistanske og 

indiske” (Vang 2012). Den nye varierte befolkningssammensettingen har gitt et nytt krydder i 

Groruddalens omdømme. I tillegg til sosiale problemer blir også drabantbyene bilder på trusselen 

mot det norske, men enkelte argumenterer for at Groruddalen, også før de nye innbyggerne, har 

representert et lite stykke anti-Norge (Eriksen og Høgmoen 2011).  

Som østkantbydelene generelt skårer bydelene i Groruddalen lavere på levekår enn befolkningen på 

andre siden av Akerselva. Utdannings- og inntektsnivå er betydelig lavere i drabantbyene enn i 

storbybefolkningen generelt, og disse forskjellene øker. Andelen arbeidsledige og 

                                                 
9
 Referanser fra boken Alghasi, Eide, Eriksen (2012) Den globale drabantbyen:Groruddalen og det nye Norge. Er ikke 

merket med sidetall da boken er under utgivelse på tidspunkt for ferdigstillelse av denne oppgaven, og kildene innhentet 

fra informasjon innsendt til Cappelen Damm fra redaktørene.   

10
 Årsaken til at så mange innvandrere velger å bosette seg i drabantbyene kan være flere flere. Boligene er ofte 

billigere, det finnes en statlig eller kommunal andel holdt av til vanskeligstilte, noe som kan gjelde flyktninger i kritiske 

livssituasjoner (Vestel 2012). Mange ønsker kanskje også å bo nært noen man kjenner eller føler seg hjemme hos fordi 

de har bakgrunn fra samme land (ibid). 
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sosialhjelpsmottakere er høyere i drabantbybefolkningen enn i den samlede befolkningen i byene, 

og drabantbyene har en høyere andel voldssiktede personer enn byen samlet (Nadim 2008 i Eriksen 

og Vestel 2012). Som et svar på denne utviklingen startet et samarbeid mellom regjeringen og Oslo 

kommune. I tidsrommet 2007-2016 skulle Grorudalssatsingen styrke Groruddalens identitet og 

stolthet gjennom tiltak for bærekraftig utvikling, synlig miljøoppussing, bedre livskvalitet og samlet 

sett bedre levevilkår (Oslo kommune 2010). 

Drabantbygda
11

 Løvlia 

I skolesangen synger barna at ”Gårder svant for blokk og bil”. I dag er rester av røde låver med 

hvite gårdshus og en sjelden rytter med hest og kjerre fra det lokale ridesenteret, av de få 

gjenlevende påminnelsene om de en gang landlige omgivelsene her. Sammen med resten av 

Groruddalens drabantbyer var også Løvlia tradisjonelt et jordbruksområde med spredt bosetning og 

omtrent bare etnisk norske familier. Utviklingen fra bygd til by er så nærliggende i tid at flere av 

menneskene som bor her husker det. Historikeren Per Vang (2012) har samlet inn livshistorier fra 

innbyggerne. En av hans informanter, ”Torhild” (f.1926), har fulgt denne utviklinga og forteller;  

 

Dette har jo vært en god, gammel bygd, men det blir det ikke mer! Da senteret kom, var det ikke en 

bygd mer. Før kjente vi som bodde her hverandre, men nå kjenner vi ikke hverandre mer. Nå er det en 

bydel, Alna bydel (Vang 2012).  

 

Selv om flere av disse familiene med etterkommere fortsatt bor på stedet, har Løvlia alltid vært 

preget av til- og fraflytting innenfor landets grenser så vel som utenfor. Blant mine informanter var 

det mange som hadde bodd flere steder i og utenfor Groruddalen. Flere av elevene hadde sluttet 

eller begynt underveis i skoleløpet, og kun et fåtall hadde gått i klassen helt siden førsteklasse. I dag 

bor omkring 9000 mennesker i Løvlia med bakgrunn fra mer enn 140 ulike nasjoner. Andelen i 

befolkningen med ikke-vestlig bakgrunn ligger på litt over femti prosent, mens for befolkningen 

under tjue år, som er fokuset i mitt materiale, er andelen betraktelig høyrere.
12

  

Det geografiske feltet for studien er konsentrert fordi både tilkomststed, fritidsaktiviteter, samt at de 

fleste av informantenes bopel og skolevei befant seg innenfor et par kilometers radius. Den 

kulturelle kompleksiteten speiles tydelig i dette landskapet. Her finnes moské, kirke, halalkjøtt-

                                                 
11

 Takk til forskerne på Alnaprosjektet for en treffende beskrivelse av stedet 

12
 Av anonymiseringshensyn kan det ikke vises til kilder i fakta om Løvlia.  
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handel, tempel og statuer av norske krigshelter. Det lokale idrettshuset som ligger rett ved T-banen 

huser alt fra hiphop-dans, ishockey, musikkverksted, Bollywood-dans og ungdomsklubb til felles 

spising av matpakka. På biblioteket over gata arrangeres eventyrstund på tamil, urdu og norsk.  

I sentrum av landskapet er et stort parkområde som lokalt kalles “Sletta”. Her finnes klatre- og 

lekestativ, utendørs treningsapparater og fotballbane. På hver sin side av Sletta ligger en barnehage 

og Løvlia skole. 

Skolen og elevene 

Løvlia skole er forholdsvis liten med omlag tre hundre elever fra første til sjuende trinn. Skolen er 

lokal og offentlig, og elevsammensetninga speiler mangfoldet i Løvlia sin befolkning forøvrig. 

Skolebygget består av et gammelt bygg og et nytt, samt en skolestue som dateres 150 år tilbake i 

tid. Skolegården er omsluttet av skolebygget og en lokal moské, som flere av elevene besøker etter 

skoledagen er slutt. De minste på skolen holder til i et sidebygg som også huser aktivitetsskolen. 

Hver morgen går elevene over sletta med store skolesekker og stimler sammen i skolegården, et 

åpent område med et par benker med bord og et basketballstativ. Mitt første møte med informantene 

var da læreren tok meg med for å ”hente klassen”, det var et ritual som skjedde hver morgen når 

klokka ringte halv ni. Noen av lærerne hadde fløyter rundt halsen som de blåste i, andre bare ropte 

navnet på klassen sin. Etter hvert som elevene ble tilkalt flokket de seg inn til sine respektive 

lærere. Når alle var på plass gikk de inn på rad og rekke med læreren i spissen. Denne prosessen 

kunne bli langdryg. Det ble knuffing, krangling, roping og kjefting før gruppa kunne gå til 

klasserommet.  

Sjuendetrinn ble sammen med sjettetrinn ført opp til den øverste fløya på skolen. Innerst i gangen 

holdt sjetteklassen til, mens sjuendeklassene hadde plass over gangen fra lærerværelset på motsatt 

side. På trinnet var det tilsammen 35 elever fordelt på klasse 7A og 7B. I A-klassen var det en skeiv 

kjønnsfordeling med bare fire jenter og tretten gutter, mens B-klassen hadde omtrent like mange 

gutter og jenter.
 13

 Elevene hadde til sammen bakgrunn fra tretten ulike land. Det var flest elever 

med somalisk, marokkansk og pakistansk bakgrunn, men også elever fra blant annet Albania, 

Tunisia, Nigeria, Kenya, Danmark, India, Tyrkia og Sri Lanka. To av elevene hadde en norsk og en 

utenlandsk forelder, mens tre av elevene hadde to norske foreldre.  

                                                 
13

 Da jeg startet var det fem jenter i A-klassen, men den ene slutten underveis. Opprinnelig hadde klassen ifølge læreren 

hatt omtrent like mange gutter og jenter. Den skeive fordelingen var et resultat av stor til- og fraflytting. 
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I gangen utenfor klasserommene hang tegninger og dikt som elever hadde laget. Flere hang skeivt 

etter å ha blitt truffet av skolesekker, både med og uten elever festet til, og etter lekeslåssing på vei 

inn og ut av rommene. Mange var allerede framme når læreren nådde døra for å låse opp, og det ble 

et evig mas om yttertøy, fylling av vannflasker og dobesøk før vi endelig kunne åpne døra og 

komme inn. Ei glassdør skilte garderobedelen mellom 7A og 7B, og det gikk sport i å drive 

grimaser og ablegøyer gjennom døra.  

Innenfor døra til 7A sparket alle av seg ytterskoene rett ved skohylla innenfor døra, og tuslet inn på 

sokkelesten. Det eneste paret som faktisk sto i hylla under feltarbeidet var et par plasttøfler av 

merket Crocs som jeg aldri så i bruk. Bortsett fra at B-klassen gikk inn med skoene på var rommene 

og rutinene ganske like. Slitte pulter sto på rekke og rad, noen ganger i par, andre ganger alene. 

Innerst i hvert rom gikk ei dør mellom 7A og 7B, slik at klassene kunne kontakte hverandre uten å 

gå ut i gangen. Spesielt ble denne døra brukt til bråk og tøys når læreren var ute for å hente noe eller 

gå på do. Rett innenfor døra på motsatt side var ei korketavle. Her hang diverse tegninger, 

skolearbeid, et par avisartikler og en timeplan festet med tegnestifter. Bakerst i klasserommet var 

hyller med elevenes navn. I noen tøyt det ut ark, bøker og slitte tøfler, mens andre var sirlig ordnet 

med ringpermer og bøker stablet i høyden. Langs hele rekken fra hyllene til kateteret var det 

vinduer med utsikt over skolegården, hvilket gjorde plassene attraktive. Fremst i klasserommet sto 

lærerens datamaskin, og over en grønn krittavle hang en moderne elektronisk tavle.  

Elevene tilbrakte nesten alle timene sine her, foruten kroppsøving og noen andre fag som de hadde 

sammen i skolens kjelleretasje. Musikk foregikk også noen ganger i musikkrommet i første etasje. 

Det hendte at undervisningen tok plass utendørs. Da var begge klassene samlet og det var alltid 

nærområdet som ble tatt i bruk. Aller helst ønsket elevene å være på Sletta. Derfor ble den ofte 

brukt som premiering etter en lang og effektiv dag, eller når lærerne ønsket fred og ro. På 

sommeren fikk de eldste elevene også være på sletta i friminuttene. Da spilte guttene fotball, mens 

jentene gikk rundt i små grupper og skravlet, slikket sol eller satt på sidelinja og spilte kort mens de 

halvt fulgte spillet på banen. I løpet av tiden jeg var der ble det også plassert opp utendørs 

treningsapparater som var fritt fram for lokalbefolkningen å bruke. I praktisk matematikk ble broa, 

som gikk over hovedveien fra dalen inn til sentrum, tatt i bruk for å telle mylderet av biler, lære tid 

og beregne sannsynlighet. For å få inspirasjon til tegninger tok undervisningen gjerne plass i en 

park som lå rett bak skolen. Her var grønn natur flettet sammen med elektriske høymaster og 

industribygg, et klart bilde på Løvlias kontraster mellom by og bygd. 
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Metodisk innfallsvinkel 

Sosialantropologisk datainnhenting skjer tradisjonelt gjennom feltarbeid over tid, hovedsakelig med 

bruk av deltagende observasjon som forskningsmetode. En av styrkene med denne tilnærmingen til 

et felt er muligheten til å erfare hverdagslivet til dem vi studerer. Dette skjer ikke bare gjennom 

observasjon, men også ved å delta i aktiviteter og ta del i situasjoner. Metoden spenner over en 

skala fra fullstendig deltagende til helt observatør (Fangen 2004:29). Ifølge Powdermaker er selve 

hjertet i deltagende observasjon denne kombinasjonen av innlevelse og avstand (Powdermaker 

1966:9). Deltagelsen gir forskeren innlevelse i feltet sett fra informantenes ståsted, mens 

observasjonen gir den nødvendige avstanden som trenges for å gripe en mer abstrakt realitet (ibid.).  

Nærhet og distanse i hjemlige felt 

I det sosialantropologiske faget er det uenigheter om hvorvidt det er mulig for en norsk antropolog å 

gjøre feltarbeid i Norge slik jeg har gjort. Howell (2001) er en av de største skeptikerne. Hun 

argumenterer blant annet for at den kulturelle annerledesheten er viktig for å gjøre gode 

observasjoner. Videre sier hun at antropologen ikke får samme tilgang og oversikt i urbane felt, og 

at de nære feltarbeidene fører til en sosiologisering av feltarbeidet (Howell 2001). Frøystad (2003) 

hevder på sin side at en slik forståelse skaper en karikert polarisering. Feltarbeid utenfor Norges 

grenser forstås som deltagende observasjon i fjerntliggende og eksotiske landsbyer, mens feltarbeid 

hjemme blir synonymt med diskursive data fra snevre sosiale storbyfelt (Frøystad 2003:165). 

Frøystad mener vi må holde de fire dimensjonene skala, forhåndskjennskap, stedsforankring og 

metode fra hverandre dersom debatten om det ordentlige feltarbeid, være seg innenfor eller utenfor 

antropologens hjemlandsgrenser, skal være nyttig (Frøystad 2003:165). Det må i alle fall kunne 

enes om at feltarbeid hjemme og ute byr på ulike utfordringer. Etter min mening har et delt språk 

med mine informanter vært en forutsetning for den innsikten jeg har fått, og for at jeg kunne følge 

med på samhandling ungdommene imellom. At jeg hadde kjennskap til norsk skole som institusjon 

har også vært en fordel. Jeg kunne lettere skille nasjonale retningslinjer fra lokale tolkninger og 

forståelsesrammer. Uten denne forhåndskunnskapen ville dette arbeidet vært vanskeligere, og i alle 

fall enda mer tidkrevende enn de seks månedene jeg hadde til rådighet.  

En av utfordringene med feltarbeid hjemme er såkalt ”hjemmeblindhet” hvor begreper og 

forståelsesrammer informantene opererer med blir tatt for gitt fordi de framstår som kjent for 

antropologen. Frøystad (2003) tar til ordet for at vi heller enn å avfeie feltarbeid innenfor egne 
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landegrenser må etterstrebe deltagelse og styrke observasjonsrutiner. At jeg fokuserte på skole, som 

i seg selv er en avgrenset arena, gjorde det enklere for meg å gjøre gode observasjoner. Ved å sitte 

bakerst i klasserommet, men fortsatt sammen med ungdommene, fikk jeg god oversikt over 

samhandling og kunne skrive detaljerte beskrivelser underveis. Frøystad (2003) foreslår at naiv 

observasjon kan være en måte å forbedre observasjonen på. I tråd med denne anbefaling forsøkte 

jeg å legge vekk mine forhåndskunnskaper og beskrive situasjoner som en utenforstående. Lien 

hevder at vi ved å stille spørsmål ved det selvsagte får vi de gode svarene (Lien 2001a:311). Jeg 

stilte derfor spørsmål ved begreper ungdommene brukte som jeg kjente igjen. Dette var ganske 

flaut, og ungdommene så på meg som om jeg kom fra en annen planet. Det viste seg imidlertid å 

være nyttig, for selv om vokabularet til ungdommene ofte var kjent for meg ble ordene brukt på en 

annen måte. Ord som ”skeiv”
14

 eller ”loke”
15

 var kjente uttrykk for meg, men da jeg spurte 

ungdommene om betydningen var den svært forskjellig fra bruken jeg var kjent med. Jeg har 

naturligvis ikke klart å stille spørsmål ved alle selvfølgeligheter. Det hadde for det første gjort 

kommunikasjon vanskelig, men det er også vrient å få tak på selvfølgeligheter nettopp av den grunn 

at vi tar dem for gitt.  

Betydningen av egne minner 

Studier av skoleelever tilfører slik jeg ser det en ekstra dimensjon til hjemmeblindheten. ”The topic 

of children also tugs back into the past, evoking memories of one’s own travels through childhood”, 

skriver Thorne (1993:7). En del av mine forståelser av ungdommene er unektelig vevet sammen 

med mine minner fra egen skoletid. Et slikt referansegrunnlag kan være problematisk både fordi det 

er lett å trekke paralleller til egne erfaringer fra et annet sted i Norge på et annet tidspunkt, og fordi 

komparasjon gjøres på bakgrunn av minner som i seg selv er konstruerte. Som ung med lite annen 

referanse til ungdommer enn minnene om mine egne år, var det vanskelig å skjønne hvor ”gammel” 

en sjuendeklassing egentlig var. Frykten for manglende kunnskaper om kommunikasjon med barn 

var også en del av motivasjonen til å velge noen som var for ungdom å regne. Da jeg sto ute i 

skolegården for første gang og speidet etter sjuendeklassingene så jeg ingen som var store nok til 

det mentale bilde jeg hadde laget meg av en sjuendeklassing. De som kom til når læreren blåste i 
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 Jeg var kjent med to muntlige betydninger av skeiv. Enten ”kjønn eller seksuell legning som avviker fra 

heteronormen” eller ”ruspåvirket av hasj”. Informantene brukte Skeiv i betydningen ”dum, fjern, teit eller utenfor” 

15
 ”Loke” ble brukt i min ungdomstid om å vandre hvileløst rundt. Som vil bli tydelig i kapittel fem har jentene en mer 

spesifikk aktivitet knyttet til begrepet. 
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fløyta så langt yngre ut enn hva jeg hadde tenkt. Som et ledd i forberedelsene til feltarbeid hadde 

jeg lest dagbøker og brev mellom meg og venner fra da vi gikk i sjuende. Det som slo meg var hvor 

opptatte vi var av å være ungdommer og ta avstand fra alt som var barnslig. Disse tekstene, som 

framsto som fra ungdommer, stemte ikke overens med de kroppene som sto rundt meg. Noe trigget 

likevel minnene av å være tolv, snart tretten når jeg tok en nærmere titt på de tynne jentene som dro 

i klærne for å få dem til å passe til nye kropper. Guttene var kanskje dem jeg kjente best igjen, en 

gjeng gutter på vippen til tenårene er et merkelig syn. Gutter med skjegg og dype stemmer holdt 

kameratslig rundt skuldrene på venner som så vidt nådde dem til brystkassa.  

For meg var det viktig å være klar over at minnene påvirket meg og måten jeg møtte og forsto 

ungdommene på. Thorne (1993) finner noen måter å bruke minnene fra barndommen konstruktivt. 

Særlig nyttig fant jeg hennes bruk av minner i min egen tilnærming til informantenes vennskap og 

nettverk. Jeg merket, riktig nok ganske motvillig, at når enkelte av de sosialt ekskluderte 

ungdommene søkte til meg hendte det at jeg ble irritert og avvisende. Det trigget følelser fra 

lignende episoder fra min egen skoletid. Jeg skjønte etter hvert at noe av motvilligheten kom av at 

dersom jeg tilbrakte tid sammen med de sosialt ekskluderte ville jeg ikke bli kjent med de andre, en 

begrunnelse som kanskje ikke var så langt unna ungdommenes. Innsikten jeg fikk gjennom 

deltagelse, og minnene fra lignende erfaringer fra egen skoletid ble nyttige for å forstå 

kompleksiteten i sosiale ekskludering. Jeg innså at mine vurderinger som antropolog i felt, og som 

tidligere sjuendeklassing, på jakt etter sosiale relasjoner og noen å være sammen med i friminuttene, 

bidro til innsikt i ungdommenes vurderinger i den samme jakten.  

Hva skal jeg kalle dem jeg skriver om? 

Egne minner var også avgjørende for valget om å omtale informantene som ungdommer framfor 

barn. De var, som jeg selv på samme alder, opptatt av å tre inn i voksenlivet, av å definere seg vekk 

fra barndommen, og de omtalte helst seg selv som ungdommer. Jeg snakket med informantene mine 

om dette. De var tydelige på at de var ungdom, selv om noen var veldig usikre på om de med rette 

kunne kalle seg det før de fylte tretten. Av respekt for mine informanter omtaler jeg dem som 

ungdommer i denne oppgaven.  

Et annet moment har vært hvorvidt kjønn og etnisitet skulle tas med i eksempler når jeg omtaler 

ungdommene. Utfordringene her handler om hvor fokuset blir rettet i en kontekst og leserens 

erfaring av aktørene som omtales. På samme måte som ungdommenes bruk av kategorier har 

konkrete effekter har også mine kategoriseringer og begreper effekter på leseren. Navnene jeg har 
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gitt på mine informanter er anonyme, men de gjenspeiler i de fleste tilfeller foreldrenes nasjonale 

bakgrunn og religion.
16

 Hvorvidt kjønn og etnisitet er tatt med i beskrivelser av informantene 

avhenger av tematikken som omhandles. Faktorene jeg velger å ta med påvirker hvilke faktorer 

leseren anser som relevante i konteksten (Thorne 1993). Mitt fokus er nødvendigvis subjektivt, og 

jeg har derfor valgt å presisere etnisitetsmarkører og kjønn der hvor etnisitet og kjønn eksplisitt blir 

behandlet som forskjellsmarkører i analysen. Av mitt teoretiske utgangspunkt følger det at etnisitet 

er sosialt skapte kategorier, jeg vil derfor anvende den etniske kategorien ungdommene selv 

plasserer seg inn i. For å tydeliggjøre dette sosiale elementet vil jeg i kapitlet om etnisitet skrive 

foreldrenes opprinnelsesland i parentes, mens den etniske identiteten presiseres der den gjøres 

relevant. Jeg forsøker så langt det lar seg gjøre å benytte de forskjellene som ble framsatt som 

viktige av mine informanter i konteksten som omtales. Dette medfører at informantenes kjønn i 

beskrivelser av grupper presiseres langt oftere enn etnisitet. Allikevel er det et skille mellom 

ungdommenes erfaring av relevante forskjeller og mine tolkninger. Jeg vil derfor informere om 

nasjonal og religiøs bakgrunn på alle informantene. Noen av informantene introduseres i teksten 

underveis, mens andre vil presenteres fortløpende i fotnoter.  

Posisjonering og rolle i felten  

Deltagende observasjon er dypt subjektivt fordi innhenting av material forutsetter et forskersubjekt. 

Forskerens egenskaper og væremåte er avgjørende for den kontakten som skapes med informanter i 

felt (Thagaard 2003:66). Mens enkelte forhold kunne endres, slik som klesstil og vokabular, var 

andre forhold ufravikelige og helt avgjørende for hvilken informasjon jeg fikk av informantene 

mine (Fangen 2004, Thagaard 2003). Jeg vil her ta for meg hvordan kjønn og alder spilte inn når jeg 

som voksen kvinne møtte kjønnsblandete sjuendeklasser.  

Jeg prøvde så langt det lot seg gjøre å delta i skolehverdagen på ungdommenes premisser, gjøre det 

de gjorde, når de gjorde det og med dem de gjorde det med. Dette innebar at jeg deltok på 

aktiviteter i etterkant av skolen dersom klassene gjorde det. Det er allikevel ikke til å komme unna 

at jeg ikke fikk like god kontakt med alle. I tillegg til personlighetstrekk var det noen mer objektive 

forhold som var avgjørende for den informasjonen jeg fikk. Jeg var dobbelt så gammel som 

informantene mine, og derfor var det flere situasjoner hvor samtaletema ble skiftet når jeg som 

voksen kom inn i rommet. Allikevel var alderen mindre viktig enn rollen jeg inntok. For 
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 Jeg har valgt å bruke fiktive navn som har tilnærmet lik opprinnelse som de virkelige navnene. Det innebærer at 

dersom noen med en annen foreldrebakgrunn enn norsk hadde norske navn er også de fiktive navnene norske 
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ungdommene framsto det viktigste skillet å være mellom læreren og andre som kunne fastsette 

regler og utføre sanksjoner på den ene siden, og elevene som måtte forholde seg til reglementet på 

den andre. Etter å ha presisert min rolle som en ”ikke-lærer” som var opptatt av ungdommene, og 

samtidig forsikret dem om at jeg ikke kom til å sladre
17

, ble jeg tatt inn i varmen. Da kunne jeg også 

bevege meg over på lærernes arenaer uten at det gjorde skade på relasjonene til ungdommene. Jeg 

tror også denne presiseringen, og måten jeg bevisst valgte å holde meg fysisk og sosialt nær elevene 

heller enn lærerne gjorde at jeg framsto som mindre voksen. Flere av ungdommene hadde etter 

hvert vanskelig for å skjønne at jeg ikke kom til å følge med dem til ungdomsskolen, og de kunne 

stille meg samme spørsmål som til hverandre slik som ”Er du jomfru?” eller ”Hvor lang skoleferie 

har du egentlig?” Fra elever i de yngre klassene fikk jeg flere gang spørsmål om jeg gikk i sjuende. 

De aller yngste ønsket svar på spørsmålet ”Er du lærer eller elev?” før de ville være sammen med 

meg.  

Min rolle som ”ikke-lærer” gikk tidvis på bekostning av tilliten til lærerne og ledelsen ved skolen, 

og den hadde derfor sine begrensninger. Noen arenaer og aktiviteter måtte jeg rett og slett anse som 

utenfor min rekkevidde, dette gjaldt spesielt der hvor det som skjedde var i strid med skolens 

reglement. Jeg gikk derfor aldri på jentedo i friminuttene men benyttet lærernes toalett, og jeg fulgte 

heller ingen utenfor skolens område i skoletida.  

Mer sentralt enn alder opplevde jeg at kjønn var i felten. Den markante kjønnsdelingen gjorde det 

vanskeligere for meg å komme i kontakt med guttene. Jeg ble mer synlig som forsker sammen med 

guttene, og jeg opplevde også at de hadde liten erfaring i å være sammen med jenter. I tillegg 

opplevde jeg at jentene søkte meg aktivt og interessert, mens jeg måtte arbeide hardt og målbevisst 

for å få kontakt med guttene. Etter hvert som jeg ble bedre kjent med ungdommene opplevde jeg at 

dette skillet ble lettere å håndtere. Jeg fikk god kontakt med flere av guttene og kunne bli med på 

deres aktiviteter. Siden guttenes samspill ofte innebar regelbrudd var kanskje deres tillit til meg som 

”en av dem” viktigere enn for jentene. Selv om det var vanskelig i rollen som voksen ovenfor 

lærerne valgte jeg derfor bevisst å vise guttene at jeg så når de hoppet fra taket eller snek i gangene, 

uten at jeg ga denne informasjonen til lærerne. Dette innebar at jeg med tiden ble tatt med på deres 

hemmelige spill og utveksling av ”ulovlige gjenstander” i klasserommet. Det ga meg noen 

erfaringer jeg kanskje ikke ville fått uten deltagelse. Blant annet oppdaget jeg hvordan guttenes 

atferd var nøyere observert av lærerne, og at disse spillene ble sett på som uromomenter. Det hendte 
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 Jeg bruker her sladre om det emiske begrepet tyste. Jeg vil komme tilbake til tysting i senere kapitler og diskuterer 

det eksplisitt i kapittel tre.  
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flere ganger at jeg snakket med jentene om ting i timene uten at det ble bemerket av lærerne. Når 

jeg lo med guttene som gjorde noe endte det derimot som oftest med en skjennepreken. Ved et 

tilfelle fikk jeg også tilsnakk etter timen av en lærer som mente at jeg hadde oppfordret til bråk. Det 

er allikevel viktig å presisere at selv om kontakten med guttene forbedret seg etter hvert, fikk jeg 

aldri samme innpass som hos jentene, til det var avstanden mellom kjønnene for stor. Mens guttene 

kunne dra meg inn i spøker om diverse ting var det som en utenfor gjengen, jentene ville derimot ha 

meg med i samtalene som en likeverdig partner.  

Intervju 

I tillegg til deltagende observasjon foretok jeg noen intervjuer mot slutten av feltarbeidet. 

Intervjuene ble lagt til slutten av to grunner. For det første ønsket jeg at tematikken og analysen 

skulle vokse fram av observasjoner og deltakelse i samhandling med ungdommene. Jeg fryktet at 

håndfaste diskursive data ville gjøre det vanskeligere for meg å stole på samhandlingsdata, eller at 

spørsmålene jeg stilte ville legge føringer på fokuset. For det andre ville jeg at intervjusituasjonen 

skulle være en arena hvor jeg kunne diskutere observasjoner med informantene. Når jeg gjorde 

intervjuene på slutten kunne jeg få ungdommenes syn på observasjoner jeg hadde gjort og en 

mulighet til å konfrontere mine egne funn. Samtidig kjente jeg også informantene godt, noe som 

gjorde at samtalen gikk lettere fordi tilliten var opparbeidet. Selv om intervjuene ga meg innsikt, 

fant jeg deltagende observasjon mer nyttig både i aldersgruppen og for fokuset i oppgaven.  

Utvalget til intervjuene ble gjort ganske tilfeldig. Felles for dem var at jeg kjente alle ganske godt, 

og at de hadde fått et tydelig samtykke fra foresatte. Jeg gjorde til sammen ni enkeltintervjuer i 

skoletiden med tre gutter og to jenter fra A-klassen og fire jenter fra B-klassen. Intervjuene kan 

kategoriseres som ”delvis strukturerte” kvalitative forskningsintervju (Thagaard 2003:85). Jeg 

hadde en agenda for hvilke temaer som skulle behandles i intervjuet, men strukturen og rekkefølgen 

ble formulert som en samtale mellom meg og ungdommene. I samtlige av intervjuene ba jeg 

ungdommene fortelle om seg selv, stedet, bruk av lokale arenaer, skolen og klassen. Dette gjorde 

jeg fordi jeg ønsket å få tak i hvordan de selv så på stedet de kom fra, og om oppfatningene varierte 

ut fra sosial posisjon i miljøet. De fikk også beskjed om å tegne ett nettverkskart, med seg selv i 

midten og graderinger på dem de anså som nærmest seg, mindre nært og perifere i sirkler utenfor. I 

det første kartet la jeg ingen begrensninger på hvem som skulle inngå i nettverket, mens i den siste 

begrenset jeg kartet til å omhandle skolen. Nettverkskartene ble nyttige verktøy til å snakke om 

vennskap, utstøting og familie. De ble også sentrale for å se hvor viktige sosiale relasjoner oppnådd 
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gjennom skolehverdagen var for hver enkelt ungdom. Samtidig var det interessant å se hvordan 

ungdommenes bilde av nettverket sitt forholdt seg til mine observasjoner av nettverkene.
18

 De 

resterende spørsmålene varierte stort sett med det ungdommene selv trakk fram i sine fortellinger, 

men noen ganger tok jeg også opp momenter fra andre intervjuer for å diskutere disse med flere. 

Intervjuene er kun en liten del av materialet, men de har vært viktige som stikkprøver på de funn jeg 

gjorde, og for å kunne få diskutert dem med ungdommene.  

Etiske implikasjoner  

Jeg blev spillet af en anden, og min historie var blevet sat ind i en helt annerledes ramme. Det slog 

mig, at det lige netop var det, der skete for andre, der blev feltarbeidet på. (…) Da gruppen dro av med 

min historie, inklusive mine lidenskaber og mine lidelser, for at fremstille den for et mig ganske 

ukendt publikum i fjerne lande, havde jeg en følelse av at miste ’mig selv’ (Hastrup 1992:68). 

Dette er antropologen Hastrup sin beskrivelse av å se en teatergruppe framføre en forestilling og 

tolkning av henne, og de tankene hun sitter igjen med når de drar. Som antropolog er det et stort 

etisk ansvar å involvere seg så tett på folks liv over lang tid og videreformidle denne informasjonen 

til andre etterpå. Ikke bare er det problematisk fordi vi inngår i asymmetriske maktforhold som kan 

skape etiske implikasjoner i selve feltet, men fordi vi tar med oss informasjon om andre mennesker 

som vi analyserer og videreformidler. Selv den mest fintfølende framgangsmåte kan få etiske følger 

når informasjonen går via fortolkning til tekst. Den aller første etiske vurderinga jeg sto ovenfor var 

hvorvidt forskningsspørsmålene og metodene mine ga en større kunnskap, og kunne komme 

samfunnet og ungdom mer til gode, enn hva det smertet informantene mine. Det har jeg kommet 

fram til at det gjør. I tillegg har jeg hatt en bevisst holdning til å veie valgene underveis i 

forskningsprosessen opp mot konsekvenser for informantene mine.  

At mine informanter er unge krever noen ekstra hensyn. I en artikkel tidlig på 70-tallet satte 

antropologen Charlotte Hardmann startskuddet for barneforskning slik vi kjenner den i 

antropologien i dag. Hun tok til orde for en ny tilnærming og skrev ”My proposed approach regards 

children as people to be studied in their own rights and not just as receptacles of adult teaching” 

(Hardman 1973:504). Artikkelen var en reaksjon på tradisjonen med å avfeie barn som 

ufullstendige voksne og derfor bare interessante i et utviklingsperspektiv (ibid.). Nesten tjue år 

senere tar Prout og James oppfordringen med ”Constructing and Reconstructing Childhood” hvor 

de formulerer en tilnærming til studiet av barn og oppfordrer til å anse barn som en gruppe individer 

med egne handlinger og meninger (James & Prout 1990). Denne endringen får ikke bare 
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 Jeg vil komme nærmere tilbake til hva jeg mener med ’observerte nettverk’ i neste kapittel.  
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konsekvenser analytisk og tematisk, men medfører noen etiske implikasjoner. Dersom barn regnes 

som individer med egne mål og ønsker, er det også vårt arbeid som forskere å ta hensyn til at deres 

integritet ikke blir krenket. Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste har noen retningslinjer for 

hvordan informasjon om barn skal forvaltes i forskningsprosjekter og jeg har etterstrebet å følge 

disse. Derfor har jeg også har fått foreldres skriftlige samtykke til individuelle studier av 

ungdommene (NSD 2011). Med feltarbeid som metode er det imidlertid vanskelig å stille en garanti 

for hvilken informasjon du henter inn. Observasjoner fra skolen i klasserom og i skoletida er derfor 

gjort med samtykke fra ungdommene selv og fra skolens ledelse. Jeg skulle gjerne ha hatt skriftlig 

samtykke fra samtlige foreldre, men dette var umulig da foreldrene hadde ulikt språk og var 

vanskelige å få tak i. Alle har imidlertid fått skriftlig informasjon med seg hjem og muligheten til å 

reservere sine barn fra prosjektet. For meg har det vært viktig å sørge for ungdommenes samtykke 

på deres premisser (NSD 2011). Dette har vært vanskelig, men jeg har forsøkt å gi svar og forklare 

på en måte som var forståelig for dem. I tillegg er all informasjon som kan spores tilbake til 

informantene byttet ut, og personnavn og stedsnavn er fiktive. 

Intervjusituasjonene bød på noen vanskeligheter. Det var for eksempel utfordrende å snakke med 

sosialt ekskluderte ungdommer om nettverk og vennskap. Derfor brukte jeg mye tid på å formulere 

spørsmålene mine og tilpasse dem til hver enkelt ungdom. Underveis i feltarbeidet sto jeg ovenfor 

en rekke etiske problemstillinger, både i rollen som voksen sammen med barn og som forsker som 

fikk tilgang på mye informasjon som ungdommene kanskje ikke var klar over. Eksempler på slike 

situasjoner var mobbing eller tegn på omsorgssvikt. Disse situasjonene har blitt vurdert fortløpende 

og jeg håper at jeg har håndtert dem til ungdommenes beste.  
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Kapittel 2: Skolemiljøet og sosiale nettverk 

”Noen er kristne, noen er ateister, noen er muslimer. Jeg vet ikke om jeg har hinduvenner? Nei, jeg 

tror ikke det. Kanskje.” – Zainah (norsk/tunisisk bakgrunn) 

”Hvis jeg skulle velge en venn så må han være sånn kul, og tørr å gjøre noe faktisk. Og ikke ha så 

lite å gjøre og gå og plage andre folk. Og midt imellom å lage bråk og ikke lage bråk. Midt i 

mellom der. Sånn en venn hadde jeg valgt!”.  - Amal (marokkansk bakgrunn) 

(-fra intervju om vennskap) 

Skolen som arena for nettverksdannelse  

I Norge går nesten alle på skole, derfor blir skolehverdagen en sentral inngangsport til fellesskapet 

med jevnaldrende. Skolegangen er ikke bare en del av unges livsstil, det er den eneste livsstilen 

(Fauske & Øia 2003:154). I utdanningssamfunnet styrkes jevnalderkollektivet, og selv om ikke 

skolen tar sikte på samhandling mellom elevene, legger den grobunn for jevnalderkulturer (Frønes 

2006:168). Det sosiale nettverket som etableres på skolen er ikke bare viktig i skoletida, men legger 

grunnlaget for sosialt liv også utenfor skolen. Timene og skolegården blir arenaer hvor planer 

legges, interesser utvikles og vennskapsbånd knyttes (Fauske & Øia 2003:154). Nesten samtlige 

informanter trakk i intervju fram skolen som viktigste arena å møte nye venner på. Mange plasserte 

klassekamerater innerst i nettverket sitt, istedenfor, eller i tillegg til, familie. Flere teoretikere har 

argumentert for at fra tidlige ungdomsår blir jevnaldrende de mest sentrale i individers liv for 

vennskap, verdier, identitet og selvfølelse (Frønes 2006, Fauske & Øia 2003, Montgomery 2009).  

 

Naturligvis strekker elevenes nettverk seg langt utover klasserommet og omfatter familie, 

fritidsinteresser, nabolag og andre arenaer hvor ungdommene møter og knytter bånd til andre 

mennesker. Dette studiet omhandler bare ungdommenes jevnaldrende nettverk på skolen. Allikevel 

kan tendensene i klassemiljøet kanskje si oss noe om hvilke føringer som spiller inn på 

ungdommenes nettverk, og deres muligheter til å akkumulere sosial kapital med jevnaldrende i 

nærmiljøet også utenfor skolen. De aller fleste timene av skoledagen for sjuendeklassingene på 

Løvlia tilbringes sammen med klassen innenfor klasserommets fire vegger. Elever som har gått i 

samme klasse fra førsteklasse vil i sjuende klasse ha tilbrakt fem dager i uka, mellom fem og seks 

timer hver dag, i sju år sammen. Derfor har naturligvis skolen, og ikke minst klassen, en stor 

betydning for et barns sosialisering. Hvem som går i klassen og hvilke organiserende prinsipper 

som ligger til grunn legger føringer for de unges identitet, nettverksbygging og trivsel. I dette 
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kapittelet vil jeg introdusere ungdommenes hverdag og sosiale nettverk. Hvordan er kjønn og 

etnisitet relevante forskjeller for sosial organisasjon? Hvordan produseres og reproduseres sosiale 

relasjoner i skolehverdagen? 

Kartlegging av sterke og svake bånd  

Som utgangspunkt for å finne prosesser eller kriterier for sosial inklusjon og eksklusjon har jeg 

gjort en nettverksanalyse. Jeg startet med å kartlegge hvem som hadde sosiale bånd til hverandre, 

men kanskje vel så viktig hvem som ikke hadde det. Deretter så jeg nærmere på mønstrene som ble 

avledet fra dette kartet. Nettverksanalyse stiller spørsmål ved hvem som er knyttet til hvem, hvilket 

innhold relasjonen har, mønsteret disse relasjonene former, forholdet mellom dette mønsteret og 

atferd, og mellom atferden og andre sosiale forhold (Boissevain 1979:392). Ved å studere nettverk 

kan vi også lære noe om det sosiale livet på Løvlia, både de faktorer som ligger til grunn for 

organiseringen og de som avledes fra den. Hvilke føringer ligger til grunn for at enkelte knytter 

bånd til hverandre, mens andre ikke engang samhandler? Jeg tar utgangspunkt i selve kjerneideen 

om sosial kapital, nemlig at sosiale nettverk har en verdi (Putnam 2000:19). En persons sosiale 

kontakter kan påvirke vedkommende sine evner og muligheter. Ungdommenes sosiale nettverk kan 

fortelle oss noe om deres sosiale kapital, og avdekke noen mønster for hva som spiller inn for hvem 

som har mulighet til hvilke sosiale kontakter.  

For å gi et bilde av hvordan nettverkene på Løvlia ser ut har jeg skissert et nettverkskart over sterke 

og svake bånd mellom elevene på sjuende trinn. Faktorene som ligger til grunn for disse 

nettverkene på en modell Rysst anvender i ”Skal du på klubben?” (2011). Den bygger på observerte 

og kjente eksempler på praksiser og tillit. Harald Grimen forstår tillitt som treleddet. ”Noen stoler 

på noen med henblikk på noe” (Grimen 2009 i Segaard & Wollebæk 2011:30). Å vise tillitt er å 

overlate ansvaret for noe i andres varetekt på tross av usikkerhet og få forhåndsregler (Segaard og 

Wollebæk 2011:30). Eksempler på tillitspraksiser i skolehverdagen kan være å dele ting, vente på 

hverandre, bryte regler sammen eller dele informasjon av sårbar karakter. Hensikten med 

nettverkskartet er å avdekke styrken på sosiale bånd mellom elevene.  

 

The strength of a tie is a (probably linear) combination of the amount of time, the emotional intensity, 

the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which characterize the tie (Granovetter 

1973:1361).  



 

 

25 

En relasjon kan befinne seg langs en skala fra helt sterk til helt svak (Granovetter 1973). Kartet har 

som utgangspunkt at skoleklassen nødvendigvis regnes som et nettverk i seg selv fordi elevene er 

nødt til å omgås hverandre uavhengig av hvilke bånd de ønsker å ha til hverandre. Alle vil derfor 

befinne seg innenfor skalaen fra svake til sterke bånd (Rysst 2011). De følgende indisier er lagt til 

grunn for å bedømme styrken på bånd: 

 Gjentatte mønstre av å søke kontakt med samme person i klasserommet eller i friminutt. 

 Observasjoner av gjentatte utvekslinger av gaver i skoletiden. 

 Observasjoner av personer sammen før, på og etter skolen. Både hvem som inkluderes i 

planer og hvem som tar følge på skoleveien 

 Mønstre av felles interesser for fritidsaktiviteter, musikk og hobbyer 

 Ungdommenes utsagn om hvem de regner som sine nærmeste og hvem som er deres beste 

venner.  

Relasjoner som oppfyller en eller flere av de nevnte kriterier regnes som svake og markeres med en 

blå pil fra givende til mottakende part. Relasjoner som er preget av resiprositet regnes som sterke 

bånd og er markert med sorte, tykke piler både til og fra personene. Av hensyn til informantenes 

anonymitet, samt lesbarhet, er ikke alle informantene med på kartet. Elever fra A-klassen er merket 

med rød ring rundt, mens B-klassen er merket med svart. Jentene er i det øverste kartet og guttene 

er i det nederste.  

 



 

 

26 

Nettverkskart over sjuende trinn 
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”Det er jo ingen jenter her, vi kan trekke lag”   

Det nærmer seg slutten av skoledagen i klasse 7A og det er ingen av jentene som er på skolen. Det 

er mye støy i klasserommet, og læreren finner ut at de skal deles inn i lag og ha en quiz for å se hva 

de husker av det de har lært i samfunnsfag. Da læreren går ut for å hente penn og papir, snur 

Nadif
20

 seg oppspilt til de andre ”Det er ingen jenter her jo, vi kan trekke lag ”. 

Nettverkskartet viser tydelig hvordan sterke og svake bånd fordeler seg etter kjønn, og episoden 

ovenfor illustrerer dette poenget. Med unntak av Kristoffer og Kristine, som av og til tilbrakte tid 

sammen, om enn på Kristoffers initiativ, hadde ungdommene bare svake bånd til det motsatte 

kjønn. Uttalelser om hvem som er ens beste venner, vil ikke nødvendigvis kunne si noe om dette, 

fordi det kan være momenter av skam knyttet til samhandling med noen av motsatt kjønn (Rysst 

2008). Kristine hevdet for eksempel at hun og Kristoffer overhodet ikke var venner, selv om jeg 

flere ganger så dem sammen i fellesundervisning og friminutt. Observasjoner bekrefter derimot, 

sammen med utsagn, at ingen andre bånd enn det mellom Kristine og Kristoffer var sterke på tvers 

av kjønn, i alle fall ikke i skoletiden.  

Det er også klare inndelinger innenfor hver av grupperingene. Hassain og Ali, begge med somalisk 

bakgrunn, står tydelig som de mest populære blant guttene. Gjengen som de to kan sies å være i 

front av strekker seg over begge trinn, og er den klart største i antall. De andre guttene deles grovt 

inn grupper på tre eller flere, men har gjerne sterke bånd til mange utenfor den ”harde kjernen”. 

Helt utenfor står Kristoffer som kun har svake bånd til de andre guttene, men som har et gjensidig 

sterkt bånd til Kristine i parallellklassen. Hos jentene står Samira på den ene siden med flere 

ensidige bånd til de andre jentene, altså mange ønsker om vennskap som ikke blir gjengjeldt. På den 

andre siden ser vi Shelam i sentrum. I følge Granovetters teori kan de som ikke blir kontaktet av 

noen, eller ikke nevnes av noen som venner, forstås å erfare sosial ekskludering blant 

klassekameratene, mens de andre opplever sosial inkludering i varierende grad (Granovetter 1974, 

se også Rysst 2011).  

I tillegg til at nettverkene er delt etter kjønn, fordeler relasjonene seg ulikt blant guttene og jentene. 

Stort sett er jentene inndelt i dyader eller triader, mens guttene jevnt over har større grupperinger. 

Som vi skal se i kapittel tre forutsatte ikke jentenes aktiviteter stort mer enn to, eller tre personer, 

mens guttene på den andre siden hadde aktiviteter som krevde stort fysisk areal og flere deltakere. 
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 Nadif er somalisk statsborger. Han har bodd i Norge siden andre klasse og begynte på Løvlia i sjuende klasse.  
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Å ekskludere for mange ville gjort de fleste av guttenes aktiviteter umulig. Tidligere forskning har 

vist at mens jenter ofte søker nærhet og relasjoner, orienterer gutter seg mer mot aktiviteter (Thorne 

1993, Fauske & Øia 2003, Rysst 2011). Gutter lar i høyere grad sitt sosiale liv styres av handling, 

mens jenter i større grad sikter mot relasjoner (Fauske & Øia 2003). Brown hevder at forklaringen 

på at jenter opptrer i dyader er at likekjønnede relasjoner mellom jenter gjør et kvalitativt skift rundt 

tiårsalderen, hvor kvalitetene ved dyaden kan sammenlignes med en romantisk relasjon (Brown 

2003:68). Imidlertid ser mitt materiale mer ut til å stemme med Thorne, som argumenterer for at 

disse relasjonene er langt fra ekteskapelige å regne, men heller dyader som beveger seg mot triader, 

siden jentene ofte er i flere dyadiske forhold på en gang (Thorne 1993: 94).  

Selv om styrken på bånd var påvirket av andre faktorer enn kjønn, så jeg ikke en like aktiv avstand 

framvist når elever av samme kjønn med svake eller ingen bånd måtte samhandle. Når pultene 

skulle settes sammen, eller arbeidsgrupper skulle dannes på en måte som mikset kjønn kunne det bli 

vist voldsom motstand. Det hendte flere ganger at guttene nektet å samarbeide og flyttet stolene 

vekk fra gruppa eller til og med forlot klasserommet i protest dersom de måtte forholde seg til 

jentene. Denne type avstand og markering kan sies å aktivere grenseoppgangen mellom kjønn 

(Thorne 1993:65). I situasjoner hvor slikt grensearbeid foregår blir den løse sammenhopingen av 

”gutter og jenter” til separate enheter av ”guttene” og ”jentene ”, hvor andre kriterier for 

identifikasjon tilsløres (Thorne 1993:65). I situasjoner hvor kun elever av samme kjønn var til stede 

så jeg derimot eksempler på at båndene var ulik gradert innad, og at andre kriterier enn kjønn ble 

vektlagt. Episoden som følger er et eksempel på hvordan fotballprestasjoner ble vektlagt som en 

differensierende faktor i samhandling mellom likekjønnede.  

Siste del av skoledagen skal vies til fotballturnering mellom sjette-. og sjuendetrinn. Jeg er inne hos 

A-klassen da læreren informerer om dette. Nadif skriker ut ”Jeg, Hassain, Ali
21

 og Stian
22

 skal være 

på lag. ”Det er ikke sånn det fungerer” sier læreren. Hassain bryter inn ”Det er jo mye 

morsommere hvis alle er på ett lag”. Læreren sier at det går ikke at alle er på et lag, da blir det alt 

for mange. Hassain protesterer ”Jammen alle vi på laget, liksom” (Han ramser opp de samme 

navnene igjen). Ali merker at stemningen blir dårlig, og bryter inn ”For meg er det helt det 

samme!”. Læreren legger alle navnene i en kopp og begynner å trekke lag. De guttene som ikke har 

blitt foreslått på laget til Hassain sitter stille med blikket festet i pultplaten. Det lages to kolonner 

                                                 
21

 Hassain og Ali er fettere og har somalisk bakgrunn. Begge har gått i klassen siden første og er ansett som de mest 

populære blant guttene. 

22
 Stian er ny i klassen. Han har svensk far og norsk mor. Har venner på tvers av flere grupperinger hos guttene. 
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på tavla, og så skrives lagene ned etter hvert som navn ropes opp. David blir trukket fra koppen. 

“ååååånei, ikke David, da” bryter Hassain skuffet ut. Når Nadif i neste sekund blir trukket til laget 

hans lag skriker han henrykt av glede.  

Episoden viser hvordan Hassain og Nadif har en klar preferanse for hvem de vil være på lag med. 

Gjengen han har preferanse for framstår så fast at Hassains benevnelse av ”alle” implisitt er 

avgrenset til noen få bestemte gutter. Reaksjonen på hvem som trekkes ut til hvert lag viser en 

tydelig preferanse for enkelte, og en sterk misnøye mot andre som lagkamerater. Det er slett ikke 

sikkert at misnøyen ville vært like sterk dersom lagene var trukket ut for en annen aktivitet enn 

fotball. Andre eksempler som viser hvordan konteksten spiller inn på hvilke bånd som oppleves 

sterke er i møte med folk utenfra. Når det skulle arrangeres aktivitetsdag med en annen skole, eller 

fotballkamp mot en annen klasse, ble det tydelig at klassen opplevdes som et nettverk. Det ble da 

viktigere å komme sammen med noen i klassen, om enn av samme kjønn, enn å bli plassert sammen 

med noen fra andre klasser eller skoler. Siden samhandling sjelden skjedde, og vennskap aldri 

oppsto, på tvers av kjønn ble grupper og nettverk først dannet innenfor klassen, og deretter innenfor 

likekjønnede på hele trinnet. Dette kan enkelt forklares med at selv om begge klassene ofte hadde 

undervisning sammen, var mesteparten av skoledagen arrangert klassevis.  

Relasjoner er resultater av sosiale møter mellom mennesker, men kvaliteten på relasjonen avhenger 

av hvem som møtes og hvilke ønsker og muligheter de har. For at et bånd skal bli sterkt fordres det 

en innsats fra flere parter, det samme fordres for reproduskjon av slike bånd. Det ligger noen 

føringer eller forskjeller til grunn for hvem som kan inngå i relasjoner med hverandre. Denne 

studien fokuserer hovedsakelig på kjønn og etnisitet som to slike forskjeller. Som jeg nå har vist 

dannes nettverk på tvers av etnisitet, mens kjønn er en ekskluderende faktor som vennskap ikke 

etableres på tvers av. Også andre faktorer som klesstil, faglig kompetanse, musikksmak eller 

språkmestring virket ekskluderende på relasjonene på Løvlia, men ingen av dem var inkluderende i 

seg selv. Ungdommene kjempet hele tiden for å opprettholde sin sosiale status ved å etablere nye, 

eller forhandle og vedlikeholde etablerte relasjoner. Videre vil jeg se nærmere på hvordan bytter av 

tyggegummi kan leses som en gave som produserer og reproduserer sterke bånd mellom 

ungdommene.  
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Bytterelasjoner og vennskap i klasserommet 

Det er 17.mai og jeg drar sammen med en gjeng fra sjette klasse med bussen inn til byen for å gå i 

tog.
23

 Et mylder av barn og voksne småløper ned mot parkeringsplassen. Noen av jentene springer 

fremst, og når jeg kommer inn på bussen har de allerede plassert seg på bakerste seterad i bussen. 

De sitter og dingler med beina mens de synger høyt og skjærende på “En bussjåfør”. Jeg blir 

sittende rett overfor ei jente som jeg skal passe på. Hun sitter stille og ser ut av vinduet. Hun virker 

veldig nervøs. Gutten ved siden av henne roter i sekken, så plukker han opp noe som han gjemmer i 

handa, strekker seg over til gutten ved siden av meg og overleverer hemmeligheten. Gutten tar kjapt 

i mot og gjemmer det i handa. Jeg spør han hva det er. Han titter litt nervøst opp på meg og svarer 

“ingenting”. Jeg forklarer at jeg ikke er lærer, og at jeg ikke skal sladre. Han ser på meg med et 

vurderende blikk, så åpner han handa for å vise meg. Klemt inni handa ligger en liten tyggegummi 

som er pakket inn i et grønt papir. Gutten som ga han den har fått med seg hva jeg har sagt og at 

kysten er klar. Han stikker handa ned i sekken igjen og tar opp flere like tyggegummier som han litt 

mindre diskret deler til guttene i båsen ved siden av. Verken jeg eller jenta overfor får noe. Nå 

fisker også jentene på bakerste rad fram en pose tyggegummi som de deler seg imellom. De slafser 

høylytt mens de synger og dingler med penskoa som ikke når ned i bakken. Læreren oppdager det 

og gir beskjed om at det ikke skal være noe åpenlys tyggegummispising i toget.  

Da jeg startet feltarbeidet mitt var jeg særlig fokusert på mat og konsum. Selv om mat var 

fraværende, ledet fokuset meg til å se på mat i en videre forstand. Jeg fulgte med på hvem som delte 

mat med hvem, matens symbolikk og dens sosiale implikasjoner. Selv når tematikk og fokus ble 

endret kan dette faglige utgangspunktet forklare hvorfor jeg fortsatte å legge merke til, og 

interessere meg for, ulike former for det spiselige i felten. Tyggegummi var fra begynnelsen 

tydeliggjort og diskutert. I skolens reglement het det at “slikkerier og brus bare skulle medbringes 

etter avtale”. Derfor ble elevene bedt om å spytte ut og fikk en formaning når de spiste tyggegummi 

eller godteri. Først tolket jeg tyggegummibruken som et hvilket som helst annet brudd på skolens 

reglement, men ulike observasjoner fikk meg til å se tyggegummien, og hvordan den ble delt 

mellom elevene, i et annet lys. Det var spesielt en episode i feltarbeidet som bidro til dette. 

Ved en anledning skulle alle ordensvaktene, som frivillig sørget for at de yngste kom seg over veien 

til skolen, få gå på kino. Læreren hadde informert at det ikke var lov til å kjøpe godteri på veien, 
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 Dette var det eneste tilfellet hvor jeg fikk en voksenrolle under feltarbeidet ved å ha ansvar. Det var imidlertid ikke 

for informantene mine, men sjetteklassen. Årsaken var at skolen manglet voksne til 17.mai-toget.  
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men at alle kunne ha med seg en eske pastiller hjemmefra. Inne i kinosalen tok jeg opp en 

tyggegummipakke som jeg forsynte meg av selv, og av ren refleks ga jeg den videre til Shelam som 

satt ved siden av meg. Hun vek litt unna, stirret på tyggegummipakken og opp på meg igjen litt 

granskende. Så kikket hun ned på rada der læreren satt, før hun spurte meg om jeg var sikker på at 

det var lov. Jeg svarte at det hadde jeg ikke tenkt på, men at jeg hadde tatt en tyggegummi selv og at 

hun kunne ta en om hun ville. Hun nølte litt før hun kjapt tok en tyggegummi fra pakka, uten å 

holde i den selv. Jeg sa at hun bare måtte sende den videre til de ved siden av for å høre om de ville 

ha. Litt skeptisk tok hun tyggegummipakken og snudde seg mot sidemann. Jenta reagerte like 

skeptisk, men fikk forklart at jeg hadde sagt at det var greit. Litt flau og rødmende tok hun 

tyggegummien og ga den kjapt tilbake til meg. Denne episoden fikk meg til å tenke over hva det var 

med tyggegummi som gjorde den så sentral, og hvorfor et tilbud om tyggegummi ble så grundig 

vurdert av mottakerne.  

Gavens prinsipper 

Mauss (1995) ser på gaven som en form for bytterelasjon som kan bidra til å knytte folk sammen. 

Gaven er ikke da bare ment som en materiell ytelse, men alle former for ytelser, hvor det er minst 

en mottaker og en giver, og hvor de tre elementer av plikt til å motta, plikt til å gi, og plikt til å gi 

igjen inngår. Mauss forstår gaven som et totalt sosialt fenomen. Disse fenomenene kjennetegnes 

ved et samtidig samspill av alle slags institusjoner, de strukturelle fenomenene disse institusjonene 

gir uttrykk for, og de estetiske fenomenene som avledes av dem (Mauss 1995:11). I forlengelsen av 

Mauss forstår Døving mat som et totalt sosialt fenomen. Mat blir et relasjonelt fenomen som kan 

betraktes som et sosialt faktum (Døving 2003: 358). Dersom vi analyserer gaven opp mot de sosiale 

nettverkene kan den hjelpe oss til å avdekke sosiale bånd. Putnam graderer styrken på bånd som 

”connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness 

that arise from them” (Putnam 2000:19). Innledningsvis skisserte jeg premisser som jeg la til grunn 

for kartleggingen av sosiale nettverk Flere av disse kan leses som ulike former for gaver som ikke 

bare belyser, men etablerer og vedlikeholder sosiale relasjoner.
24

 I neste kapittel vil jeg vise 

hvordan sosiale relasjoner spesielt ble tydelige, både som bekreftelse og for vedlikehold gjennom å 

bryte skolens reglement sammen. Risikoen ved å gjøre noe sammen, tilliten ved å risikere noe eller 

                                                 
24

 Dette med unntak av de uttalelser om hvem som er deres beste venner, sagt i intervju, fordi gaven forutsetter av 

giveren er tilstede og klar over at en gave blir mottatt. Uttalelse, direkte eller indirekte, om hvem som er hvem sine 

venner gjort med vennen til stede er derimot for en ytelse å regne. 
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dele en hemmelighet, og testing av tillit gjennom hvordan den medsammensvorne ville forholde seg 

til skyldspørsmålet i ettertid var viktige elementer i en slik prosess.  

Tyggegummien kan leses som brudd på en regel, men flere indikatorer gjør at jeg tolker 

tyggegummien som noe mer enn de andre regelbruddene. Dels fordi den ikke straffes like hardt, 

men også fordi den har tydeligere definerte givere og mottakere, og forekommer hyppigere enn 

andre regelbrudd. I perioden jeg var på Løvlia var ingen tematikk mer debattert enn bruken av 

tyggegummi. I de fleste tilfeller ble ikke tyggegummien tatt fram og spist av en person alene, men 

delt med flere. Den følgende episoden illustrerer hvordan byttene kan forplikte.  

Jeg sitter på lunsjrommet til lærerne da jeg plutselig oppdager at Markus
26

 står i døråpninga. Han 

står helt stille, litt ventende, og vipper med føttene på yttersida av dørterskelen. “Hei”, sier jeg, 

reiser meg og går bort til ham. “Hei, har dere fryser her eller?”, spør han og holder fram en boks 

med ispinner. Det er en blandingsboks med pin-up, solbæris, vaniljeis og Lollipop. Jeg vet at han 

har prøvd å ha med is før, etter at han fylte 13 i påska, men han har bare hatt med penger, og ikke 

fått lov til å handle i skoletida. “Er det etter bursdagen?”, spør jeg. “Ja”, sier han og nikker litt 

sjenert. “Kanskje det er noen som har lyst på is?”, sier han og ser spørrende på meg. “Bare kom 

inn og spør dem, du”, sier jeg. Han ser litt nølende på meg før han tør å krysse grensa inn til 

lærerværelset. Han går rundt til alle og deler ut is. “Den siste sparer jeg til David
27

”, sier han og 

ser på meg litt lurt, så hvisker han så bare jeg skal høre det “Jeg fikk godteri av han”. 

Gavens prinsipper handler om plikten til å gi, plikten til å motta og plikten til å gi tilbake (Mauss 

1995). Jeg vil argumentere for at tyggegummi som gave i Mauss sin betydning, kan illustrere, 

bekrefte og vedlikeholde vennskap i klassemiljøet. Dersom ikke motoren er resiprositet, men 

vennskap, er det følgelig en vennskap som tilbys, bekreftes og gis tilbake (vedlikeholdes). 

Mønstrene av bytterelasjoner former dermed “vennskapssirkler” (Thorne 1993:21). Når Markus 

sparer en ispinne til David tolker jeg det som om han setter pris på vennskapet og at han fikk 

godteri av David, og at han derfor ønsker å vedlikeholde eller styrke relasjonen til han ved å gi noe 

tilbake. At tyggegummien har en slik funksjon kan kanskje forklare hvorfor jentene på kinoen nøye 

vurderte om de skulle ta imot tyggegummien fra meg. Samtidig illustrerer også begge episodene et 

viktig element, nemlig hvordan tyggegummi og godteri ikke er lov til å spise på skolen. Delingen 
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 Markus har to norske foreldre. Han har gått i klassen siden første klasse og bor sammen med mor og bror. 

27
 David har en norsk og en kongolesisk forelder. Han har flyttet mye og gått på Løvlia siden femte klasse, nå bor han 

sammen med besteforeldre.  
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forutsetter derfor en opplevelse av tillit mellom giver og mottaker. Derfor byttes ikke 

tyggegummien mellom gutter og jenter, og heller ikke mellom elever og voksne.  

Resiprositet og sosial kapital 

Dersom premisset om at å gi og å motta gaver er et tegn på at man er innenfor, kan utveksling av 

gaver (mat) betraktes som et middel for å vedlikeholde sosiale nettverk og ivareta en selektiv form 

for inklusjon (Lien 2001). Hvem som delte tyggegummi, altså hvem som var giver og mottaker, var 

ikke tilfeldig men fulgte faste mønstre. Den totale kjønnssegregeringen var tydelig i dette byttet, da 

tyggegummien nesten uten unntak ble delt mellom likekjønnede (se også Thorne 1993). Oftest 

skjedde denne overrekkingen av godteri og tyggegummi blant ungdommene på Løvlia mindre 

diskret enn nødvendig. Selv om tyggegummien måtte gjemmes for lærerne, ble den aktivt vist fram 

til klassekamerater i et stort sosialt spill med tisking og hvisking. Det var ikke bare selve 

overrekkelsen som innebefattet samhandling. Før og etter overlevering av tyggegummi fulgte de 

som delte tyggegummien med på hverandre, snudde seg, pekte i munnen, blåste bobler og lagde en 

stor sak ut av seansen. Dette kan illustrere hvordan resiprositet ikke er motoren i en slik 

bytteprosess, men at formålet med gaven er moralsk og skal skape vennskapelige forbindelser 

mellom giver og mottaker (Mauss 1995). Ved å bytte gjenstander produseres gjeld og forpliktelse; 

en persons sosiale kapital påvirkes av hvor mange mennesker som står i gjeld ovenfor 

vedkommende.  

Hadde tyggegummien vært målet i seg selv ville sannsynligvis ikke deling på samme måte vært 

nødvendig, fordi elevene etter alt å dømme har mulighet til å kjøpe seg en tyggegummipakke, og 

også ville ha fått flere antall tyggegummier dersom de beholdt hele pakken selv. I Thornes ”Gender 

Play” (1993), en studie skolebarn i USA, finnes også et omfattende byttesystem av gjenstander som 

ikke er tillatt på skolen mellom elevene . Thornes informanter omtaler delingene av gjenstander 

som lån, selv om de aldri blir levert tilbake. Delingen av tyggegummi på Løvlia ble ikke omtalt som 

et lån, men den fyller allikevel samme funksjon som ”lånene” i Thorns studie. Det er relasjonen 

som oppstår i utvekslingen som er det sentrale ved både ”lån” og deling av tyggegummi, ikke 

tyggegummien i seg selv. Ordet lån vektlegger et viktig element ved den forpliktelsen som følger 

med giver og mottaker, nemlig forpliktelser til gjenytelse over tid (Mauss 1995). Ved å delta i 

bytterelasjonene utvider og styrker ungdommene sitt nettverk og øker sin sosiale kapital. Den 

sosiale kapitalen virker på tvers av etnisitet, men kan ikke dras nytte av på tvers av kjønn.  
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Kapittel 3: Kjønn som en styrende forskjell 

Det finns ett litet ”y” som är så litet 

Att det knappast syns i en lupp 

Och denna lilla bokstav är allt 

Som skiljer en höna från en tupp 

                       The real group 

 

I dette kapittelet vil jeg gå videre inn på kjønn som forskjell fordi det var den empirisk viste seg å 

være mest relevant for sosial organisasjon. Mennesker blir født inn i en historisk sammenheng og 

livsbetingelsene varierer med sosial bakgrunn, hvor vi blir født og når vi blir født. Kjønn og sosial 

bakgrunn er faktorer som har betydning for livsløp, men hvor mye og på hvilken måte varierer med 

historisk og samfunnsmessig kontekst (Frønes 2006:41). Makrostrukturelle så vel som lokale 

forhold legger grunnlaget for sosial samhandling og gjør at kjønn og sosial bakgrunn opptrer på 

ulikt vis i ulike miljøer (Frønes 2006: 251). Kjønn er en gitt klassifikatorisk variabel som opptrer på 

ulik måte i ulike lokale sammenhenger, i samspill med sosial bakgrunn (Frønes 2006: 252). I senere 

år har det blitt vanlig i kjønnsforskningen å snakke om interseksjonalitet for å begripe denne 

kompleksiteten. Interseksjonalitet fremhever at kategorier og maktforhold basert på kjønn, etnisitet 

og klasse ikke er fastlåste, men konstituerer hverandre i konkrete situasjoner (Bjerrum- Nilsen 

2009:6, Bäckman 2009:18). For å forstå kjønn og kjønnsrelasjoner må man derfor se dem i 

sammenheng med relasjoner som klasse og etnisitet (Eriksen, Ødegaard & Fagertun 2007:82-83).  

For gutter og jenter skjer overgangen stadier på forskjellige tidspunkt, og størst er denne forskjellen 

ved jentenes inngang til den sosiale puberteten som skjer mye tidligere enn for guttene (Frønes 

2006: 252).
28

 I sosiologisk forstand er ikke kjønn to avgrensede kategorier mennesker. Sosialt kjønn 

dreier seg om kulturelle forhold som er knyttet til biologisk kjønn (Frønes 2006:151). Kjønn er altså 

en gitt forskjell, men hvilken relevans samt kulturelt og sosialt uttrykk forskjellen får er et empirisk 

spørsmål som jeg her vil gå nærmere inn på.  

I forrige kapittel viste jeg hvordan kjønn hadde en sterk føring på sosiale nettverk. I dette kapittelet 

tar jeg for meg sosiale implikasjonene og uttrykk av kjønn på Løvlia. Grensen mellom gutter og 

jenter bidro ikke bare til fravær av samhandling og relasjoner på tvers av kjønn. Innenfor de to 

grupperingene var det ulike ferdigheter og trekk som ble vektlagt for hvorvidt en person ble sosialt 

                                                 
28

 Van Gennep argumenterer for viktigheten av å skille mellom sosial pubertet og fysisk pubertet på samme måte som vi 

skiller mellom sosialt og fysisk slektskap eller sosial og fysisk modenhet (Van Gennep 1999:60).  
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inkludert. I dette kapitlet tar jeg for meg disse statussymbolene hos henholdsvis guttene og jentene, 

og ser på hvilken rolle kjønn har for det sosiale- og fysiske rommet, samt for ungdommenes 

mulighet til å knytte sosiale bånd. Hvordan kan kjønn forstås som en relevant forskjell, og hvilke 

føringer legger kjønn for ungdommenes skolehverdag? 

Hva har betydning for jentenes nettverk? 

”Hun [Shelam] har, liksom alle vil liksom være med henne. Det er liksom bestemt. Hun er bare populær. Liksom sånn 

automatisk. Hun er bare, jeg vet ikke, hun er liksom bare populær. Alle vil være med henne” 

        - Fra Intervju med Dilakshana
29

  

Shelam, som hadde tamilske foreldre, var den mest populære jenta på sjuende trinn. Selv om 

jentene hadde vanskelig for å konkretisere hva det var som ga Shelam denne posisjonen, slik sitatet 

fra Dilakshana ovenfor er et eksempel på, konkurrerte de om hennes oppmerksomhet. Sammen med 

Delisha som hadde pakistansk bakgrunn og tidvis Nurai og Sophia (henholdsvis tyrkisk og 

marokkansk bakgrunn) sto hun i spissen for den mest sentrale jentegruppa. Blant jentene ble det 

ofte konkurrert i skoleprestasjoner. Å gjøre det godt på skolen ga høy status. I tillegg ga også et pent 

utseende og moteriktige klær, samt det å være moden, heller enn barnslig noen ekstra dytt opp på 

rangstigen. Shelam scoret høyt på alle punkt. Hun var blant de flinkeste på skolen, hadde nye 

tettsittende og trendy klær og hadde allerede fått pupper. Samtidig mestret hun det jeg velger å kalle 

”pubertetskompetanse”, altså kunnskap om sex, menstruasjon og gutter. Dette vakte stor interesse 

hos de andre jentene. Fordi Shelam sto så høyt i kurs kan det å være assosiert med henne ha gitt en 

viss form for status hos jentene. Delisha, som hadde pakistanske foreldre, hadde eksempelvis 

verken gode skoleprestasjoner eller gode muntlige ferdigheter, men oppnådde en høy rangering 

likevel. Jeg ser dette i sammenheng med at hun var nært assosiert med Shelam, noe som førte til 

sosial kapital. For meg var det helt sentralt å bli kjent med og godtatt av Shelam for å få aksept hos 

de andre jentene. Det å være sammen med henne var gunstig for å nå andre sosiale kontakter. 

Guldbrandsen (2007) har gjort en studie av unge jenter på samme alder i en av de indre bydelene i 

Oslo. Her finner hun at statusen som populær var betinget av jentas evne til å fange opp 

dominerende kulturelle ideer og praksisformer, for så å tilpasse disse til det lokale miljøet hun 

befant seg i. Om den populære kretsen ikke var så stor, spilte den en sentral rolle i konstruksjon av 

lokale standarder for hva som var den korrekte jente til enhver tid (Guldbrandsen 2007). Vel så mye 
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 Dilakshana er tamil og har foreldre fra India og Sri Lanka. Hun er katolikk, men har både hinduer og ateister i 

familien. Er flink på skolen og aktiv på tamilskolen på fritiden. 
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som det var Shelams trekk og ferdigheter som gjorde henne populær kan det argumenteres for at 

hennes evne til å manøvrere i det sosiale landskapet gjorde at hennes evner og trekk satte 

standarden for statussymboler hos jentene.  

I sitatet ovenfor beskriver Dilakshana Shelams popularitet som noe som bare ”er sånn”, ”bare sånn 

automatisk”. I intervjuene ba jeg jentene fortelle om de jentene de satte nærmest seg i nettverket. En 

karakteristikk som gikk igjen var nettopp denne forklaringsmodellen om at ”hun er ikke som alle 

andre”, ”hun er seg selv”, eller ”hun tør å stå for det hun mener”. Jenter skulle være flinke på 

skolen, pene, morsomme og modne, men kanskje viktigst av alt så skulle det være ekte og naturlig. 

Jenter de ikke likte ble omtalt som ”falske”. Guldbrandsen tolker denne dygden av å ”være seg 

selv”, som en variant av en dominerende vestlig diskurs, som innebefatter en grad av autonomi og 

uavhengighet (Guldbrandsen 2007). Kanskje kan fokuset på det naturlige og særegne også tolkes 

som uttrykk for egenart og en trygg individuell identitetsforankring i en periode av livet hvor 

jentene befinner seg i grenseflaten mellom jente og kvinne og i nye symbolske landskap. 

Hva har betydning for guttenes nettverk? 

Guttene hadde adskilte grupper, selv om de var noe større, og litt mer fleksible enn jentenes. Også 

blant guttene sto noen sentrale karakterer i sentrum for oppmerksomheten. Hassain, Ali og Nadif, 

som alle tre hadde somalisk bakgrunn, og Thavarajah med tamilsk bakgrunn, var den sterkeste 

gruppa, med de to førstnevnte tydelig i sentrum. Hassain og Ali var fettere, og hadde en styrke i at 

de nesten alltid støttet hverandre og hadde gått i klassen helt siden første klasse. Ofte flokket andre 

gutter seg rundt deres pulter i friminuttene, og de var begge førstevalg på fotballaget. Hassain og 

Ali sin gjeng strakk seg til parallellklassen, hvor både Cem og Dilek, begge med tyrkisk bakgrunn, 

Enver som var albaner og Mohammed som var pakistaner, inngikk som faste medlemmer. Til 

sammen utgjorde disse gjengen ”L-town” som de kalte seg etter forbokstaven på stedet. Flere av 

guttene skrev ”L-town” på pennalet sitt og fikk de andre i gjengen til å signere. Når fotballag skulle 

settes opp ble de regnet for å være ”drømmelaget”, en tittel som absolutt ga høy status i klassen og 

på skolen forøvrig. Gjengen bestemte mye når det gjaldt hvilke aktiviteter som skulle foregå og 

hvilke meninger som var riktige. Hos guttene var det i likhet med jentene viktig å være smarte og 

gode på skolen. Å være god i norsk språk var også viktig, og de som ikke var det kunne bli ertet. 

Samtidig kunne det å være god i fotball kompensere for manglende ferdigheter på dette området. 

Det gjorde at guttene som gikk til spesialpedagog, eller ”Hos Beth” som informantene sa, allikevel 

kunne få innpass dersom de hadde habile ferdigheter i fotball. Det var selvsagt ikke alle forunt å 
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være gode i fotball, det var heller ikke alle som hadde interesse for sport. Den alternative tilgangen 

til innpass var dermed ikke reell for alle, og de som ble skjøvet ut var ekskludert fra det Klyve 

(2010) omtaler som et ”fundamentalt fellesskap”.  

En av faktorene jeg vurderte guttenes popularitet på, var hvorvidt de ble snakket om i fortellinger 

seg imellom, fordi jeg tolket det som et tegn på at det var status å påpeke at man hadde vært 

sammen med vedkommende ovenfor de andre. Hassain og Ali var forholdsvis sterke muntlig på 

skolen, de var ansett som pene og hadde moteriktige klær. Dette var en bestemt type chinos-bukser i 

ulike farger og hettegensere med trykk. De var også gode i fotball og hadde mange bekjentskaper i 

miljøet utenfor skolen. Forskning viser at et pent utseende og populæritet ofte henger sammen, 

hvilke gjelder både for gutter og jenter (Thorne 1993, Rysst 2008). Nadif, den siste i gruppa, var 

populær, men ikke i like stor grad de andre. Kanskje kan dette komme av at han ofte kom i 

konflikter og hadde dårligere språkferdigheter enn de andre i gruppa. Inndelinger fantes også blant 

guttene, men gruppene var ikke like fastlåste som jentenes. Hvem som samhandlet var ofte orientert 

rundt aktivitetene som skulle gjøres. Derfor ble interesser spesielt avgjørende for hvem som deltok 

på hva. I tillegg til gode presentasjoner på skolen og på fotballbanen ga det høy status å utsette seg 

for fare gjennom å bryte regler, motsette seg autoriteter eller delta i fysisk voldsomme leker. Flere 

av guttene beskrev det å tørre å gjøre noe som viktige aktiviteter og kvaliteter hos venner. I 

empirien som følger blir disse faktorene tydelig.  

Gutteaktivitetene: Kongen på haugen og fotball 

I tillegg til at ungdommenes kjønn spilte inn på valg av lekekamerater, og at ulike former for 

statussymboler gjorde seg gjeldende basert på kjønn, varierte også de aktivitetene med kjønn. 

Guttene og jentene syslet med ulike aktiviteter i skoletida og benyttet seg av det fysiske rommet på 

forskjellige måter. Dette gjorde at jeg måtte velge hvem jeg skulle være sammen med til enhver tid, 

siden de ikke oppholdt seg på samme plass. Guttenes aktiviteter var ofte fysiske og varierte i takt 

med årstidene. Da jeg kom på Løvlia var det vinter, og masse snø var samlet i en stor haug utenfor 

klasseromsvinduene. Så høy var den at basketstativet som sto midt i nesten bare så vidt vistes. 

Uttrykket ”å være på haugen” betydde å leke kongen på haugen. Da var det om å gjøre å dytte alle 

andre ned for å være den siste som sto seirende igjen. Ved enhver anledning, det være seg friminutt, 

etter skoletid, før skoletid eller ved oppmøte utenfor skolen, ilte guttene til haugen. Spillet kunne bli 

veldig voldelig, spesielt når flere av deltagerne møtte i bare t-skjorte. Nesten daglig endte leken i 

skrubbsår, forstuing eller sår rumpe. Som en konsekvens av dette var grensen mellom lek og alvor 
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ofte kort, og haugen ble et hyppig utgangspunkt for verbale og fysiske konflikter. I et forsøk på å 

unngå dette satte skolen ned en rekke reguleringer for leken;  

Ikke gå på haugen om du er sint, om du absolutt skal gå på haugen, tell fra tjue nedover, ikke 

oppover. Alle som er på haugen er med på leken. Haugen innebefatter området som er den fysiske 

haugen, samt det området hvor de som blir dyttet ned fra haugen ramler. En kan ikke leke egne 

leker på haugen, eller definere egne regler. Det er heller ikke lov til å involvere noen som går 

utenfor haugens definerte område med i leken eller de som er på inspeksjon i gule vester som er på 

området av haugen, og det er ikke lov til å dytte noen bakfra på haugen
30

 

Hopping fra taket var populært på vinteren, en aktivitet som resulterte i enda flere blåmerker enn 

haugen, og sørget for at det alltid var minst ett par krykker i bruk. Det var strengt forbudt og derfor 

veldig attraktivt. Hoppingen skjedde i all hemmelighet på baksiden av skolen, et område som i seg 

selv var forbudt å ferdes i. Etter hvert som snøen smeltet ble skolegården utvidet til området med 

sletta. Det var regler for hvem som skulle være der når og hvordan. Her spilte guttene fotball, og 

nesten alle var med. Ofte fordypet de seg så i spillet at de glemte tiden og kom alt for sent til timen. 

Eller kanskje kan det være at de framviste en avslappet holdning til tidspunkt for å vise avstand til 

regelverket. I alle fall førte det til nye runder med oppramsing av regler, og (tomme) trusler om 

inndragelse av goder. Midt i feltarbeidsperioden ble det innført gjensitting som straff for å bryte 

skolens reglement. Som oftest skulle denne straffen sones ved å sitte inne i friminuttet dagen etter. 

Dette resulterte i at omtrent halvparten av guttene satt inne i hvert eneste friminutt. Fotballspilling, 

hopping fra taket og haugen resulterte i store og små skader som ble vist fram til de andre guttene i 

klassen med en dramatisk historie.  

Jentenes manglende aktiviteter 

Å gi et innblikk i hva jentene holdt på med er vanskeligere, for i motsetning til guttene var det lite 

konkrete aktiviteter de bedrev. I timene var det noe snakking, hvisking og latter, men stort sett 

jobbet jentene faglig med de oppgavene som ble foreskrevet. I de periodene som ikke var arrangerte 

fra skolens side, varierte også jentenes fritid med vær og årstid, men heller enn at aktivitetene 

varierte slik som hos guttene var det bare lokasjonen for dem som ble endret. På vinteren gjaldt det 

å unngå kulda. Det var strengt forbudt å tilbringe friminuttene inne, og lærerne patruljerte gangene 

og sjekket at ingen oppholdt seg der i den tilmålte tida friminuttet varte. Elevene brukte derfor flere 
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kreative ideer for å komme seg unna kulda. Elever, og da hovedsakelig gutter, ble hentet fra kott, 

under trapper, i ganger og på lager. Strategien jentene benyttet seg av var å oppsøke jentedoen. For 

å komme til do måtte man utendørs og ned ei trapp rett ved hovedinngangen. Trikset var at man 

ikke kunne bli nektet å gå på do, og dermed kunne man snike seg til å bli lengre. Det var en guttefri 

sone hvor friminuttene kunne tilbringes i ly fra kulda. Lærerne var kjent med denne strategien, men 

jentene visste råd også for det. ”Vi bare sitter oppå do og lager prompelyder og sånn når de 

kommer”, forklarte Delisha meg.
31

 ”Vi slår av lyset, låser døra og leker spøkelse”, fortalte Shelam. 

Det framsto ikke som om det var hva de gjorde der som var viktig, men at de var sammen og det 

spennende med å gjøre noe som ikke var lov. Det er interessant at også på dette feltet valgte jentene 

en trygg måte å bryte reglene på. De benyttet et sted hvor det tross alt var lov til å gå. Når 

gjensitting ble innført framsto det som straff for guttene, men nærmest som premiering for jentene. 

Som straff for å være inne måtte de være inne. Denne komiske motsigelsen visste jentene å utnytte. 

De sørget for å bli ”tatt” på do sammen med dem de ønsket å være på gjensitting sammen med. 

Episoden under viser dette. 

Det er en av de første vårdagene, og sola avgir endelig litt varme. Jeg kommer på skolen i storefri 

og setter meg ved siden av noen av jentene som sitter i solveggen. Flere har tatt av seg genseren og 

sitter i bare t-skjorta. Jeg spør Nurai som sitter ytterst om hvor guttene er, hun forteller at de fleste 

er inne i gjensitting. ”De gjorde noe i går. I morgen må jeg, Dilakshana, Aisha og Zainah sitte 

igjen… Fordi vi var på do”, forklarer hun. De andre prater om gjensittinga. Så ser de på meg. 

“Tror du de ringer hjem?”. Jeg svarer at jeg ikke vet, men at det kanskje kommer an på hva de har 

gjort. Dilakshana nikker samtykkende på hodet ”De sier at de ser an situasjonen. Og de ringte ikke 

guttene som sprang i gangen, så da ringer de nok ikke”, avslutter hun litt mer usikkert. Aisha gliser 

bredt og sier høyt og overbærende mens hun slår ut med armene ”Man tør jo ikke gå på do 

lenger”. Jeg spør om de faktisk ikke får lov til det lengre. Aisha ler ”Jo, men om vi går på do også 

vasker vi hendene også glemmer vi å gå ut”. Dilakshana fniser og hermer og himler med øynene 

“Vi ’glemmer’ det”. Dette får alle jentene til å bryte ut i latter. Når vi kommer inn til timen etter 

storefri gir læreren beskjed om at jentene må være inne. Aisha hvisker til meg når læreren ikke 

hører at egentlig så var det bare Nurai, Aisha, Zainah og Dilakshana som var på do, men for å 

sørge for at Maia også fikk være sammen med dem på gjensittinga så ventet de til hun kunne bli tatt 

sammen med dem.  
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Når det ble varmere i lufta trakk flere av jentene ut fra do og inn i skolegården. Her gikk de rundt i 

klynger, snakket og delte hemmeligheter. Interessen for gutter delte Delisha og Shelam med flere av 

jentene på trinnet. Dette kunne kanskje ført til et sterkere bånd, eller i alle fall økt kontakt med 

guttene. Men dette så jeg lite til. At jentene interesserer seg for å snakke om gutter, samtidig som de 

tar avstand fra guttene i klassen er et fenomen sosiologen Angelina McRobbie (1991) også har 

funnet blant tenåringsjenter. Hun argumenterer for at ”virkelige gutter” tilhører et senere stadium 

enn hva mine informanter befinner seg i (McRobbie 1991: 58). Kanskje var det derfor jentene på 

Løvlia heller var interesserte i kjendisgutter enn gutter fra samme sted og på samme alder. Mest 

populære var skuespilleren Jaden Smith og artisten Justin Bieber, samt en skuespiller fra en TV-

serie som het Gossip Girls. Fordi jeg hadde kort hår syntes jentene at jeg lignet veldig på Justin 

Bieber, noe jeg stadighet fikk oppmerksomhet for og ble ertet for. Kort hår var noe som brøyt med 

stereotypen av jenter. De syntes det var helt uforståelig da de etter at jeg hadde vært en tur til 

frisøren i løpet av tida innså at jeg ikke sparte håret mitt, men faktisk valgte selv å ha det kort.
32

 Når 

guttene ikke var til stede hendte det at jentene snakket om menstruasjon og sex. Dette kunne de 

finne på å inkludere meg i. En av jentene hadde vært på skolebiblioteket og lånt bøkene bak Gossip 

Girl som de fordypet seg i. De hadde laget eselører på de boksidene hvor sex ble omtalt direkte, og 

denne sendte de mellom seg med hyling, hvin, rødmende fjes og latter. De ville også at jeg skulle 

lese det og kunne gi meg ei bok med sidehenvisning og forventningsfullt følge med på reaksjonen 

min mens jeg leste. En antagelse kan jo gjøres om at karakteren på samtalen ble noe mindre privat 

når den ble flyttet ut i det offentlige, men dette har jeg av åpenbare grunner ikke belegg for i 

materialet mitt til å si noe om.  

Jentene kombinerte  aktivitetene med intime samtaler. De spilte kort nede på sletta, eller slikket sol 

mens de så guttene spille. Så snart det var bart på bakken kom en lærer, som hadde ansvar for 

trivsel på skolen, innom med nytt hoppetau og hoppestrikk til klassen med følgende beskjed “nå er 

det kanskje sånn at mange tenker at det er en jenteting”. Nadif rakk straks opp handa og svarte “Jeg 

tenker bare at det er kjedelig, at jeg heller spiller fotball”. Læreren fortsatte med å forklare at ”Det 

er ingen jenteaktivitet. Faktisk er det bra og kanskje helt nødvendig trening også for fotballspillere”. 

Allikevel var grunnlaget lagt, og det ble til at jentene var de som brukte hoppetau i friminuttet. Hvor 

vidt dette ville vært tilfelle uansett, eller om presentasjonen av aktiviteten spilte inn, er vanskelig å 
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si noe om. Men ideen om at hoppetau var noe som ble tenkt på som en jenteaktivitet var allikevel 

lansert. 

”Skal hun få være med?” Eksklusjon gjennom eksplisitt 

inklusjon 

Jentenes og guttenes inklusjons- og eksklusjonsprosesser hadde ulike uttrykk. En metode som ofte 

ble brukt blant jentene var å overkommunisere en invitasjon eller fortelling om en hendelse som en 

begrenset gruppe hadde deltatt på. Dersom eksempelvis Delisha skulle være sammen med Shelam 

etter skoletid ble dette avtalt og gjentatt i plenum. Slike opplagte invitasjoner kan tolkes som en 

søknad om bekreftelse på en relasjon, og å godta invitasjon kan ses på som en bekreftelse. Shelam 

benyttet seg ofte av denne metoden, kanskje var det fordi hun var den mest populære jenta, og 

derfor var sikker på å få en bekreftelse på invitasjonen. Disse samtalene var som en framvisning 

hvor noen uttalt ble inkludert, og kan leses som en indirekte eksklusjon av dem som ble utelatt fra 

invitasjonen. Et eksempel på dette er hvordan planleggingen av en shoppingtur foregikk.  

I kunst- og håndverk skal alle elevene fra sjuendetrinn ned til parken. Vi møter alle opp utenfor 

skolen. Det er mye knuffing og bråk. Et mylder av latter, kameratslig slåssing og høylytte samtaler. 

En av lærerne prøver å true med at de som ikke klarer å oppføre seg må sitte igjen etter skolen til 

han selv er ferdig på jobb. Dette ser overhodet ikke ut til å ha noen effekt. Noen av jentene finner 

fram drikkeflaskene sine og spruter på hverandre. En stråle treffer Maia i skrittet og flere ler, Maia 

ler med selv om hun virker litt flau. En gjeng gutter kommer ut fra jentedo, de ler og klapper 

hverandre på skuldra. Jeg klarer ikke helt å oppfatte hva de har gjort der inne. “Nå må dere være 

stille” skriker læreren i et forgjeves forsøk på å roe stemninga. “Da går vi ned til parken”, hun 

veiver med armene og leder an. Noen av guttene har allerede gått i forveien. Læreren snur seg mot 

jentene og legger til med en streng mine “Og jeg vil ikke ha noen baktropp som dannes”. Jentene 

kikker på hverandre og fniser.  

Jeg blir gående helt bakerst sammen med Zainah. Vi snakker om påskeferien og Nesodden hvor hun 

har vært og badet. Shelam, Sophia, Nurai og Delisha går et stykke foran oss, men slakker ned på 

tempoet så de blir gående sammen med oss. Jeg spør om de har vært i Oslo i påsken. De svarer 

kontant nei. Jeg spør hvor de har vært. “Her” sier de. Eller ”Hakke vært i City
35

 eller no”, tilføyer 

Shelam. De fortsetter å snakke om noe jeg ikke helt får med meg. Så sier Shelam litt høyt “Skal 
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Maia egentlig få være med i klubben?”. Jeg skjønner ikke helt hva de snakker om. Zainah sier at 

hun burde få bli med “okei”, sier Shelam, det virker som om det er hun som planlegger. “Får 

Anita
36

 være med?”, spør Zainah. “Ja hun sa det” svarer Delisha. “Da blir jeg også med tror jeg”, 

svarer Zainah. Opphisset fortsetter Shelam planlegginga “Ok, da møtes vi klokka to på T-banen”, 

sier hun bestemt, og kikker jentene inn i øynene en etter en for å få bekreftelse. Jeg spør hva det er 

de planlegger. “Shopping!”, svarer Shelam kontant og ler litt. ”På City”, legger hun til. ”Hva er 

det dere skal shoppe da?”, spør jeg. “Forskjellig. Klær, også litt ting fra Body Shop
37

 og sånn. 

Lotion”, forklarer Shelam. Vi går litt videre uten å si noe, før Shelam igjen bryter stillheten Jeg har 

1500 kroner!” proklamerer hun høyt. De andre sier ingenting. Noen av jentene kommenterer at jeg 

har fint armbånd. Den ene spør om hvor jeg har kjøpt smykket mitt og jeg sier at jeg har fått det fra 

Berlin. “Ååå det var dumt, da kan ikke jeg kjøpe det på City”, sier Shelam skuffet. 

Mens vi snegler oss mot parken, i noe som definitivt kan defineres som en baktropp, fortsetter 

jentene å diskutere seg imellom. Zainah virker ikke så veldig interessert, og hun begynner å stille 

meg spørsmål om ferien samtidig som hun slakker litt ned på tempoet, som for å markere at hun 

heller vil snakke med meg. Plutselig snur Shelam seg mot Zainah “ Vi bør dra på lørdag da kan vi 

dra i T-banen klokka ni”. “Jeg kan ikke da, men dere kan jo dra”, sier Zainah litt uinteressert. 

“Hvorfor kan du ikke?”, spør Shelam konfronterende. “Jeg er opptatt”, sier Zainah kontant og 

snur seg tilbake til meg og spør videre om ferien min. Jeg spør de andre jentene hvorfor de har 

endret tidspunkt. Shelam svarer, som om det er den største selvfølgelighet “Da kan vi jo være der 

mye lengre!”. Jeg spør hva de gjør så lenge, om de shopper hele tida. Alle ler. “Nei, vi loker”, sier 

Shelam. De andre nikker. “Hva gjør dere når dere loker da?”, spør jeg. “Vi går opp i gata”, sier 

Shelam. “i Carl Johan” forklarer Sophia. “Også røyker vi sjokoladesigaretter”, sier Zainah. Nurai 

hopper inn i samtalen “Har dere sett at det er kommet nye sigaretter. Sånne med lakris?”. 

Dagen etter hører jeg at jentene diskuterer shoppingturen igjen. Vi sitter i klasserommet og det er 

matpause. Delisha spør Shelam og Nurai om det passer at de møtes klokka ni. De nikker begge 

bekreftende. Så roper Delisha over til Zainah om hun kan komme klokka ni hun også. Zainah svarer 

at hun skal prøve å bli med. Shelam gir seg til å diskutere hva hun skal kjøpe.  

Etter helga snakker jeg med Delisha, og jeg spør henne hvordan det gikk med shoppingturen. 

Delisha ser litt spørrende på meg” Hva mener du?”. Jeg sier at vi snakka jo masse om den 
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shoppingturen hele forrige uke, at du hadde gavekort og sånn. Delisha smiler,” Åja det ja. Nei det 

har vi ikke vært på”. ”Hvorfor ikke?”. ”Nei, for det er jo mange uker til”.  

Episoden viser hvordan ekskludering skjer gjennom aktivt å inkludere enkelte. I begge tilfellene var 

det flere til stede enn de som ble invitert, og slik jeg oppfattet det var dette også noe av grunnen til 

at samtalen fant sted. Det betyr ikke nødvendigvis at motivasjonen for å snakke om shoppinga var å 

ekskludere noen fra gruppa, men det å vise til at dette var en eksklusiv aktivitet som ikke alle kunne 

være med på. Dette ble forsterket ved at det ble diskutert og forhandlet hvem som skulle få være 

med. Spørsmålet ”Skal hun få være med?” framviser at det er et ekskluderende fellesskap der bare 

noen få har tilgang (Rysst 2005:11). Både å invitere og å bekrefte invitasjonen til shoppingen kan 

ses på som en invitasjon og bekreftelse av vennskap. Zainahs tilbakeholdenhet kan kanskje leses 

som et forsøk på å ta kontroll over situasjonen og å vise autonomi. Det er heller ikke 

shoppingaktiviteten som er det sentrale i seg selv. Den planlegges flere ganger høylytt mellom dem 

som skal være med og, som i shoppingeksemplet, hvem som får lov til å være med. Planlegginga er 

vel så mye en aktivitet i seg selv, som viser hvem man hører sammen med. Dette er kanskje også en 

av grunnene til at shoppinga kan ses på som en hobby som trekkes fram selv når de ikke er i 

nærheten av en butikk slik som i skolesituasjonen. I tillegg til å snakke om shopping snakket 

jentene noe om sunnhet og slanking. Rundt lunsjen skjedde det flere ganger at de diskuterte 

karbohydrater, fett og slankekurer. På lik linje med at planleggingen vel så mye var en aktivitet som 

shoppingen i seg selv, opplevde jeg at slankinga ikke var noe de faktisk drev med, men en tematikk 

som var viktig for jentefellesskapet. De kunne for eksempel si at de aldri spiste karbohydrater mens 

de spiste brød.  

Kanskje er det heller ikke den direkte aktiviteten de andre jentene refererer til når de forteller at de 

ikke er opptatt av det samme som de andre ”shopping og sminke og sånn”, men også et resultat av 

at denne hobbyen snakkes om i eksklusive termer slik som i situasjonen ovenfor. På samme måte 

som et ”vi” forutsetter et ”de”, er også eksklusjon en nødvendig konsekvens eller middel mot 

inklusjon. En åpen og eksklusiv invitasjon til noen, men ikke til alle, er en bekreftelse på at noen er 

med, samtidig som det tydeliggjør at andre ikke er det. En slik invitasjon fungerer ikke bare for 

aktivt å inkludere andre, men også for å søke egen bekreftelse. 

Det er slutten på skoledagen, den aller siste av guttene forsvinner ut av døra med sekken på. 

Dilakshana er som vanlig treig, hun pakker sekken og ordner i papirene sine. Shelam, Nurai, 

Zainah, Sophia og Dilakshana er også igjen i klasserommet. Høyt spør Zainah Nurai om det passer 
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at de møtes klokka halv fire. Shelam får med seg dette og henvender seg til Delisha og sier høyt 

”Sant vi skal på Mcer’n
39

 i dag?”.  

Shelam kunne like gjerne sagt ”Jeg og Delisha er også venner og har planer, ikke sant Delisha?”. En 

slik eksplisitt planlegging foregikk ikke så vidt jeg vet i A-klassen. Kanskje handler dette om at 

valgmulighetene var færre, og at de to grupperingene allerede var dannet. Det var ingen vits for 

Aisha å inkludere Maia høylytt når de to ofte var de eneste jentene til stede. Kanskje var også 

usikkerheten mindre på disse vennskapene fordi det var minimalt med konkurranse siden de var så 

få jenter.  

De skjulte jentekonfliktene 

I tillegg til de formene for ekskludering som er beskrevet hadde også jentene konflikter seg 

imellom, og det var et strengt regime for hva som var ”kult ”. Ikke alle hadde like stor 

defineringsmakt. Shelam var opptatt av å definere hvem som var inn og ut i klesstilen, og korrigerte 

de andre jentenes utseende og stil. Hun kunne kommentere at noen var stygge på håret, få dem til å 

ordne det, eller baksnakke jenter som ikke var til stede vedrørende deres utseende og klær. Jeg 

opplevde at de andre jentene ofte hørte på hva hun hadde å si, og selv når de uttrykte at de kunne 

kle seg som de ville, observerte jeg at de tok av det plagget som var blitt kommentert, eller ordnet 

håret på en annen måte dersom Shelam hadde sagt at det var stygt. Det var også gjennom 

kommentarer på mine klær og smykker at jentene kontaktet meg, og de kunne spørre hvor jeg hadde 

kjøpt noe, slik som i shoppingepisoden.  

Misnøye med andre jenter ble sjelden uttrykt eksplisitt, men skjedde som subtile kommentarer og 

baksnakking uten den aktuelle jenta til stede. I boken ”Girlfighting” analyserer Brown (2003) 

konflikter mellom jenter. Brown hevder at de snevre feminine idealene som promoteres av vestlig 

kultur gjennom media, og som voksne oppmuntrer jentene til, bidrar til unge jenters forståelse av at 

de skal være stille, flinke, få gode karakterer og ikke uttrykke sinne.  

When ’normal’ for girls is defined as not fighting or ’causing a ruckus’, but being ’nice and ’making 

everything better and stuff’, signs of meanness or anger or strong feelings get girls in to trouble with 

authorities. Girls either become troublemakers or take anger elsewhere” (Brown 2003:73). 

Fordi aggressive følelser ikke kan vises må de gjøres i det skjulte eller gjemmes vekk, ifølge 

Brown. Dette tar gjerne form av en mindre direkte konflikt enn hva som finnes hos guttene (Brown 
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2003, Thorne 1993). Enkelte oversetter også sinne til tristhet, som er en mer akseptabel følelse for 

jenter å uttrykke (Brown 2003), jeg så også eksempler på at jentene på Løvlia brast i gråt når de ble 

utestengt. Ifølge Brown blir ofte jenter plaget av andre fordi de utfordrer det stereotypiske 

kvinneidealet og påminner andre jenter om deres potensielle mulighet for ikke å passe inn (ibid.). 

Disse jentene blir testet og ertet som en metode for å reetablere og stabilisere det normale, og 

dermed gjøre den sosiale verden forståelig, forutsigbar og trygg (Brown 2003: 70). I tillegg til, eller 

kanskje snarere på grunn av, at jentenes konflikter var subtile var det heller ikke viet stor 

oppmerksomhet til deres konflikter fra lærernes side. De var snarere et privat anliggende jentene 

imellom.  

Konflikt, forsoning og brorskap 

Guttenes konflikter var på den andre siden store, verbale og fysiske. Alle, både elever og lærere, 

fikk vite når konflikter oppsto, og de ble diskutert i plenum med jentene til stede. Det foregikk en 

slags konkurranse eller testing guttene imellom for å se om den andre kunne forsvare seg i 

konflikter. En av hovedårsakene til konflikter grunnet i skyldspørsmål. Reglene på skolen som 

guttene brøt var ofte de som fikk mest oppmerksomhet, det være seg hopping fra taket på vinteren, 

slåssing på haugen eller tyveri fra melkeskapet. Konflikten som pågikk i ettertid var forhandling 

mellom fraskrivelse av skyld “Wallah
40

 det var ikke meg”, viktigheten av å ikke tyste, samt å ta 

straffen for det man hadde gjort slik at andre ikke måtte det.  

Det er utallige eksempler på hvordan dette spillet foregikk. Det sto respekt av å ta ansvar for det en 

hadde gjort, samtidig var det viktig ikke å tilstå med en gang, fordi det var en del av spenninga. 

Allerede den første uka jeg var på Løvlia oppsto en stor konflikt mellom guttene. Jeg skjønte ikke 

helt hva som hadde skjedd, men læreren kom inn og alle guttene samlet seg i ett klasserom sammen 

med den mannlige læreren. Jentene fikk beskjed om å gå et annet sted sammen med den kvinnelige 

læreren. Jeg ble sittende igjen sammen med guttene, men fikk straks beskjed av dem om at jeg ikke 

hørte hjemme der, men måtte gå inn til jentene. Inne hos jentene sto en av lærerne fremst i 

klasserommet. Med en alvorlig mine kunne hun fortelle oss at Kristoffer igjen var blitt banket opp i 

friminuttet. Jentene fikk komme med råd om hvordan de skulle løse situasjonen, og hvilken rolle de 
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skulle spille når en slik konflikt oppsto. De forslagene som kom fra jentene var stort sett at en kunne 

kontakte en lærer, men at det heller ikke var så populært om man ville slippe å bli mobbet selv. 

Flere av jentene uttrykte en viss tilfredshet seg imellom med at Kristoffer ble banket opp. Han 

fortjente det. Allikevel så jeg aldri noen av jentene være slem eller kommentere noe direkte til 

Kristoffer. Alle var på sett og vis enige om at vold ikke var løsningen, og at en voksen måtte 

kontaktes.  

Ved en senere anledning fikk jeg se hvordan guttene forholdt seg til en slåsskamp som hadde 

oppstått. Da jeg kom på skolen til første time merker jeg at stemningen var oppkavet. Jeg stakk så 

vidt innom lærerværelset for å legge fra meg veska og overhørte en samtale mellom noen av lærerne 

som hadde vært ute og røyket. Jeg fikk med meg enkeltord som ”spytta” og ”forbanna” og spurte 

kontaktlæreren i sjuende om hva som har skjedd. Hun fortalte at det hadde oppstått en konflikt i 

løpet av skoledagen i forveien. Nadif og en gutt fra femteklasse hadde vært på haugen i storefri, og 

det hadde utartet seg til en krangel. Ifølge Nadif knuffet han hardt, og gutten hadde påstått at det 

kom bakfra. Gutten hadde blitt veldig sint, og tatt en telefon til storebroren som gikk på 

ungdomsskolen for å be om assistanse til hevn. Etter skolen dukket broren og en annen gutt opp 

utenfor skolegården. Flere av guttene fra klassen var sammen med Nadif når det hele skjedde, 

heriblant Ali og Hassain. En av guttene fikk inn et solid slag i kjeven på Nadif og sparket han. Når 

en lærer som har blitt varslet om bråket kom ut for å bryte opp slagsmålet blir hun spyttet i ansiktet 

før guttene stikker av.  

I første time kommer en av lærerne fra en annen klasse som kjenner situasjonen inn for å snakke 

med klassen. Det er musestille. Ingen av jentene har dukket opp denne dagen, og det er kun elleve 

gutter fra klassen som er på skolen. Nadif er også der. Han sitter stille på pulten sin bakerst i 

klasserommet når timen begynner, noe som er ganske uvanlig til han å være. Den ene siden av 

ansiktet er opphovnet og bærer preg av gårdagen. Det virker som om alle skjønner hva som skal 

skje, og med jevne mellomrom snur de seg og titter bak på Nadif. Læreren sier at de skal snakke om 

det som har skjedd, og om dette med hevn. ”Hvor går grensa? Hva gjør man i en sånn situasjon?”. 

Ingen av guttene svarer. Kontaktlæreren forsøker med et nytt spørsmål ”Hva synes dere om det som 

skjedde i går. Om det å hente inn en storebror for å løse en konflikt som skjer på skolen?” Hassain 

rekker opp hånda. ”Det er feigt”, Ali er raskt oppe med hånda og også han stemmer i ”Det er 

feigt”. Læreren virker fornøyd med svaret og konkluderer: ”Så da er vi enige om at det er feigt. 

Hva skal man gjøre da? Hvordan løser man konflikten? Det var flaks at en elev kom og varsla i 

går, ellers kunne det gått mye verre”. Guttene ser rundt seg som for å lete etter den skyldige. 
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Hassain rekker opp hånda ”Hvem var det? Hvem sa det, hvem tysta?” Kontaktlæreren ser alvorlig 

på dem. ”Det er ikke så viktig hvem som sa det, det trenger dere ikke å bry dere med, og det vil vi 

helst ikke at dere skal heller. Det er bare viktig at dere vet at det er det riktige”. ”Nei, men hvem 

var det da?”, fortsetter Hassain. Læreren fra den andre klassen overser innspillet og føyer til at: 

”Det ikke er snakk om tysting når man sier ifra om noe som er galt. Det er snakk om både plikt og 

rett. Dere har rett til å bli beskyttet av klassekameratene deres, og dere har en plikt til å si ifra som 

klassekamerat, det er ikke snakk om tysting. Men hva tenker dere at dere skal gjøre i en sånn 

situasjon, hvis det ikke er på skolen?”.  

Kristoffer: Si ifra til en lærer 

Lærer: Ja det er riktig, men hvis det ikke er på skolen. Hva gjør dere da? 

Hassain: Hvis vi ikke er på skolen kan vi jo ikke si ifra til en lærer. Da må vi bare slå tilbake.  

Lærer: Men er ikke det hevn da? Kan dere ikke si det til noen voksne hjemme? 

Thavarajah: Pappa sier at dersom jeg slår for å forsvare meg så er det greit, men jeg får ikke lov 

til å starte slåsskamp. 

Hassain: Ikke jeg heller. 

Læreren: Men hvor går grensa da? 

Thavarajah: Pappa sier at grensa går ved tre. Dersom noen slår tre ganger da kan du slå tilbake. 

Da er det forsvar. 

Lærerne møter blikket til hverandre og ser litt rådville ut. De er tydelig uenige i denne regelen. For 

å illustrere situasjonen stiller læreren seg opp. ”Se på oss nå, hvis hun slår meg nå tre ganger også 

slutter hun. (Hun viser til kontaktlæreren at hun må late som om hun slår) ”Kan jeg slå da?” Alle 

svarer unisont ja, helt enige om at de har rett svar. Læreren virker misfornøyd. ”Men hun har jo 

slutta å slå, dere sa at grensa gikk ved tre?” 

Mohammed: Ja, men hun har jo slått tre ganger, da er det greit. 

Læreren: Men hun slutta, hun slår ikke en gang til. 

Ali: Da er det ikke slåsskamp. Da er hun jo ikke sint. 
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Læreren: (Lettere irritert) Jo, hun er sint! Hun slår tre ganger før hun slutter. Kan jeg slå da? Er 

det forsvar? 

Hassain: (Virker helt oppgitt og sukker) Å løh, men hvorfor slutter hun å slå hvis hun er sint? det 

gjør jo ingen! 

Læreren ser ikke ut til å komme noen vei, men avslutter med en oppsummering om at det er plikt og 

rett til å si ifra. Og at hevn ikke er i orden. 

Episoden ovenfor viser flere faktorer som er typiske ved konflikter hvor kun gutter er involvert. For 

det første er konflikten eksplisitt og fysisk. Den startet med at Nadif dyttet en gutt for hardt, og fordi 

gutten var mindre, innkalte han forsterkninger fra en eldre bror som tok til fysisk motangrep. Det 

var forholdsvis utypisk at andre ble hentet inn, men ikke at konflikten ble fysisk. En slåsskamp mot 

en som er yngre kunne vært mindre populært, og guttene uttrykte vanligvis sterk motstand mot at 

eldre gutter banket opp yngre. Men i denne episoden var grensene litt uklare, siden det tross alt 

skjedde i lek på haugen. Selv om Nadif kanskje dyttet gutten i ryggen var det allikevel på haugen, 

og det var i lek. Dessuten hadde gutten hentet inn noen utenfra, og det var å regne som feigt. I 

tillegg er det helt tydelig at det å gå til læreren var uakseptabelt, det regnes som tysting. Vel så 

viktig som konflikten dagen før blir derfor hvem som er den skyldige i å involvere læreren. Den 

eneste som foreslår å hente inn en lærer er Kristoffer, en gutt som ofte sto alene i fysiske og verbale 

kamper mot de andre i klassen. Thorne (1993) hevder at jenter ofte kontakter lærere i konflikter 

fordi de ikke kan måle seg fysisk med guttene. Slik jeg tolker Kristoffers situasjon kan dette også 

være hans begrunnelse for å ønske bistand fra en voksen. I sterk kontrakt til jentenes vurdering ser 

vi i eksemplet at toleransen for å blande inn en lærer i konflikten er mye lavere hos guttene (se også 

Thorne 1993). Det var kun i en kontekst at det var tillatt å gå til læreren, det handlet om å melde seg 

selv dersom resultatet ellers ville bli kollektiv straff. Det var imidlertid ikke akseptert å melde andre 

enn seg selv inn i tillegg, det var å regne som tysting. Ved en annen anledning fikk jeg se hvordan 

ulike faktorer rundt det å tyste i forhold til regelbrudd ble behandlet blant guttene.  

Klasse 7A er satt til å jobbe alene, og læreren til 7B er satt til å holde et øye med dem. Døra 

mellom rommene til de to klassene står åpen. Et par av guttene er framme ved kateteret og roter i 

skuffene og finner en Post-it blokk. Den kastes rundt mellom guttene, og en etter en hiver de seg 

over den, skriver på lapper som de farer rundt med og prøver å klistre på ryggene til hverandre. 

Etter hvert som nye lapper oppdages på ryggene leser de dem og bryter ut i latter. På lappene står 

det “Spank me”, “I am a russian bitch”, “Mohammed er dama mi” “Jeg er en jente” “Jeg er en 
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dame”. Aisha og Maia sitter sammen og jobber samtidig som de av og til følger med på det guttene 

driver med. Jeg hører at de hvisker til hverandre “Idioter, ass”. Aisha ser oppgitt på at guttene 

springer rundt, og at Ali ikke ser ut til å ha oppdaget at han har en lapp på ryggen “Dere er dumme 

ass (sier hun litt ertende) sjekk ryggen din, Ali”. Ali gliser stort og tar handa på ryggen for å lete 

etter lappen. Han får tak i noe, fisker den fram og leser teksten før han skriker ut “ALLAH” og ler 

høyt. Det hele er et totalt kaos; noen har lukka døra inn til den andre klassen, et par står framme 

ved tavla og slåss, en gjeng gutter trykker på lærerens datamaskin, mens andre løper rundt omkring 

og prøver å fange lapper. 

 Plutselig smeller døra inn fra B-klassen opp og inn kommer enn illsint lærer. Som ved et støt kaster 

alle seg tilbake på plassene sine og sitter musestille. Læreren kjefter høylytt og går rundt i 

klasserommet mens han plukker av lapper fra ryggene en etter en. Idet han passerer kommenterer 

han at Amal
42

 bør jobbe. Amal har de andres blikk rettet mot seg og svarer småfrekt “slapp’a bror, 

chill’n”. Dette får det til å renne over for læreren, han går med taktfaste skritt mot inngangsdøra, 

åpner den og vinker Amal ut på gangen. Amal reiser seg og går mot døra, idet han når fram snur 

han seg og gliser bredt til guttene langs vindusrekka. Idet døra går igjen bak dem bryter klassen ut i 

hyling og plystring, noen tramper iherdig med bein og hender på gulv og pultplate. De eneste som 

sitter stille er Nadif og David som sitter fordypet i noe på bakerste rad. Døra farer opp igjen, og 

like fort er det helt stille. “Hvem var det?” spør læreren og lar blikket vandre over klassen. Ingen 

svarer, så han går ut igjen. Nok en gang bryter klassen ut i seiersbrøl i det døra lukkes, og sitter 

musestille når den åpnes igjen. Læreren gir opp og annonserer at alle guttene må møte etter skolen 

klokka to for gjensitting. Flere av guttene slår ut med armene. Og et kakkelkor av “ Det var ikke 

meg”, ”Jeg har ikke gjort noe”, ”Wallah, jeg sverger” øker i klasserommet. “Hæ? Men jeg har i 

alle fall ikke gjort noe”. Læreren ser strengt på dem og forlater klasserommet.  

En stund etterpå kommer han tilbake med en ny beskjed “Det er en måte å slippe unna på, og det er 

at de som har gjort det melder seg slik at de får gjensitting og de uskyldige kan gå hjem”. Ett 

øyeblikk er det stille, så reiser Markus og Hassain seg resolutt og går bort til læreren for å melde 

de skyldige, seg selv inkludert. Læreren nikker fornøyd, noterer og leser høyt opp navnene, 

heriblant melderne, Mohammed, Amal, Ali og Stian, før han går tilbake til klassen sin og lukker 

døra. Ali farer opp og setter øynene i Hassain ”Wallah, hvorfor sladra du på meg?”. ”Jeg sladra 

ikke”, sier Hassain og ser sjokkert ut. ”Løh, du gjorde det jo. Faen hvorfor måtte du tyste på 
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 Amal har marokkansk bakgrunn. Han bor sammen med mor og søsken. Han har bodd flere steder i Groruddalen, samt 

et år i Marokko. 
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meg?” Markus som sitter på bakerste rad blander seg inn. “Jeg sier heller at det var meg enn at de 

som ikke gjorde det blir straffa”. Hassain nikker samtykkende, mens Ali slår illsint ut med armene 

og snur ryggen demonstrativt til dem.  

Her kan vi se hvordan alle spiller uskyldige fram til et visst tidspunkt, når det går utover de 

uskyldige. Samtidig oppstår det en konflikt når de som melder seg skyldig også melder inn noen 

andre. Denne konflikten sto guttene i flere ganger. Spillet sto hele tiden mellom å tørre å trosse 

læreren og å stå opp for det du hadde gjort. Det å angi andre var imidlertid i grenseland, det var ikke 

populært, men det var samtidig veldig lite akseptert å la andre ta straffen for noe alene. Når hærverk 

eller mer alvorlige regelbrudd skjedde ble denne spenninga enda større, fordi mer sto på spill 

dersom man ble tatt. Ved et tilfelle hadde melkeskapet blitt ranet, og bare en av guttene sto fram. 

Nadif sa seg skyldig og gikk inn i begge klasserommene etter tur sammen med en lærer for å få de 

medsammensvorne til å stå fram. Nadif ville ikke ut med hvem det var, men ga tydelig uttrykk for 

at han syntes det var dårlig gjort at ingen sto fram. Til slutt tok noen av de andre guttene affære og 

meldte inn dem de visste var skyldige. Dette var ikke noen de tok lett på. Det virket som de veide 

det urettferdige med å la Nadif stå alene som syndebukk opp mot det illojale med å tyste til en 

lærer, og vurderte det dit hen at lojaliteten til Nadif var viktigst.  

Tysting som lojalitetsbrudd   

Guttene opererte slik jeg ser det etter strenge regler, hvor de markerte motstand til de formelle 

regler som var nedsatt av skolen. Egne uformelle sosiale regler fungerer innad i gjengen i denne 

opposisjonen. I det første eksempelet ble det tydelig hvordan spørsmålet om hva som er hevn og 

forsvar ble behandlet ved hjelp av en regel, nemlig den at grensa går på tre slag. Det er jo åpenbart 

at lærerne ønsket å komme fram til at det å slå ikke skulle skje i det helle tatt, men for guttene var 

ikke dette et spørsmål. Når regelen om tre slag først var presentert var det den de diskuterte ut ifra. 

Kanskje var det også Tavarajahs behov for en regel som farens logikk sprang ut fra. Dersom 

premisset er at på et eller annet tidspunkt vil det være greit å slå tilbake er kanskje heller ikke tre en 

dårlig regel. Det er vel som guttene nevnte ganske usannsynlig at noen som er skikkelig sint stopper 

å slå etter tre slag.  

I nesten samtlige konflikter guttene imellom ble viktigheten av å holde tett og ikke tyste 

kommunisert. Dette er tydelig både i konflikten med lappene på ryggen og i diskusjonen rundt 

hevn. Jeg ser dette som et ledd i guttegjengen sin opposisjon til skolen og lærerne og at hvorvidt 
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man tyster eller holder tett viser hvor ens lojalitet ligger. Paul Willis (1977) argumenterer for at 

guttegjengen han studerer, som alle har arbeiderklassebakgrunn, er i en aktiv opposisjon til skolen 

og de såkalte konformistene som underkaster seg skolens reglement. En av de viktige sentrale 

reglene for guttene i Willis studie er å motsette seg selve ideen om skolen ved å bryte regler. 

Reglene framvises og trikses med så de tydeliggjøres for andre i gjengen, samtidig som de ikke er 

tilstrekkelig tydelige for sanksjoner (ibid). ”The lads specialise in a caged resentment which always 

stops just short of outright confrontation” (Willis 1977: 13). Konfliktene som oppstår i 

regelbruddene og deres håndtering i etterkant leser Willis som en konflikt mellom det formelle og 

det uformelle, hvor skolen representerer det formelle og guttene representerer det uformelle (Willis 

1997: 22). Essensen i den uformelle gruppen er en felles opposisjon til det formelle. Tysting blir i 

denne konteksten det som tillater formell makt ved å penetrere de to sfærene, og er ifølge Willis et 

universelt tabu blant uformelle grupper (ibid.).
 44

   

I episoden hvor hevn ble diskutert så vi hvordan Hassain var opptatt av hvem som hadde ”tysta”, 

mens lærerne vektla den samme praksisen som ”å si ifra”. Tysting er guttenes emiske begrep, mens 

”å si ifra” er det komplementære formelle begrepet for det samme fenomenet. Det er bare gjennom 

å få noen til å tyste at informasjonen når den formelle makta og gir skolen og det formelle mulighet 

til å reetablere seg som overhode (Willis 1977: 24). Ved å tyste bryter guttene lojalitetsbåndet til 

gjengen og den uformelle gruppa, mens de ved å tilbakeholde informasjon styrker lojaliteten til 

gruppa. Kanskje kan lojalitetskampen forklares med det Turner kaller communitas, hvor forskjeller 

mellom personer i liminale grupper hviskes ut(Turner 1999:137). I liminalfasen overskrides skillet 

innad ved at ansvaret bæres av en ytre og eldre autoritet. Da står de liminale personene fritt fram til 

å sosialt organisere seg innad, og det oppstår en gruppementalitet hvor en- for-alle, alle-for-en er 

gjeldende (Turner 1999:137). Skillet mellom ungdommene og den overordnede er så sentralt, at 

selv når noen tyster i en situasjon som gagner og beskytter en av deres egne, som når de store 

guttene angriper Nadif, blir det fortsatt sett på som svakelig og illojalt. Dette kan forklares med at 

guttene som angriper Nadif faktisk ikke er utenforstående, men medlemmer i den samme liminale 

gruppen hvor autoriteter utgjør den ytre grensen. I den samme situasjonen tydeliggjøres Kristoffers 

internalisering av de formelle verdiene som står i motstandsforhold til de uformelle verdiene. Han 

foreslår å løse konflikter med ”Å si ifra til en lærer”. Kanskje er dette også grunnen til at Kristoffer 

faller utenfor. Eller så handler han slik nettopp fordi han er utenfor og ikke vil tjene på et 
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 Informantene til Willis bruker det emiske begrepet grassing om det informantene i denne studien kaller tysting. 

Begge begrepene er hentet fra kriminalsfæren om å gi informasjon til politiet om hvem som har utført en kriminell 

handling.  



 

 

53 

lojalitetsbånd til de andre guttene. I den siste episoden rettferdiggjør Markus og Hassain at de tyster 

til en lærer ved å vise til lojaliteten til de andre guttene. De begrunner handlingen med at de ikke vil 

at noen skal ta straffen for noe de har gjort. I denne situasjonen er det fortsatt lojalitetsbåndet til 

guttene som står i høysetet, og de tyster ikke før de innser at det vil gå ut over andre i gjengen om 

de velger å holde tett. Ali sin reaksjon leser jeg som erfaring av brutt lojalitet, hvor konflikten 

kunne vært løst dersom Hassain og Markus bare hadde meldt kun seg selv. Det samme er tilfelle i 

situasjonen hvor guttene tyster på dem som hadde vært med på å rane melkeskapet. Guttene som 

meldte fra fortale at de syntes det var urettferdig at Nadif skulle ta straffen alene for noe flere hadde 

vært med på.  

De hyppige regelbruddene guttene gjør kan leses som et grensearbeid hvor opposisjon til det 

formelle vedlikeholder gjengen sin status. Når konfliktene blir tatt hånd om av skolen testes 

guttenes lojalitet. Dersom de holder tett styrkes samholdet i gruppa, mens den derimot ved tysting 

settes på prøve. Lærerne er representanter for det formelle fordi de forvalter skolen og regelverket, 

derfor blir lærerne de relevante andre i dette grensearbeidet.  

Kjønn og rom 

Som en konsekvens av de kjønnsdelte aktivitetene og nettverkene var det også en kjønnet bruk av 

rom på Løvlia skole. Spesielt tydelig var dette utendørs. Guttenes aktiviteter var knyttet til bestemte 

steder og fysisk store områder, mens jentene stort sett beveget seg der det var plass og mulighet til å 

snakke i fred. Disse funnene er i samsvar med de Thorne (1995) finner på barneskoler i USA, hvor 

guttene opptok ti ganger så stor plass som jentene i skolegården. Selv om jentene på Løvlia tidvis 

benyttet seg av sletta, oppholdt de seg i hovedsak rundt selve banen. Dette var med unntak av to 

jenter som av og til deltok i spillet på fotballbanen. Kanskje kan dette forklares med antropologen 

Overå (2009) sine funn. Med bakgrunn i en studie blant barn i grunnskolen finner han at flere av 

hans informanter har et behov for privatliv i skolen (Overå 2009). Mens jentene benytter seg av 

skolebygningen og mindre fysiske og intime rom for å fylle dette behovet, ser guttene ut til å søke 

steder og aktiviteter ute i skolegården (Overå 2009:8).  

Det var ikke bare en tydelig segregering i relasjoner, men også fysisk avstand mellom kjønnene i 

skolehverdagen. Det varierte litt hvordan klasserommet var utformet fysisk, noen ganger satt 

elevene med pultene en og en, andre ganger i par og noen ganger var alle pultene plassert i 

hestesko. Lærerne var opptatte av å blande kjønn, men straks elevene fikk muligheten søkte de til 



 

 

54 

likekjønnede som sidekamerater. Hos A-klassen var det en bevisst praksis at alle jentene ble 

plassert sammen så de skulle ha noen å jobbe med, mens det var mer tilfeldig hvor guttene ble 

plassert. Lærerne prøvde ofte å trekke plasseringen. Navnet på alle elevene ble skrevet på ispinner 

og lagt i en boks som læreren trakk fra. Dersom to av motsatt kjønn ble plassert sammen tok gutten 

ofte fysisk avstand slik at alle så det og dro pulten sin unna jenta. Dersom jeg kom inn i 

klasserommet og ingen elever var til stede kunne jeg ved hjelp av å se om pultene var satt nært 

sammen, eller hadde avstand, skjønne hvor likekjønnede og ulikekjønnede satt. Selv når 

arbeidsgrupper ble tilfeldig satt sammen på tvers av kjønn endte det med at gruppene delte seg og 

plasserte seg fysisk fra hverandre i likekjønnede grupperinger. Denne avstanden ble aktivt framvist 

for andre. Jeg leser dette som en aktiv kommunikasjon av forskjellene mellom kjønn som bidro til å 

styrke den sosiale grensen mellom dem. I situasjoner hvor klassene måtte opptre i gruppe, som 

forestillinger, musikkøvinger eller klassebilde var det markert avstand mellom gutter og jenter.  

Guttenes bruk av det fysiske rommet fikk også følger for det sosiale rommet. Selv om jentene heller 

ikke hadde lov til å bruke jentedo, var dette en regel som ble viet betydelig mindre oppmerksomhet 

enn bruk av haugen, sletta eller hopping fra taket. Områdene som guttene brukte var strengere 

regulert, slik omfanget av regler på haugen vitner om. Disse reguleringene ble gitt stor 

oppmerksomhet i timer av lærere og elever. Den eksplisitte verbale og fysiske formen for konflikt 

som guttene hadde var mye tydelige, og kunne bli sett på som en forstyrrelse av rommet, derfor var 

de invaderende i jentenes sosiale rom. Resultatet var en ny form for kjønning av rom ved at 

klassene ble inndelt etter kjønn for å snakke om det som hadde skjedd, eller ”gi jentene spillerom”, 

som en av lærerne forklarte for meg. Jenter og gutter hadde ulike muligheter til å bevege seg i det 

sosiale og fysiske rommet, og fordi inndelinga var så tydelig segregert ble også skolens reguleringer 

av sosialt og fysisk handlingsrom kjønnssegregert.  

Intervju om kjønn og kjønnssegregering 

Etter et halvt år med elevene på Løvlia hadde jeg tydelige data og observasjoner som viste at kjønn 

var styrende for sosial organisering og samhandling. Gjennom intervjuene ønsket jeg å konfrontere 

elevene med observasjonene mine for å få deres tolkninger. Jeg hadde allerede snakket med flere 

lærere om kjønnssegregeringa, og de tok ofte opp temaet selv. I begynnelsen forklarte de meg at alt 

var blitt så mye bedre, at før snakket ikke guttene og jentene med hverandre, men at det ikke var 

slik lengre. I fortellinger om forholdet mellom kjønnene uttrykte samtlige av lærerne jeg snakket 

med en ensidig negativ holdning til segregering mellom kjønn. ”Jeg fant meg bare ikke i det”, sa en 
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av lærerne, ”Vi kunne jo ikke ha det sånn”. En annen lærer fortalte meg at dattera hennes var glad 

for å ha kommet til en ny skole etter å ha gått på Løvlia, for der kunne hun snakke med guttene. 

Noen få av lærerne begrunnet kjønnsdelinga med religion eller ulik bakgrunn, og at mange ikke var 

vant til å være sammen med motsatt kjønn hjemmefra. Andre igjen avviste at det var kjønnsdeling 

blant deres elever, og at det nok bare var i de to klassene jeg hadde vært i.  

Elevene sa seg derimot helt enig i at ”Guttene og jentene ikke var sammen i sjuende”, selv om noen 

mente at det var blitt bedre etter leirskolen. På spørsmål om hva de trodde var årsaken ga flere 

kjønn som en forklaring i seg selv: ”Ingen liker hverandre av guttene og jentene” eller at ”jentene 

liker de som er jenter og guttene liker de som er gutter”. Andre forklarte skillet i forskjellige 

interesser eller at de snakket om ulike ting. ”Guttene snakker om gutteting og jentene snakker om 

jenteting”. Grensen mellom kjønn framsto som selvforklarende for ungdommene, gutter var gutter 

og jenter var jenter, de likte hverandre og likte de samme tingene.  

Når jeg ba ungdommene forklare meg hvilke interesser det var kjønnene hadde svarte flere som 

Shelam; ”Jentene driver med jenteting og guttene driver med gutteting”. Jeg oppfordret dem til å 

utdype hvilke ting som tilhørte jenter og hvilke ting som tilhørte gutter men dette var de ikke helt 

sikre på. Under er et utdrag fra Dilakshanas betraktninger på forskjellen mellom kjønn.  

Dilakshana: Altså guttene er jo mest interessert i fotball og biler og stuff. Det er sånn i alle aldre 

liksom. Og jentene er mer interessert i kosmetikk, skjønnhetsgreier og musikk og sånn. Eller jeg 

tror en ting vi har til felles er musikk. Siden alle hører jo nesten på det samme så ja.. 

Ingvild: Men tror du det er sånn med alle gutter og alle jenter? Hva med deg? 

Dilakshana: Nei. Jeg liker ikke hip-hop
45

 og western og stuff liksom. Jeg er mer glad i 

klassisk..men jeg tror det er måten jeg er oppdratt på som gjør at jeg liker dette. 

Intervjuene tyder på at grensen mellom kjønn erfares som selvsagt for ungdommene. Hos samtlige 

ligger en forståelse av kjønnene som grunnleggende forskjellige, og dermed uten interesse for 

hverandre. De utdypende forklaringene av kjønnstypisk atferd og aktiviteter kommer også fra de 

ungdommene som ikke selv passer inn i kjønnsstereotypen. Dilakshana tegner et bilde av jenter som 
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 Hip hop har, i tråd med sentrale trekk ved opphavshistorien, også tradisjon for å inkludere ungdom med forskjellige 

bakgrunner, og for antirasistiske holdninger. Dette er viktig for å forstå hip hopens popularitet, særlig i flerkulturelle 

miljøer (Vestel 2008) 

 



 

 

56 

opptatte av kosmetikk og skjønnhet, men selv delte hun ikke disse interessene. Dette forhindrer 

henne imidlertid ikke fra å være sammen med jentene. Stereotypene kan tolkes som en forståelse og 

forklaringsmodell på hvorfor gutter og jenter er adskilt, uavhengig av om den faktisk betegner trekk 

som er reelle. For Dilakshana var det ikke motstridende at hun forklarte jentekategorien som hun 

selv tilhører med karakteristikker som ikke var passende for henne, heller ikke de karakteristikker 

hun tilla felleskategorien for begge kjønn var det nødvendig for henne å passe inn i. Jentene hadde 

større interesse for kjønnsdelinga enn guttene, og intervju og observasjoner bekreftes på sett og vis 

jentenes inntrykk av at guttene virker uinteressert i å være sammen med dem. Det hendte aldri at 

guttene tok initiativ til å være sammen med jenter, og når jeg stilte spørsmålstegn om 

kjønnsdelingen virket de uinteresserte. Kun ved ett tilfelle så jeg gavebytter på tvers av kjønn og 

tilbudet kom da fra ei jente. Det var Aisha som fortalte meg, hoppende glad, at hun kom for sent 

fordi Markus som hun sto vakt med hadde spurt om å få en tyggegummi. Da hadde hun sprunget 

opp for å hente en i sekken sin. Der flere av jentene uttrykte en misnøye med situasjonen ved å 

beskrive økt kontakt mellom kjønnene som en forbedring, viste guttene, med unntak av Kristoffer, 

ingen interesse for dette. En mulig forklaring på dette kan være at guttene i mindre grad knyttet seg 

til en guttegruppe. Selv om de bare omgikk likekjønnede var det ikke under en operativ 

kjønnskategori. Dette ble tydelig i samtaler rundt nettverk. Samtlige av jentene snakket om 

”jentene” som en kategori, og selv om de plasserte sine nærmeste inn med navn i nettverkskartet 

skrev de ”jentene” som en gruppe lenger ut, eller ”resten av jentene”. Guttene anvendte ikke disse 

kategoriene, men fortalte hvem av guttene de var venn med. På spørsmål om det var noen de ikke 

ville være venn med svarte begge kjønn personer av samme kjønn.  

Et ”sentralt smertepunkt”? 

Hva er det som gjør at sjuendeklassingene velger å trekke fram kjønnsidentiteten som den mest 

sentrale i skolehverdagen, når de potensielt har flere andre identiteter å trekke på? Når en bestemt 

sosial identitet får forrang kan det skyldes enten at den er påtvunget utenfra eller at den kan tilby 

ressurser som de andre identitetene ikke disponerer (Eriksen 2010:41). Jeg vil argumentere for at 

begge faktorene påvirker at kjønn blir relevant. Ungdommene er i en periode hvor identiteten i seg 

selv er i grenseflaten mellom barn og voksen. Usikkerheten er størst hos de yngste og det skaper 

behov for enkle normer og koder, spesielt på områder som kjønnsroller der 13-åringer beveger seg i 

nytt terreng (Frønes 2006:198).  
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I et flerkulturelt miljø er ungdommene i et krysspress fra ulike nivåer og kjønnsroller fra ulike 

kulturelle modeller. Ytre kommersiell påvirkning kan bidra til kjønnsstereotypisk atferd hos unge 

tenåringer (Frønes 2006). Skolen formidler likstillingsidealet blant majoriteten i Norge og legger 

også sine føringer for konstruksjon av kjønn. Enkle rollemønstre kan også vokse ut av 

gruppedynamikken blant jevnaldrende (Frønes 2006), samtidig som de må forholde seg til de 

kjønnsrollene som er gjeldende hos sine respektive familier.
46

  

Sosiologen Annick Prieur hevder at mens flere kulturtrekk kan sammenblandes i møte med 

hverandre ser kjønn ut til å være det helt ”sentrale smertepunktet” i mange innvandreres og 

etterkommere av innvandreres liv (Prieur 2004:47). Årsaken finner Prieur i at reproduktive 

livsfunksjoner er sentrale i enhver kultur, og at verdier og praksiser knyttet til kjønn både er 

grunnleggende i et samfunns symbolsystem og for individets selv (ibid.). Det betyr ikke 

nødvendigvis at ungdommene dermed vil følge enten foreldrenes eller de norske standardene, men 

at kjønn likevel ligger dypere forankret enn mange andre kulturelle koder. Ungdommene plukker 

derfor fra begge leirer, former nye identiteter og lager nye kombinasjoner for standarder og 

praksiser (Prieur 2004: 76-77). Når ungdommene må sjonglere mellom så mange ulike 

kjønnsforståelser, i et terreng hvor også andre sosiale identiteter befinner seg i grenseflaten, kan det 

tenkes at total segregering mellom kjønn oppleves som den tryggeste løsningen. Dersom en sosial 

grense er trukket mellom kjønnene vil også det å holde seg til klassekamerater av samme kjønn 

være nødvendig for å oppnå en felles identitet og muliggjøre sosiale relasjoner. Ved å knytte 

kontakter til likekjønnede styrkes den sosiale grensen mellom kjønnene og resulterer i 

kjønnssegregering.  

Kjønn som en relevant forskjell 

Blant sjuendeklassingene på Løvlia var ungdommenes kjønn førende for hvem de knytter bånd til. 

Denne grensen framsto for ungdommene som selvforklarende og fastlåst at tanken om vennskap på 

tvers av kjønn ble umulig. Derfor ble ikke noen av det motsatte kjønn nevnt i intervju som 

”personer de ikke ville vært venn med”, selv om halve klassen faktisk allerede var utelukket som 
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 Studier viser at vi i dag både ser utviklinger av såkalte hypermaskuline miljøer som står i sterk kontrast til tanker om 

likestilling og redusert skille mellom kjønn, samtidig som det i andre norske sammenhenger blir mer vanlig å ha 

vennskapsrelasjoner mellom gutter og jenter, og en gutterolle som vektlegger stiluttrykk og ekspressivitet som oppfattes 

som mer feminine. Begge tendensene bekrefter at kjønn er noe som skapes på ulik måte, i ulike grupper og i ulike 

sammenhenger (Thorne 1993 i Frønes 2006:253). 
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venner. Kjønn framsto som en så relevant forskjell at samhandling og relasjoner ikke oppsto på 

tvers av forskjellen, det var med andre ord en forskjell som kom fram på det sosiale kartet. 

Ungdommenes kjønn farget både det sosiale og fysiske rommet. Guttene og jentene konkurrerte i 

liten grad om de samme territoriene. Derfor oppstår heller ikke konflikter på tvers av kjønn i like 

stor grad som mellom likekjønnede.  

Thorne (1993) forstår kjønnsdelingen blant sine informanter som noe som er forholdsvis konstant, 

men at ungdommene kun i visse kontekster arbeider med denne grensen. I følge Barths grenseteori 

er det i møte med noen som erfares som ”andre” at forskjeller vektlegges (Barth 1969). Kanskje er 

det ikke like nødvendig å kommunisere forskjeller når de som erfares som forskjellige ikke er 

tilstede. Det oppstår derfor ulike modeller for hvordan gutter og jenter opptrer, hvilke symboler som 

gir status og hvordan de håndterer konflikter seg imellom. Felles for guttene og jentene var at 

utseende, intelligens og språkferdigheter ga høy status. Mens det for guttene var viktig å motsette 

seg autoritet, var det viktig for jentene å være ærlig, ekte og naturlig.  

Det fantes eksempler på at fysisk og verbal motstand ble uttrykt når noen av motsatt kjønn ble 

plassert sammen av lærere, men dette var også blant de få gangene hvor jenter og gutter aktivt måtte 

forholde seg til hverandre. Grensearbeidet mellom ulike grupper innad i de kjønnslike 

grupperingene var langt tydeligere. Til grunn ligger allikevel en tanke om at personer av samme 

kjønn erfarer hverandre som ”like nok” til å omgås. Jenter oppdager at de deler en kategori med 

andre som er merket jenter, og gutter med andre som er merket gutter. Denne bevisstheten kan i seg 

selv lede jenter til å ville være med jenter og gutter til å ville være med gutter (Thorne 1993:60).  

Being with those of ’one’s own kind’ and avoiding those of ’the other kind’, confirms ’girlness’ or 

’boyness’ (…). In short, when boys associate with boys, and girls with girls they have found a way of 

’doing gender’ of announcing and sustaining gender identities (Thorne 1993:60). 

I tillegg kan alderen til ungdommene og den grenseflaten de befinner seg i være en faktor som 

styrker grensen mellom kjønn. Jenter er i tidlig ungdomsalder betydelig mer modne enn gutter 

(Frønes 2006, Fauske og Øia 2003), og guttene internaliserer i større grad enn jentene enkle 

identifikasjonsmodeller, eller en slags form av guttelus og jentelus. Begge kjønn framviste enkle 

kjønnsstereotypiske forståelser, og kjønnsstereotypisk atferd som ofte samsvarte med stereotypen. 

Den kjønnssegregeringa jeg finner i mitt materiale er dokumentert i nærliggende geografiske 

områder (Rysst 2012, Rysst 2011, Vestel 2004), men også i skolesituasjoner fra andre steder med 

elever i samme alder (Thorne 1993, Brown 2003). Imidlertid er det viktig å påpeke at flere studier 

erfarer at kjønnssegregering ofte er sterkere på skolens arena enn hva den nødvendigvis er på barnas 

fritid (Thorne 1993, Montgomery 2009). Flere utsagn fra ungdommene på Løvlia kan tyde på at 
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enkelte av dem hadde relasjoner til jevnaldrende av motsatt kjønn utenfor klassen, selv om de var 

betydelig færre enn likekjønnede relasjoner.   
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Kapittel 4: Etnisitet som en fleksibel 

forskjellsmarkør
48

 

 

Hei, han er hvit, nei, se på’n; han er svarting!  

han ser fordeler, og han ser ulemper  

Han er hva du sier, han veit hva du tenker  

Og her hjemme, kaller de han utlending  

og der borte, kaller de han utlending  

Men vi er enig om at vi blir fresh selv om  

Identitet lett dreper med en strek mellom.  

Karpe Diem 

 

Det nærmer seg slutten av norsktimen i klasse 7A og læreren har bestemt at elevene skal få spille 

Hangman.
49

 Reglene er at de både må finne fram til de skjulte bokstavene og definere ordet som 

kommer opp for å få poeng. Det er bare ni elever i klassen, resten er på spesialundervisning. Jeg 

sitter helt bakerst i klasserommet og observerer mens lagene samler seg. Det hviner i stoler og 

desperate blikk søker en lagkamerat. Jentene setter seg stille ved siden av hverandre, helt fremst til 

høyre i klasserommet. Det er bare tre av dem idag, Stine (Sri Lankisk bakgrunn), Aisha (pakistansk 

bakgrunn) og Maia (norsk/australsk bakgrunn). De resterende guttene har satt seg i to grupper på 

motsatt side av rommet. Nadif (somalisk bakgrunn), Gabir (somalisk bakgrunn) og Thavarajah (Sri 

Lankisk bakgrunn) har satt pultene sammen i en gruppe. Rett bak dem sitter Ali (somalisk 

bakgrunn), Hassain (somalisk bakgrunn) og Stian (norsk/dansk bakgrunn). Lagene gjetter 

bokstaver etter tur, og jentene er raskt ute med å finne det første ordet. ”Kultur!” skriker Aisha ut. 

Læreren nikker og ber dem forklare hva ordet betyr. Om de ikke får det til, går sjansen for poeng 

over til et av de andre lagene. Aisha prøver seg ”Det er sånn som er i utlandet”. Læreren smiler, 

men forklarer at de må ha en bedre definisjon enn det. De mumler stille seg imellom så ikke vi 

andre skal høre det. ”Nå må dere nesten komme opp med et svar”, bryter læreren inn. Jentene blir 
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 Dette kapittelet bygger på kapittelet ”Vi skal aldri kalle deg norsk” Etnisitet som fleksibel forskjellsmarkør i et 

flerkulturelt skolemiljø 2012. I: Alghasi, Eide, Eriksen (red.) Den globale drabantbyen: Groruddalen og det nye Norge. 

Cappelen Damm  

49
 Spillet går ut på å gjette seg fram til et skjult ord ved å avdekke bokstaver en etter en. Gjetter spilleren riktig settes 

bokstaven inn i ordet. Hver feil straffes med en ny kroppsdel på figuren. Spillet slutter idet figuren har alle kroppsdeler 

og er ”hengt” eller noen har gjettet riktig ord. 
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veldig stressa, og begynner å småkrangle. Aisha retter seg brått mot Maia og sier med en anelse 

irritasjon i stemmen: ”Du burde vite det, du er jo norsk”. Maia ser ikke ut til å like denne 

kommentaren, hun kikker ned i pulten og spør litt fortvila ”Hva mener du med det?”. Både Aisha 

og Stine ler, mens Maia ser ut til å være på gråten og vrir seg på stolen. Mens denne konflikten 

pågår har laget til Mohammed kommet fram til en løsning og foreslår ”det er sånn som er på 

scenen, musikk og sånn liksom”, et svar læreren godtar under tvil. Da det ringer ut til friminutt 

skynder Maia seg å gå før de andre. Etter friminuttet er hun kjapt framme og henter tingene sine, 

og setter seg på en pult lengre bak i klasserommet. Aisha oppdager dette og går bort til henne. Hun 

pirker Maia lett på skuldra ”Du, jeg mente det ikke sånn. Vi skal aldri kalle deg norsk igjen”. Maia 

nøler litt før hun kikker opp og smiler, så plukker hun opp sakene sine igjen og setter seg tilbake 

med Aisha. I den følgende timen sitter de tett sammen og hvisker og ler igjen. 

Hvor går grensen mellom vennskapelige kommentarer, kategoriseringer og rasistiske ytringer, og 

hvordan forhandles disse grensene?
 
Er behovet for å plassere seg selv og andre en differensierende 

prosess, eller kan systematisk ordning av forskjell forstås som uttrykk for fellesskap? Hva vil det si 

å være norsk, og hva skjer når ulike fortolkninger av det norske møter hverandre? I dette kapittelet 

vil jeg diskutere spørsmålene med utgangspunkt i hvordan ulike former for etnisk og religiøse 

forskjeller blir konvensjonalisert i et flerkulturelt skolemiljø, og hvordan møter mellom minoritet og 

majoritet kompliserer forståelsen av ”det norske”. 

Utgangspunktet for diskusjonen i dette kapittelet er at etniske og religiøse forskjeller kontinuerlig 

ble uttrykt blant ungdommene på skolen. Flere medier og lokale aktører behandlet dette som 

diskriminerende praksiser og motstanden mot det etniske mangfoldet i elevsammensetningen var 

stor. Lokalpolitiker og forelder til et blivende skolebarn, Robert Wright, gikk så langt som å 

beskrive majoritetsbarna som ”prøvekaniner i et relativt sterkt sosialt eksperiment” (Aftenposten 

28.juni 2010). Episoden ovenfor skjedde tidlig i feltarbeidet mitt, og var en av de første hvor 

etnisitet var roten til konflikt blant mine informanter. Jeg forsto først konflikten mellom Aisha og 

Maia som et uttrykk for at norsk ikke var en populær merkelapp blant elevene på skolen, et inntrykk 

mediene på det tidspunktet bidro til å styrke. Elevsammensetningen på skoler som Løvlia var 

eksempler på ”innvandringsboom”, og flere artikler diskuterte forholdene som problematisk 

overrepresentasjon av etniske minoriteter, og at norske barn følte seg utstøtt og fremmedgjort i eget 

land.
50

 Ungdommene på Løvlia skole var opptatt av å definere seg i forhold til klassekameratene, og 
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 Se for eksempel Andersen og Enerstvedt (2010) ”Innvandrerboomen i Osloskolen: Halvorsen mener noe må gjøres i 

Verdens Gang. Eller Lundgaard (2009) Foreldre flytter barna til ”hvitere” skoler i Aftenposten.  
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de uttrykte seg kontinuerlig ved hjelp av klesstil, musikksmak og øvrige interesser. I tillegg 

kommenterte de ofte hverandres religiøse og etniske bakgrunn. Kommentarer av denne typen var så 

viktige at de kunne føre til konflikt, som i eksempelet med Aisha og Maia, så vel som til latter og 

styrket samhold. Etnisitet var altså bare to av mange forskjellsmarkører på skolen, men de framsto 

som spesielt sentrale i elevenes konstruksjon av egen og andres identitet. Det etniske mangfoldet 

kom til uttrykk i språkbruk, konflikter og samhandling ungdommene imellom, og de forhandlet 

stadig om innhold, betydning og tilhørighet til de ulike kategoriene. 

Kategorisering og grensekonstruksjon i sosial samhandling 

I denne oppgaven er Barths forståelser av grenser anvendt i en større kontekst. Opprinnelig trakk 

Barth (1969) fram grenser som et nyttig verktøy til å forstå etnisitet og forholdet mellom ulike 

etniske grupper. I motsetning til tidligere antagelser i antropologien tar Barth utgangspunkt i at 

etniske kategorier ikke avhenger av fravær av mobilitet, kontakt og informasjon. Etniske kategorier 

er derimot sosiale prosesser av eksklusjon og inklusjon som beholdes på tross av skiftende 

deltagelse og medlemskap hos individer. Det er altså ikke gjennom fravær av kontakt, men i møte 

med andre at etnisitet gjøres relevant. En definisjon på hva en etnisk gruppe er leder oss derfor bort 

fra å forstå fenomenet i seg selv og dets plass i menneskets sosiale liv (Barth 1969:11-12). Når 

mennesker kategorisk klassifiseres på bakgrunn av sin grunnleggende generelle identitet, og når den 

identiteten antas å være determinert av opphav og bakgrunn, er den en etnisk tilskrivelse (Barth 

1969:13). I den grad aktører bruker etnisk identitet for å kategorisere seg selv og andre for sosial 

samhandling danner de etniske grupper i en organisatorisk forstand (ibid.). Grenser er derfor ikke 

bare gunstige for å studere etnisitet, de er en forutsetning for at etnisitet skal eksistere. Der 

kulturelle betydninger av kjønn er tolkninger av biologiske forskjeller, er både grunnlag og 

fortolkning for etnisitet sosialt skapt. For at etnisitet skal oppstå må grupper ha et minimum av 

kontakt med hverandre, og de må inneha ideer om hverandre som kulturelt forskjellige (Eriksen 

2002:12). Dersom ikke disse faktorene er til stede eksisterer ikke etnisitet, for etnisitet er et aspekt 

ved en relasjon, ikke en kvalitet en gruppe besitter (ibid.).  

I antropologien har man lenge vært opptatt av hvordan mennesker klassifiserer verden rundt seg 

(Hylland-Eriksen 2002:60). Det hører til vår grunnleggende natur som mennesker å ønske orden, og 

ved å kategorisere og begrepsfeste verden rundt oss blir den håndgripelig (Douglas 1997:162). I det 

flerkulturelle skolemiljøet på Løvlia var etnisitet en av kategoriene ungdommene ordnet verden 

etter, dette ble tydelig fordi de aktivt brukte etniske merkelapper på seg selv og andre i sosial 
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samhandling. Clyde Mitchell (1959) skriver i essayet “The Kalela Dance” fra kobberbeltet i Nord-

Rhodesia (i dag Zambia) om hvordan sosial samhandling og kategorisering av personer skjer blant 

arbeidere som har flyttet fra ulike stammer og inn til kobbergruvene for å arbeide. 

Bosettingsmønsteret er tilfeldig og mangfoldig, i og med at man flytter dit det er mulig og 

tilgjengelig, slik som i Løvlia, og at til- og fraflyttinga er stor. Ifølge Mitchell (ibid.) er det i en slik 

type situasjon, hvor naboer er i konstant forandring, og hvor mennesker fra ulike steder er tilfeldig 

plassert sammen, at særegenheten ved andre mennesker blir tydelig. Forskjellene kommer til syne 

på mange ulike måter i Kobberbeltet. Den viktigste er uten tvil språk, men også klesdrakt, 

matvaner, musikk og dans fungerer som indikatorer på etnisk medlemskap (Mitchell 1959:22). 

Mitchell argumenterer for at de ulike gruppene i møte med hverandre bruker stammetilhørighet som 

en første klassifiseringskategori, fordi den klargjør hvilke relasjon aktørene skal ha til hverandre og 

følgelig hvilken atferd som er forventet og akseptert. Enkelte grupper har fiendtlige forhold til 

hverandre, noen har nøytrale, mens andre igjen har ”joking relationships”. Spesielt viktig er det å 

fastslå den andres etnisitet i møte med fremmede, fordi klassifisering av den andre vil gi en følelse 

av å kjenne dem og gi en plan for hvordan relasjonen skal være før den egentlig har tatt form 

(Mitchell 1959:29). 

Hva betyr det å være en minoritet?  

For å forstå hvordan kategoriseringer av etnisitet er relasjonell og kontekstuell kan det være nyttig å 

se nærmere på kategoriene minoritet og majoritet. På samme måte som etnisitet ikke er en egenskap 

ved en gruppe, er minoritet eller majoritet heller ikke kvaliteter enkelte er i besittelse av. En 

minoritet framstår som en gruppe fordi vi i en gitt kontekst vektlegger noen individers trekk som 

viktige og felles, og at disse trekkene framstår som avvikende fra det resterende flertallet i 

konteksten. Eksempelvis vil en fra Tromsø og en fra Hallingdal bli forstått som medlemmer av 

samme mindretall, som utlendinger eller nordmenn dersom de reiser til Moldova. Dersom 

Hallingdølen derimot blir med til Tromsø på fest vil de to antageligvis bli mottatt som 

representanter for forskjellige grupper, Hallingdølen som søring og minoritet, Tromsøværingen som 

nordlending og del av flertallet. 

Skoler som Løvlia hvor de med annen morsmålsbakgrunn enn norsk er i flertall, blir ofte referert til 

som minoritetsskoler. For elevene som går der er etnisitet, minoritet og majoritet kategorier som er i 

flyt og forandring ettersom det kommer an på hvor fokuset rettes og konteksten det rettes i (se også 

Eriksen 2002:121-122). I klasse 7A var det på sett og vis mange ulike minoriteter. Fokuserer vi på 
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kjønn er jentene helt klart i mindretall, ettersom det bare er fire jenter mot tretten gutter. De etnisk 

norske er også minoriteter i samme klasse fordi det var flere andre etniske grupper i klassen. 

Plasserer vi de norske i en større kontekst er de likevel majoriteten i Norge. En og samme person 

kan tilhøre en eller flere av disse kategoriene samtidig. Eksempelvis får Thavarajah (tamilsk 

bakgrunn) ulik status i sammenhengene ovenfor. Retter vi fokuset på foreldrenes opphav vil han 

være en minoritet fordi han er den eneste med tamilsk bakgrunn i klassen. Ser vi på den andre siden 

hele trinnet under ett er det flere tamilere, og Thavarajah er da i flertall sammenlignet med Chris, 

som er den eneste inderen på hele trinnet. Flere av informantene er etniske majoriteter lokalt og 

etniske minoriteter nasjonalt. 

I den større sammenhengen er minoriteter grupper som er i mindretall ovenfor majoriteten i staten. 

Men minoriteter er ikke ensbetydende med etnisitet da det finnes andre minoritetsgrupper tuftet på 

eksempelvis seksuell orientering, religiøs orientering eller funksjonsevne. Poenget er her å vise at 

minoritet og majoritet er kontekstavhengige størrelser som får ulike former ut fra hva vi vektlegger 

som relevant og avvikende. Bruken av begreper som minoritetsskoler illustrerer hvordan en gruppes 

religiøse eller nasjonale bakgrunn stadig settes i fokus i norske medier, og hvordan alle som har en 

annen bakgrunn enn norsk klassifiseres som en homogen gruppe som avviker fra normalen. Alle 

andre karakteristikker ved et menneske tilsløres under denne felles kategorien ”minoritet”. 

Minoritet eller utlending er ikke noe man er, men noe man blir når dette kjennetegnet ved en person 

vektlegges (Lidén 2002:207). Løsrevet fra konteksten blir ideen om ”de etniske” eller 

”minoritetene” meningsløs annet en som en betegnelse på noen som klassifiseres som utenfor. Det 

kan argumenteres for at begrepet innvandrer ”speiler nasjonalstatens grunnleggende logikk om klart 

å skille mellom dem som er medlemmer og dem som ikke er det, mellom dem som er på innsiden 

og dem som er på utsiden” (Alghasi, Fangen & Frønes 2006:17). Brukt i den nevnte konteksten som 

når det snakkes om ”minoritetsskoler” er ”minoritet” ensbetydende med ”innvandrer”, og speiler 

den samme type logikk.  

Klassifikasjon og situasjon  

Skal etnisitet være meningsfullt å snakke om må begrepet behandles relasjonelt og kontekstuelt slik 

som minoritet/majoritets-kategoriene. Etnisitet er et resultat av møte mellom mennesker, og de 

grenser og forskjeller som gjøres relevante i dette møtet for de involverte partene. I episoden med 

Maia innledningsvis i kapittelet så vi at Aisha gjorde Maias etniske status som norsk relevant i 

samhandlingen, og at hun tilla denne kategorien en viss forventning, nemlig kunnskapen om norske 
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begreper. En forestilling om norske som ekstra flinke og kunnskapsrike kunne vært en av årsakene 

til Aishas utsagn (Rysst 2012). Men i dette tilfelle innfridde i så fall ikke Maia forventningene. I 

samme setning plasserte Aisha seg selv utenfor den kategorien hun plasserte Maia inn i, ved 

implisitt å si at hun ikke var norsk, og at det var derfor hun ikke kunne svare på spørsmålet.  

En forutsetning for etnisitet er bruken av et systematisk skille mellom dem innenfor og dem utenfor, 

mellom ”oss ” og ”dem ”. Siden etnisitet forutsetter sosial kontakt, følger det samtidig også at 

grupper kan bli likere samtidig som de blir mer opptatt av sine forskjeller (Eriksen 1993:19). 

Etnisitet og kjønn er i særskilt grad aktive kategorier i sosial samhandling på Løvlia, og 

ungdommene opererer med ulike forskjeller mellom oss og dem. I lys av disse kriteriene har kjønn 

en klart definert grense, den mellom gutter og jenter. Alle forskjeller på, og manglende kontakt 

mellom, kjønn på Løvlia kan spores tilbake til denne grensa gjennom forklaringer om “gutteting” 

og “jenteting”. Mens alle lett kan plasseres inn i enten gutte- eller jentekategorien, er det på den 

andre siden mye vanskeligere å få tak på hvor grensene for etnisitet går.  

I motsetning til arbeiderne i Kobberbeltet i Mitchells studie kjenner klassekameratene i Løvlia til 

hverandres etniske og religiøse bakgrunn. I møte med andre som de ikke kjente, så jeg allikevel 

eksempler som bekreftet at det var viktig å plassere nye folk inn i etniske kategorier. Det var i liten 

grad mulig å foreta en slik kategorisering gjennom språk, og sjelden gjennom bekledning, siden alle 

snakket norsk, både i formelle og uformelle sammenhenger på skolen, og stort sett hadde 

forholdsvis like type klær. I møte med vikarer, leksehjelp eller andre som var innom skjedde 

kategoriseringen av den ukjente gjennom kjapt å stille spørsmålet ”Hvor er du fra?”. I en felles 

aktivitetsdag med sjuendeklassinger fra naboskolen oppsto en slik situasjon: 

Jeg går sammen med tre jenter fra B-klassen, Delisha (pakistansk bakgrunn), Shelam (tamilsk 

bakgrunn) og Nurai (tyrkisk bakgrunn) for å spille volleyball. På den andre halvdelen av banen 

står tre jenter fra naboskolen. Ballen blir kastet fra en av dem over til Delisha, og før hun begynner 

å spille spør hun ”Hvor er dere ifra?” Jenta som kasta ballen nøler litt og Delisha presiserer ”Fra 

hvilket land altså.” Jenta smiler og svarer ”Vi er fra Pakistan”. ”Alle sammen?”, spør Delisha litt 

skeptisk. ”Nei, ikke hun”, sier den fremmede jenta og peker på en annen, ”hun er fra Afghanistan. 

Og dere?”. ”Jeg er fra Sri Lanka”, svarer Delisha og smiler, før hun legger til ”Neida, fra 

Pakistan”. Jentene på den andre sida ler godt. Delisha smiler fornøyd, snur seg for et overblikk 

over laget, server ballen og spillet er i gang. 
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Situasjonen på volleyballbanen viser hvordan Delisha ønsker å vite hvem det er hun samhandler 

med, og dette løser hun ved å finne ut hvor de kommer fra. Det å stille spørsmål med hvor noen er 

fra er et vanlig spørsmål i norsk kontekst, men det som skiller seg i denne situasjonen er at Delisha 

faktisk vet hvor i landet jentene kommer fra, det er den utenlandske bakgrunnen hun er ute etter. 

Når hun får klarhet i at de andre jentene er fra Pakistan, som henne selv, leser hun situasjonen 

dithen at det er mulig for henne å spøke med at hun kommer fra et annet sted. Det er allikevel ikke 

før hun bekrefter at dette er en spøk, ved å legge til at hun er fra Pakistan, at det frambringer latter 

hos de andre. Det komiske momentet er dermed ikke en bakgrunn fra Sri Lanka, men at hun som 

kommer med utsagnet ikke selv har den. Som i eksempelet fra Nord-Rhodesia ser vi at det er viktig 

for elevene på Løvlia å plassere mennesker de forholder seg til med henblikk på bakgrunn. I 

samhandling mellom ungdommene som kjenner hverandre gjøres også bakgrunnen sentral, og det 

hender at de i visse kontekster betegner hverandre kun med etnisk- eller nasjonal bakgrunn, slik 

som ”Liberia” eller ”Tamil”. Et eksempel på dette er hvordan David (sør-afrikansk/norsk bakgrunn) 

svarte meg på spørsmålet om hvem han skulle invitere i bursdagsfesten sin, ”Det blir dansken, 

norsken, marokkaneren og indern”. Også i intervjuer trakk flere av ungdommene fram etnisk og 

religiøs bakgrunn for å besvare spørsmålet om hvem de var.  

Gjennom observasjoner så jeg at etniske kategorier, i motsetning til kjønn, ikke var gitte og klart 

avgrensete størrelser, men flytende kategorier hos ungdommene. I noen kontekster ble etnisitet 

trukket fram, i andre ikke. Det varierte også kontekstuelt hvorvidt en og samme person omtalte seg 

selv som utlending, pakistaner, muslim eller fotballspiller. I motsetning til kjønn var heller ikke 

etnisitet en organiserende faktor i vennskapsrelasjoner. Dette er i samsvar med de funn Rysst (2012) 

gjør på en annen skole i samme område. Ungdommene på Løvlia presiserte selv at religion og 

etnisk bakgrunn ikke var viktig for hvem de var venner med, men viste samtidig at de var 

fullstendig bevisst på hvilken bakgrunn de andre i klassen hadde. At informantene svarer så 

avvisende på spørsmålet om hvorvidt bakgrunn har betydning kan muligens forklares i det 

”pedagogiske likhetsideal” som formidles av skolen (Rysst 2012). Men i motsetning til kjønn vitner 

de etnisk heterogene nettverkene om at ungdommene faktisk baserer vennskap på andre faktorer 

enn etnisitet. 

Det store mangfoldet ble ikke bare tydelig gjennom de ulike merkelappene ungdommene brukte på 

hverandre, men preget også miljøet i seg selv. Selv om de aller fleste var født i Norge, eller hadde 

kommet hit i veldig ung alder, bar miljøet preg av at mange av foreldrene hadde andre opphavsland. 

Som i Vestel (2009) sin studie fra Rudenga, også fra Groruddalen, er mangfoldet blant annet tydelig 
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gjennom felles språkpraksiser hvor ord og uttrykk hentes fra språk som snakkes av ungdommene og 

deres familier. I tidligere episoder har vi eksempelvis sett hvordan det arabiske ordet wallah, og det 

norske ordet sverger, brukes om hverandre. Prieur (2004) har argumentert for at barn av 

innvandrere heller enn å følge enten foreldrenes praksiser eller norske konstruerer noe helt nytt, noe 

denne språkblandingen kan være et eksempel på. Ungdommene hadde også jevnt over en felles 

interesse på tvers av etnisk bakgrunn for hip-hopmusikk og klesstilen som følger med, samtidig som 

kulturtradisjoner til de respektive familiene var synlige (Vestel 2009:185). Det ble fortalt mye om 

egne hjemland eller egen religion både i undervisningen og i sosial samhandling ungdommene 

imellom. Noen la også ut bilder av seg selv kledd i tradisjonelle klesdrakter på Facebook-profilen 

sin eller viste fram nettsteder fra foreldrenes opprinnelsesland.  

Det vil være for enkelt å trekke slutningen om at etnisitet ikke spiller en rolle basert på at 

vennskapsnettverk er etnisk heterogene. Samtidig vil det være like uriktig å hevde at etnisitet er det 

mest sentrale i sosial samhandling på bakgrunn av at elevene kartlegger og er bevisst sin egen og 

andres etniske identitet, samt at de bruker disse merkelappene aktivt. En kategori for interaksjon 

som har betydning på et sosialt felt er ikke nødvendigvis av betydning på alle andre (Mitchell 

1959:33). Slik jeg tolker det viser relasjonene og kommentarene på Løvlia heller at markører og 

grenser tuftet på etnisitet og religion, i motsetning til dem tuftet på kjønn, er det Bäckman (2009:83) 

omtaler som utpreget ”elastiske og kontekstavhengige”. Etnisitet er åpenbart en aktiv kategori for 

mine informanter, de relevante spørsmålene er når det blir viktig, for hvem og hvorfor.  

Joking relationships 

Mitchell (1959) argumenterer for at en av mekanismene for å unngå konflikter mellom ulike etniske 

grupper er såkalte ”joking relationships”. Blant afrikanerne i Kobberbeltet var det klart definerte 

grenser for hvem som hadde en slik humoristisk tone med hvem, altså hvor det var lov å spøke med 

hverandres etnisitet eller bruke karakteristikker med henblikk på etnisitet uten at konflikt oppsto. 

Dette hang sammen med at det var klart definerte og institusjonaliserte grupper. Felles for gruppene 

var at de ble gjort relevante i sosiale sammenhenger afrikanerne imellom (ibid.). Situasjonen med 

jentene på volleyballbanen kan leses som et ”joking relationship”. I et intervju spurte jeg Kristoffer, 

som hadde norsk bakgrunn om det var noen regler for hvordan man skulle være med hverandre i 

klassen. Han tenkte seg nøye om før han svarte: ”Hvis du snakker stygt om religionen dems 

[muslimene] så går det hardt ass”. I en annen situasjon observerte jeg hvordan flere av guttene i 

klassen ertet Farrukh, en litt alvorlig gutt fra Pakistan. Det var ingen lærere til stedet og noen av 
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guttene satte på en musikkvideo fra lærerens data framme i klasserommet og fikk den opp på 

storskjerm. Musikkvideoen var til en poplåt med seksuell undertone og lettkledde damer som 

danset. Farrukh satt bakerst i klasserommet, og Mehmet, en annen muslimsk gutt fra Palestina, 

henvendte seg til han og ropte med en ertende tone ”Se Farrukh, det er haram!” Flere av guttene 

brast i latter, men Farrukh selv stirret alvorlig på Mehmet. De andre guttene begynte å rope i kor 

”Haram! Haram! Haram! Farrukh, det er Haram!”, mens de hylte og lo og sirklet rundt pulten hans. 

Plutselig sprang Cem (tyrkisk bakgrunn), som også hadde ropt, fram og vrengte en våt svamp ned i 

t-skjorta til Mehmet. Mehmet hylte ut, noe som også fikk Farrukh til å le. I denne situasjonen 

framsto det som greit å tulle med islam. Det trenger nødvendigvis ikke å bety at Kristoffers 

beskrivelse er feil. Flere av guttene som tullet med at musikkvideoen var ”haram” var selv 

muslimer. Samtidig var de også i samme gjeng som Farrukh. Det er ikke sikkert at spøken ville blitt 

mottatt på samme måte dersom en utenfor gjengen hadde starten den. Det kan også være at det 

slettes ikke var Farrukhs muslimske tro guttene tullet med, men heller at han var konservativ, noe 

som ofte kom til uttrykk, spesielt i verdidiskusjoner. Momentene viser i alle fall at konteksten er 

helt avgjørende for om spøkene ender i konflikt eller latter. Det er flere individuelle og relasjonelle 

forhold som må tas i betraktning. 

Konteksten var også avgjørende i studien fra Nord-Rhodesia, i møte mellom afrikanerne og 

europeerne ble ikke de samme linjene trukket basert på stamme og etnisitet som når afrikanerne var 

alene. I møte med en felles motpart, eller en på utsiden, ble ikke forskjellene innad mellom 

kobberarbeiderne vektlagt, da opererte de under den felles kategorien ”afrikanere” (Mitchell 1959, 

se også Douglas 1997: 143). I en masteroppgave om unge etniske minoritetsgutter fra østkanten i 

Oslo viser antropologen Trond Gjellum (2010) lignende forhold. Informantene hans spilte på de 

negative forestillingene som rådet om dem i storsamfunnet. Guttene vektla derimot ikke like mye 

disse trekkene i samspill med de norske majoritetsungdommene i vennekretsen, men i møte med 

majoritetsungdommer de ikke kjenner ble det viktig å markere seg som ”mystisk og truende” 

(Gjellum 2010). Etnisitet ble brukt selektivt i sosial identifikasjon for guttene i Gjellum sin studie. 

Det var hovedsakelig i møte med dem de ikke kjente, og som de hadde et uavklart forhold til, at 

etnisitet ble trukket fram (Gjellum 2010:54). Det er nærliggende å trekke paralleller til Løvlia på 

dette punktet. I situasjoner hvor spørsmålet ”Hvor er du fra?” ble stilt, var det alltid med en 

antagelse om at den ukjente ikke var fra Norge, og følgelig var intensjonen å finne ut hvilket annet 

land vedkommende kom fra. En av grensene som var operative i møte med nye mennesker var den 

mellom ”norsk” og ”ikke-norsk” eller med ungdommenes ord, mellom ”norsk” og ”utlending”.  
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”Jeg vil ikke bli tatt for å være araber”  

For at etnisitet eller etnisk medlemskap skal ha en personlig betydning må det tilføre individet noe 

vedkommende anser som verdifullt. Med ett viktig unntak; der hvor andre mer dominerende 

grupper påfører et individ medlemskap som vedkommende ikke selv ønsker (Hylland Eriksen 

2002:33). De ulike etniske markørene som benyttes må analyseres, ikke bare med tanke på hvem 

som benytter seg av den etniske kategorien, men også den som får tilskrevet medlemskap av andre, 

og hvordan denne tilskrivningen blir mottatt. Spørsmålet er altså om medlemskapet er frivillig eller 

ikke og om det er ønsket eller ikke. 

En gang etter ei langhelg på våren møter jeg på en av sjuendeklassingene, Farrukh (pakistansk 

bakgrunn). Han har på seg ei lys skjorte som fremhever en solbrun farge han har fått seg over 

helga. Jeg kommenterer brunfargen og spør om han har solt seg. ”Jeg må det!”, svarer han blidt 

”Ellers tar folk meg for å være araber”. ”Hvorfor er det så ille å bli tatt for å være araber?”, spør 

jeg tilbake. Farrukh ser dumt på meg og svarer med den største selvfølgelighet og et lite sukk 

”Fordi jeg er pakistaner!” 

Måten mennesker oppfatter seg selv på henger sammen med hvordan de blir oppfattet og forstått av 

andre (Berger og Luckman 1967, se også Alghasi 2009:13). En viktig funksjon til etniske 

merkelapper er nettopp at andre sin bruk av dem får betydning i konstruksjon av egen identitet 

(Eriksen 2002:89). For Farrukh er det viktig at andre oppfatter ham som pakistaner, ikke fordi han 

ikke liker arabere som gruppe, men rett og slett fordi han ønsker at andre skal vedkjenne ham den 

pakistanske identiteten han selv tilskriver seg. Ønske om mørkere hud som pakistaner i Norge må 

kanskje ses på som et unntak, da lysere hud ofte blir ansett som attraktivt av denne gruppen (Rysst 

2012). Dette fantes det også eksempler av på Løvlia. Delisha var eksempelvis opptatt av hvor pen 

jeg og andre hvite var. Ved ett tilfelle gned hun et viskelær på huden for å vise meg hvordan det ga 

henne lysere hud. Å vise avstand til arabere gjennom mørkere hud ble derimot i denne konteksten 

en måte for Farrukh å komme nærmere å bli oppfattet som pakistaner. Ved å vektlegge det han 

opplevde som forskjeller mellom arabere og pakistanere vedlikeholdt han en grense som plasserte 

han der han ønsket å være. Dette framsto som viktig for flere av mine informanter. Kristine i B-

klassen var alene om å ha helnorsk bakgrunn (norske foreldre) i sin klasse. På skolen holdt hun seg 

mye for seg selv, og lekte med venner fra andre klassetrinn i friminuttene. Ofte uttrykte Kristine 

frustrasjon til meg over de andre i klassen og over at stedet hadde så mange utlendinger. Hun syntes 

spesielt guttene var ”aggressive” og fortalte meg at hun ”ikke kjente noen norske som ville oppført 

seg sånn”. Kristine uttrykte også misnøye med at lokalavisa hadde hatt et oppslag fra skolen med et 
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stort bilde av klassen, og at det i denne reportasjen ble framstilt som at hun var ”minoritetsspråklig”. 

Hun kunne fortelle meg at familien hennes ble så irritert over denne vinklingen at moren hadde tatt 

en telefon til avisa for å klage. For Kristine ble det viktig å ikke bli tatt for å være noe hun ikke var. 

I hennes tilfelle innebar dette å ikke bli omtalt som minoritetsspråklig eller utlending.  

Behovet for å plassere seg selv og andre i en etnisk gruppe handler på mange måter om en etnisk 

stereotypisering. Man skaper en grense mellom seg selv og den andre, mellom oss og dem, mellom 

min gruppe og den andres gruppe. Når mennesker med ulik etnisk identitet kommer i kontakt for 

første gang hender det at de klassifiserer hverandre i etniske grupper og tolker den andre ut fra en 

stereotyp forståelse av denne gruppa (Jijiao 2009:177, Mitchell 1959). Vi har sett at i Kobberbeltet 

var kategoriseringen av den andre nødvendig for å vite hvilken relasjon man skulle ha til personene 

man møtte. Hylland Eriksen (2002) skisserer også andre begrunnelser for stereotypering; den kan 

rettferdiggjøre forskjeller mellom grupper i for eksempel ressurstilgang, men kanskje vel så viktig 

akkurat her, den er viktig for grensene til egen gruppe. Stereotyper formidler dydene til ens egen 

gruppe og lastene til den andre, og rettferdiggjør dermed tanken om at jeg tilhører X og ikke Y 

(Hylland Eriksen 2002:25). Det å markere avstand fra de andre gjennom etnisitet kan også forstås 

som en strategi Kristine benytter seg av for å forsvare hvorfor hun har sosial avstand til de andre i 

klassen. Skillet forklares med etnisitet, med at hun er norsk og de er utlendinger. Dermed er det noe 

som ligger utenfor Kristine selv som er årsaken til at hun og de andre ikke passer sammen. Ved å 

tilskrive utlendingskategorien dårligere egenskaper enn den norske kategorien blir også 

medlemskapet i den norske mer ettertraktet for Kristines vedkommende.  

Etnisitet ”betwixt and between” 

En av aktørene i debatten om etnisk segregering som pågikk under feltarbeidsperioden, var Patrick 

Åserud. Han var førskolelærer og hadde ifølge avisen Aftenposten lang fartstid som pedagog i 

barnehage og skole i lokalmiljøet. I Aftenposten ble han avbildet i skilue med norsk flagg i en 

skibakke med kritthvit snø. Kontrasten med den hvite mannen i en særnorsk setting kan ha bidratt 

til at mange følte med Åserud og hans fortelling om Groruddalens forfall. Han ble symbolet på den 

vanskelige tilstanden i Groruddalen etter at han uttalte følgende: 

”Det er blitt vanskelig å være etnisk norsk i Groruddalen. Det handler om massive språkproblemer, i tillegg til 

et press om å tilpasse seg normer som føles helt fremmede for oss som har en vestlig levemåte og tenkesett. 

Det finnes barnehager der nesten ingen barn eller foreldre snakker norsk, og skoler der barn blir truet med 

juling for å ha med seg salami på matpakka. Jenter blir mobbet for å være blonde, og farger håret mørkt for å 
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passe inn. Det er ikke greit å være homofil på skolen, ikke ateist og i hvert fall ikke jøde” (Aftenposten 

23.februar, 2011).
51

 

Åserud har selv bodd i Groruddalen, men har sett seg lei på situasjonen som han beskriver, og har 

derfor valgt å ta med seg kone og barn og flyttet. Kan episoden innledningsvis i kapittelet forklares i 

tråd med Åseruds virkelighetsbeskrivelse? Var det fordi Aisha ikke tolererte at Maia var norsk at 

hun kom med denne kommentaren, og reagerte Maia på den måten hun gjorde fordi norsk var et 

skjellsord blant mine informanter? For å besvare spørsmålet må vi vekk fra forståelsen om at 

etnisitet er noe som er forbeholdt dem som ikke er norske. På Løvlia skole er etnisk norsk kun én i 

rekken av mange etniske grupper; du er med andre ord ikke enten etnisk eller norsk. I studie av 

etnisitet er det vanskelig å holde tunga rett i munnen, det er lett å trekke slutningen når jeg først ser 

ut over sjuendeklassingene at her er det hun, hun og han som er alene om å være norske, resten er 

etniske minoriteter. Som vi har sett handler identifisering, også av seg selv, om å kommunisere 

visse trekk og få disse bekreftet som betydningsfulle av andre. Dermed er ord som ”norsk” eller 

”utlending” ikke bare deskriptive men også performative; ordene og begrepene skaper det de gir seg 

ut for å bekrefte (Bäckman 2009). Kategoriene omfavnes og anvendes av mennesker som ser seg 

selv og andre i lys av dem. Slik blir de en form for ”aktive etiketter” hvor utlendingssubjekter og 

norsksubjekter skapes og oppfattes (Bäckman 2009:42). Unektelig handler identitet også om 

utseende, det er det første som er tydelig i møte med en ukjent. Når elevene spør ”Hvor er du fra? ” 

er det med en antagelse om at vedkommende ikke er norsk, fordi de har sett hudfargen eller hørt 

aksenten. På samme måte forstås det norske også først gjennom ytre forskjeller, og hvor andre 

plasserer deg basert på denne informasjonen. At ungdommene er bevisst hudfarge, og ytre trekk ved 

seg selv andre som kan fortelle om bakgrunn, tyder på at utseendets har relevans for dem (Rysst 

2011).  

Utseendes sterke betydning for andres oppfatning stiller ungdommer som Maia i en særposisjon. 

Mitt første inntrykk av Maia var at hun var norsk, hun snakket flytende norsk uten aksent, hadde et 

norsk navn, var hvit i huden og hadde lyst hår. Når jeg bedre kjent med Maia innså jeg at dette var 

en feilslutning, hun verken anså seg som norsk eller ønsket at andre skulle gjøre det. Maia var en av 

elevene på skolen som har foreldre med to forskjellige bakgrunner, en situasjon som kan føre til en 

etnisk identitet som er ”verken-eller” eller ”både-og” (Hylland-Eriksen 2002:02). Moren var norsk 
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og faren hadde australsk opprinnelse, altså var det heller ingen av disse bakgrunnene som bidro til 

fysiske forskjellsmarkører hos Maia. I samspill med andre på skolen var det den utenlandske 

identiteten hun trakk fram ved seg selv. I engelsken fortalte hun ofte om sitt australske opphav, at 

hun snakket engelsk hjemme og at det derfor var ”enkelt” for henne å klare seg i faget. Når hun 

møtte nye mennesker som ikke visste om hennes bakgrunn observerte jeg at hun var raskt ute med å 

understreke denne delen av seg selv. I et intervju med Maia svarte hun følgende på spørsmålet om 

hvem hun var: 

”Jeg er ikke helt norsk, det får jeg mange spørsmål om. Jeg har australske og amerikanske aner. Så 

jeg er liksom fra mange steder i verden kan man si. Og da blir det kanskje mer enkelt for meg å 

formidle ting på andre måter. Jeg må formidle ting på forskjellige språk, forskjellige måter å vise 

ting på. Så jeg har øvd meg veldig på det (…).” 

Når jeg ba henne beskrive skolen svarte hun: 

(…) Det er en veldig liten skole, men jeg kjenner folk som har hørt om Løvlia. Og da er det, det er 

jo en av de skolene med flest utlendinger. Jeg har jo vokst opp med utlendinger rundt meg og jeg er 

nesten... hva kan man si… halvt utlending selv. Så jeg vet jo hvordan det er og sånn. Men, jeg blir 

ofte regnet som norsk, og jeg har ikke noe imot det. Det er kjempebra det, men det er ikke mange 

som er så fornøyd med det. 

Ingvild: Fornøyd med hva? 

Maia: At det er så mange utlendinger i Løvlia. Men jeg synes det er bare bra. At det er forskjellige 

kulturer her. 

For Maia var den utenlandske identiteten viktig, og hun bekreftet og skapte den kontinuerlig i 

samhandling med andre. Ved å kommunisere denne identiteten flyttet hun også grensen i motsatt 

retning av hva Kristine gjorde, hun omfavnet et annet ”vi”. Maia hadde et stort fellesskap med de 

andre på skolen og var sammen med klassekamerater i friminuttene og på fritida. På Løvlia, hvor 

variasjonen av etnisk bakgrunn var så stor, kan et av de store fellesskapene innbefatte det å være 

ikke-norsk, å være utlending. For Maias del kan det at hun vektla sine ”australske og amerikanske 

aner” ifølge Bäckman tolkes som en mekanisme for å kategorisere seg som lik de andre, heller enn 

forskjellig fra dem (Bäckman 2009:196). Gjennom handlinger, uttrykk, ord og begreper tilpasset 

hun grensene mellom ”vi” og ”dem” og bekreftet sin rettmessige plass i utlendingskategorien. 

Kristine tilla den utenlandske kategorien negative egenskaper, samtidig som hun opphøyde den 
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norske og plasserte seg selv inn i den. På en lignende måte tilla også Maia sin egen kategori 

”utlendingene” stor verdi; hun sa ”det er bare bra” med ”forskjellige kulturer”, og inkluderte seg 

selv i dette mangfoldet. I hendelsen som ble skissert, hvor Aisha kommenterte at Maia ”er norsk”, 

ble Maia plassert utenfor det fellesskapet hun følte tilhørighet til. Gjennom verbale, symbolske og 

fysiske uttrykk er Kristine, Farrukh og Maia alle med på å konstruere og vedlikeholde grenser 

gjennom å markere forskjeller. Felles for dem er ønsket om bekreftelse fra omgivelsene på at de ble 

sett som representanter for den gruppen de selv identifiserte seg med. 

I Norge holder vi likhetsidealet høyt (Gullestad 2002). Dette kommer blant annet til tydelig uttrykk 

i pedagogiske rammeplaner i undervisnings- og oppdragelsesinstitusjoner som barnehage og skole. 

Vi kan akseptere at noen kler seg litt annerledes, spiser ulik mat eller tilber en annen religion, men 

det forstås ut fra vår likhet. I stedet for å vektlegge noe som forskjellig viser vi forståelse ved å 

relatere det til oss selv, det er ikke forskjell, bare ulike varianter av det samme. Derfor forklares 

gjerne Eid som muslimenes jul i stedet for muslimsk høytid i norsk skole. Budskapet er ”de er 

nesten som oss”. Det kan selvfølgelig begrunnes pedagogisk i at det letter forståelsen å relatere noe 

nytt til noe bekjent, eller at det er inkluderende å framheve at vi alle er like. Men å ta utgangspunkt i 

denne underforståtte likhetsmodellen kan også framstå som et maktmiddel hvor en rangeres ut fra 

en normal ”de andre” avviker fra (Lidén 2001). 

Å tufte fellesskap på forskjeller   

På Løvlia skole uttrykte ungdommene identitet og tilhørighet ved å markere former for forskjell. 

Hva som ble ansett som mest sentralt å vektlegge som forskjellig varierte med den 

situasjonsspesifikke konteksten ungdommene befant seg i. Etnisitet var en flytende forskjellsmarkør 

som ungdommene gjennom fysiske eller verbale uttrykk endret og tilpasset til den sosiale 

konteksten de befant seg i. Kallenavn og tiltaler basert på etnisitet forekom hele tiden, som oftest 

uten at de ble tillagt noen større betydning fra verken sender eller mottaker. I situasjoner hvor 

klassifisering basert på etnisitet derimot førte til konflikt var det fordi det var et situasjonelt 

misforhold mellom identiteten mottageren tildelte seg selv og den identitet giveren tildelte 

(Gullestad 2002:93). Det var altså ikke fordi noen kommuniserer en forskjell ved en annen at 

kommentarer om etnisitet fikk negativ mottagelse, men fordi denne forskjellen ikke var den 

mottageren selv vektla. Forklaringen på hvorfor forskjeller i etnisk bakgrunn ofte framstår som 

relevante i en slik identifiseringsprosess kan finnes i mangfoldet i elevsammensetningen. Når så 
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mange har bakgrunn fra ulike land blir denne bakgrunnen en lett tilgjengelig og ryddig faktor å 

klassifisere seg selv og andre ut fra.  

Harrison (2002) argumenterer mot det han kaller en feilslått antagelse i sosialvitenskapen, nemlig at 

etniske gruppers organisering og konflikter er et resultat av erfarte forskjeller. Gjennom ulike 

empiriske eksempler viser han hvordan det snarere er i situasjoner hvor grupper erfarer hverandre 

som like, men ikke ønsker det, at de største etniske konfliktene oppstår (Harrison 2002). Måten 

kulturelle forskjeller er organisert på er ikke opplagt. Folk kan være kulturelt ulike, men fortsatt 

anse hverandre som like. Kulturell likhet kan heller ikke utelukke en sterk etnisitet (Jenkins 

2002:120). Lidèn (2001:80) argumenterer for at det å knytte seg til et fellesskap innebærer dialog, 

anerkjennelse og engasjement. Derfor forutsetter ikke identitetsarbeid enighet og konsensus, men å 

skape tilhørighet og dialog der forskjeller kommer til uttrykk og synliggjøres (ibid.). Løvlia skole er 

et eksempel på hvordan former for ulikhet kan settes i et system, i kategorier som omfavner 

forskjeller som relevante, men ikke nødvendigvis som negative. Kjønn, musikksmak, klesstil og 

interesser er alle forskjeller elevene benytter aktivt for å uttrykke seg selv og plassere hverandre inn 

i relasjonelle kategorier som kul, stygg, pen, skeiv, gangster, pingle, venn eller fiende. Men der 

markering av forskjeller i kjønn leder til eksklusjon spiller markører basert på etnisitet en annen og 

mer fleksibel rolle.  

For at interetnisk interaksjon i det hele tatt skal skje trengs en viss form for gjensidig anerkjennelse 

av forskjeller. Eriksen foreslår at vi kaller dette komplementarisering (Eriksen 2002:28). Alternativt 

har vi å gjøre med en dikotomisering hvor en av etnisitetene må underkommuniseres eller 

neglisjeres i møtet (Eriksen 2002:28). Harald Eidhem har i sin studie av samer og nordmenn i Vest-

Finnmark sett på hvordan samisk identitet er stigmatisert, og at samer derfor underkommuniserer 

samisk forskjell i møte med nordmenn (Eidheim 1969). I situasjoner, hvor bare samer er 

tilstedeværende er det imidlertid forskjeller innad som vektlegges, i så måte kan en viss parallell 

trekkes til Løvlia og skillet mellom norsk og utlending. I en slik situasjon hvor to etniske grupper 

konkurrerer på en måte hvor den ene må vike for den andre kan vi snakke om dikotomisering 

(Eriksen 2002:20, Eidheim 1969). Mens dikotomisering på den ene siden uttrykker oss-dem 

forhold, uttrykker komplementaritet på den andre siden et vi-du forhold (ibid.).  

At komplementaritet er den gjeldende prosessen blant mine informanter kan muligens forklare med 

den mellomposisjonen de befinner seg i. I forrige kapittel viste jeg hvordan lojaliteten innad blant 

liminale personer styrkes. Som i liminalfasen, kan ungdommene også se ut til å ønske å framstå som 

likeverdige ved å overskride forskjeller innad (Turner 1999:137). Selvsagt hender det at etniske 
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kategorier, som markører grunnet på andre forskjeller, anvendes med et formål om eksklusjon, men 

etniske forskjeller er i motsetning til kjønn ikke i seg selv ekskluderende. Når Farrukh, Maia, 

Delisha og Kristine vektlegger forskjeller til andre, kommuniserer de egen tilhørighet, særegenhet 

og identitet. Dette betyr ikke nødvendigvis at de samtidig distanserer seg fra et fellesskap med de 

andre, men tvert imot at de omfavner og forsterker de forskjellene fellesskapet rommer.  

Møter med ”relevante andre” 

Jeg har i denne oppgaven lagt til grunn at forskjeller erfares i møte med relevante andre som man 

erfarer som forskjellige (Barth 1969, Eriksen 2004), eller som man ønsker å framstå forskjellige fra 

(Harrison 2001). Hvilken informasjon som vektlegges i møte med de relevante andre er ikke gitt på 

forhånd, men tar form i sosiale prosesser og varierer kontekstuelt. Det er flere forskjeller som kan 

tjene formål om eksklusjon og inklusjon, og etnisitet og kjønn er bare to slike eksempler. Jeg har 

tidligere argumentert for at majoritet og minoritet er relasjonelle og kontekstuelle størrelser som 

fokuserer på enkelte trekk ved mennesker, samtidig som de tilslører andre. Selv om ikke forskjeller 

nødvendigvis markeres for å vektlegge mindretall og flertall er de allikevel sosialt konstruerte. De 

henger sammen med hva de involverte aktørene erfarer som relevante faktorer å kategorisere verden 

og hverandre ut ifra. Når enkelte fysiske kjennetegn framtrer som spesielt relevante og synlige, er 

det ikke bare resultat av kjennetegnene i seg selv, men at mennesker i historiske prosesser har tillagt 

disse kjennetegnene mening (Gullestad 2002:155). Synlighet, i form av forskjeller som spesielt 

legges merke til, er ikke naturlig gitt, men kulturelt produserte, flytende og reforhandlet (ibid.). 

Ungdommene på Løvlia kunne ha kategorisert hverandre ut fra andre vante rangeringskriterier slik 

som sosioøkonomisk bakgrunn og alder. Andre kjente differensieringsformer kan være seksuell 

legning, klasse eller dialekter. Det er sannsynligvis flere grunner til at etnisitet og kjønn ble opplevd 

som de mest relevante forskjellene. For det første er flere faktorer på skolearenaen nøytralisert. 

Elever i samme klasse er like gamle, seksuell legning er uavklart, eller om avvikende fra normen 

underkommunisert, og siden skolen er offentlig og lokal er den sosioøkonomiske bakgrunnen 

relativt lik. Samtidig er kjønn en gitt klassifikatorisk forskjell, selv om dens relevans og uttrykk 

skapes kulturelt. Også Etnisitet har en stilling som relevant forskjell i samfunnet forøvrig, og 

skolearenaen kan ikke sees på isolert fra dette bildet.  

I perioden før, under og etter feltarbeidet handlet nesten samtlige tekster om Groruddalen, fra 

media, politisk og vitenskapelig hold, om etnisitet og multikulturalitet i befolkningen og på skolene. 

Som forsker i dette feltet var det spørsmål relatert til religion og etnisitet, og da spesielt islam som 
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jeg fikk spørsmål om og måtte forholde meg til i møte med forskere og andre interesserte. I 

uttalelsene fra Åserud (Aftenposten 2011) og Wright(Aftenposten 2010) tidligere i kapitlet er det 

problemstillinger knyttet til etnisk norske og andre etniske kategorier som diskuteres, og i Åseruds 

analyse er det grensen mellom muslimer og resten som markeres. Grenser og kategorier for 

forskjeller konstrueres altså ikke bare lokalt, men er prosesser som skjer både nasjonalt og globalt 

og som får lokale konsekvenser. Under følger et resonnement fra Ali som reflekterer en av disse 

konsekvensene.  

Ali: Jeg skal bli asylsøker, jeg. så det [skolegang] trenger jeg ikke.  

Læreren: Hvor skal du bli asylsøker, da? 

Ali: Nei, det må vel bli Somalia da, for her har jeg jo lovlig opphold.  

Lærer: Hva skal du gjøre i Somalia da? 

Ali: Nææh… det må vel bli sauebonde eller noe..  

Utdraget er hentet fra en diskusjon om hvorfor man trenger skolegang og hva ungdommene skulle 

bli når de ble voksne. Dette var i samme tidsrom som Maria Amelie ble sendt ut av Norge. Hun var 

født i det tidligere Sovjet og hadde bodd som papirløs i Norge etter at hun kom hit som 12-åring. På 

dette tidspunktet ble hun sendt ut av Norge til Russland fordi hun avslørte sin historie og identitet i 

boka ”Ulovlig Norsk” (2011). Selv om Alis kommentar om en framtid som asylsøker ble framsatt 

på et humoristisk vis, vitner den om en bevissthet til samfunnets definisjoner av hvem som 

defineres som innenfor og utenfor. Som somalisk gutt i Norge påvirker dette åpenbart Ali sitt bilde 

av seg selv.  

”Hva vil det si å være norsk?” 

Bruken av forskjeller utenfor skolearenaen hadde også en mer direkte innvirkning på informantene. 

Ved et tilfelle kom avisa Aftenposten på besøk for å snakke med B-klassen. Denne diskusjonen 

tydeliggjorde ungdommenes tvetydige etniske status. Vi hadde fått beskjed om at temaet som skulle 

drøftes skulle være hva det ville si å være norsk, og en av lærerne anbefalte meg å bli med. B-

klassen hadde vikar. Sist gang hun vikarierte i klassen hadde Mehmet spurt hvor hun var fra. Da 

hadde hun smilt og svart at hun var fra Pakistan. Det banker på døra og inn kommer to kvinner 

sammen med rektor. Den ene har kamera og den andre har penn og notatblokk. 

De blir stående halvveis i døråpninga. Hun som har notatblokk ser utover klassen ”Vi er her for å 

snakke med dere om hva det vil si å være norsk. Er det noen av dere som har noen tanker om det?”. 
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Det blir helt stille, og ungdommene ser spørrende på hverandre. Den samme dama prøver seg igjen 

”Hva vil det si å være norsk?”. Aajayan rekker opp hånda ”Man er norsk når man er norsk 

statsborger og bor i Norge!”, han titter forventningsfullt på journalisten som for å se om han har 

rett. Journalisten noterer det som blir sagt. Nå rekker Delisha opp hånda ”Man er norsk når man 

er født og bor i Norge”. Kristine rekker opp handa ”At man kan være trygg på å få utdanning og 

sykehus og sånt om man vil”. Journalisten noterer, så spør hun ”Hvor mange av dere er norske?”. 

Nå er det ingen andre enn Kristine og Zainah strekker hendene i været. Journalisten virker ikke helt 

fornøyd med svaret ”Men de fleste av dere har vel foreldre som ikke kommer fra Norge, er dere 

norske da?”. Ingen svarer på dette spørsmålet, så hun prøver nok en gang. ”Kan dere rekke opp 

hånda dere som ikke er norske da?”. Nå er Delisha og Mehmet raskt oppe med hånda. Journalisten 

henvender seg til dem, ”Hvorfor er ikke dere norske da?” ”Nei, for jeg er født i Pakistan”, sier 

Delisha. ”Og jeg er Palestiner”, sier Mehmet. ”Har det noe å si om man er norske, da?”, spør 

jorunalisten, nå henvendt til hele klassen. Aajayan nikker ”Ja, for det er ikke i alle land man får 

skoleplass.” 

Rektor griper inn og prøver å forklare elevene hva det er snakk om. Han forteller om norsk-

amerikanere og at mange av dem er opptatt av å være norsk selv om de bor i Amerika og selv om de 

selv aldri har bodd her. ”Kanskje er det sånn at man tar inn ting fra den kulturen man kommer til, 

men så vil man beholde det man kjenner til, fra foreldrene og sånn? Har dere hørt at det blir 

snakka om at dette er en skole med mange minoriteter, at noen kanskje har sagt at det ikke er en så 

bra skole på grunn av det?” Dilakshana rekker opp handa ”Altså, jeg er jo norsk, men teknisk sett 

er jeg ikke det fordi foreldrene mine er fra Sri Lanka”  

Journalisten spør om å få ta et bilde av klassen. Ungdommene knuffer og dytter og spesielt da 

guttene blir bedt om å stille seg nært jentene. De gjør sitt ytterste for å plassere seg tettere sammen 

uten å være borti jentene. Mens fotografen rigger til kamera spør journalisten ”Kan alle de som er 

norske rekke opp hånda?” Kristine og Zainah strekker nølende hendene i været. Enver blir litt 

usikker og spør journalisten om en avklaring ”Jeg er født i Norge, men foreldrene mine er fra 

Makedonia og jeg er albaner, skal jeg rekke opp hånda da?” Før det kommer noe svar griper 

rektor inn. Han er ikke komfortabel med settinga på bildet med de opprakte hendene. Journalisten 

sier at det ikke var ment å ta bilde av det. De spør om de får ta med seg noen av elevene ut for å ta 

noen bilder i skolegården. Noen av jentene blir med ut, mens resten av oss blir sittende. Vikaren 

spør hva de synes om det de ble spurt om. Læreren forteller at hun selv stort sett føler seg norsk 
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fram til noen spør henne hvor hun er fra eller om hun er norsk. Da føler hun seg ikke norsk. ”har 

dere det sånn?” 

Enver: Ja, de norske kommer i Norge og sier jævla utlending. 

Zainah: jeg føler meg norsk og litt tunisisk.  

Vikar: enn når du reiser til Tunisia da?  

Zainah; Da føler jeg meg norsk 

Vikar: jeg føler meg mest utlending når andre poengterer at jeg er det, og så føler jeg meg mest 

norsk når jeg kommer til Pakistan.  

Jeg ble stående å snakke med vikaren i friminuttet etterpå. Hun forteller meg at hun ikke liker sånne 

reportasjer. Hun er selv fra Løvlia og synes folk er for opptatt av slående nyheter om det norske 

eller ikke-norske.  

Posisjoneringen til henholdsvis vikaren, rektor, journalister og ungdommene i episoden ovenfor kan 

tolkes på flere ulike måter, men det kan i alle fall argumenteres for at konstruksjonen av norskhet 

aktualiseres og tvinger fram en definisjon. Gullestad hevder at ”innvandrer” og ”nordmann” i den 

hegemoniske tankegangen i Norge er begrepsmessige motsetninger, og at konstruksjonen av den 

ene ikke er mulig uten konstruksjonen av den andre (Gullestad 2002:91). I fortsettelsen av 

Gullestads argument vil et spørsmål om hva det vil si å være norsk samtidig konstruere en forståelse 

av hva norsk ikke er, og på den måten konstruere innvandrerkategorien. Eksempler jeg har vært 

inne på har vist at flere av ungdommene ikke har som mål å bli kategorisert som norske. Allikevel 

kan det stilles spørsmål ved hvorvidt dette er et genuint ønske eller et resultat av manglende 

muligheter til å bli det.  

Journalisten opererer med to gjensidig utelukkende kategorier når hun stiller spørsmål om hvem 

som er norske og hvem som ikke er det. I samtalen med vikaren etterpå kommer det fram at 

ungdommene selv ikke ser på kategoriene som gjensidig utelukkende, de er ikke enten norske eller 

utlendinger, men det avhenger av konteksten de opptrer i. Enver sitt utsagn om at de norske i Norge 

kaller han for ”jævla utlending”, kan tyde på at etnisitet som en relevant forskjell er mindre valgt 

enn hva den framstår som i skolehverdagen. Selv om betydningen av disse forskjellene er i flyt og 

prosess lokalt, hentes synligheten av dem fra en større kontekst som ungdommene har mindre 

påvirkningskraft på. Barths (1969) tilnærming til grenser er nyttig for å forstå de prosessene som 
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ligger til grunn for etnisk organisering, men egner seg mindre til å studere de prosessene som skjer 

innenfor statlige grenser hvor konstruksjonen av minoritet og majoritet legger føringer på 

kategoriseringen (Eriksen 2002: 124). Både Barth (1969) og Mitchell (1959) er nyttige for å forstå 

hva som skjer når flere ulike grupper møtes, men er begrensende for å forstå de strukturene som 

legger føringer på prosessene utenfor direkte sosial samhandling.  

En normativ norskkategori 

Denne studien har fokusert på direkte interaksjon innenfor skolens arena, men det er nødvendig å ta 

ytre faktorer med i beregningen. Selv om de etniske kategoriene har vist seg å være fleksible på 

arenaen, og at de ikke tjener til differensiering mellom elevene, vil det være for enkelt å behandle 

den etniske kategoriseringen på skolen som noe som skjer i et vakuum der ungdommene møter med 

blanke ark. Det er kanskje riktigere å se på forskjellene som tolkninger av de konstruksjonene som 

skjer i samfunnet for øvrig og som ungdommene forhandler i sosiale prosesser. Da er det også 

nærliggende å trekke paralleller mellom samfunnets dikotomi av minoritet og majoritet til 

ungdommenes emiske bruk av utlending og norsk. Patrick Åserud og Robert Wright har begge som 

utgangspunkt en snever normativ idé om det norske, hvor ”det norske” kun er de etnisk norske, og 

hvor man blir innlemmet i kategorien etter gitte kriterier. I tillegg til ideer som formidles til 

ungdommene gjennom mediene, formidler lærerne samtidig en annen normativ idé fra majoriteten. 

Denne normative ideen er ’det nye norske’ som et åpent og tolerant fellesskap for alle i Norges 

land, og hvor respekt og likeverd skal være de grunnleggende premissene. Som jeg har vært inne på 

kan likeverd i en slik forstand ofte fortolkes til likhet i denne normative ideen i skolen (jf. Lidén 

2001) og lærerne interagerer med elevene med utgangspunkt i en rammeplan som formidler dette 

idealet. I møter mellom majoritet og minoritet virker ulike fortolkningsrammer, to ulike normative 

forestillinger, henholdsvis ’det norske’ og ’det nye norske’, som er representert av majoriteten og en 

deskriptiv forestilling av ’det norske’, representert av minoriteten, sammen.  

I episoden med Ali, og i ungdommenes definisjoner til journalisten, kan det tyde på at det er den 

ekskluderende definisjonen av ’det norske’ som erfares i møte med majoriteten der innlemmelse i 

kategorien og fellesskapet skjer etter meget strenge kriterier. Det er interessant å spørre seg hvorvidt 

en status som norsk er oppnådd eller tilskrevet (jmf. Linton 1964 ”ascribed” or ”achieved” status). 

Sosial struktur er determinert av sosiale normer, som legger føringer for våre forventninger til 

oppførsel (Foladare 1969). Samfunnet legger føringer på hvilke statuser som er mulig å endre og 

hvilke som ikke skal være mulig å endre (ibid.). Tilskrevet status er ifølge Irvine Foladare de av 
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statusene som samfunnet forventer at individet ikke skal endre og som derfor heller ikke legger til 

rette for at det skal være mulig å endre. Motsatt er oppnådde statuser de som samfunnet ønsker at 

skal endres og som derfor er mulig å endre (Foladare 1969:58). Ifølge Foladare er det mulig med 

forandring i både tilskrevet og oppnådd status, men fordi samfunnet kun ønsker endringer i 

oppnådde statuser legger de heller ikke til rette for at tilskrevet status skal endres (ibid.). De strenge 

kriteriene for innlemmelse i den norske kategorien som erfares av flere av ungdommene kan vitne 

om at den norske statusen i stor grad er tilskrevet fra samfunnets side, og at det også legges lite til 

rette for at den skal være mulig å oppnå. Begge de normative ideene om det norske innebefatter en 

holdning om at norsk er en misunnelsesverdig status, men de er uenig om hvorvidt den skal være 

mulig å oppnå. For ungdommene er det muligens erfaringen av det norske som en tilskrevet status 

de i kraft av sin bakgrunn ikke har tilgang på som gjør at de ønsker å benytte seg av en deskriptiv 

heller enn en normativ kategorisering av det norske.   

Noen dager etter journalistenes besøk hos B-klassen var jeg inne hos A-klassen da de får beskjed 

om å lese oppslaget i avisa. Elevene ble nysgjerrige på hvorfor parallellklassen hadde blitt 

intervjuet, og læreren fortalte at de hadde snakket om ”Hva det ville si å være norsk”. Aisha rynket 

på nesen og brøyt ut ”Hvorfor har de snakket med B-klassen da, der er det jo ingen norske, jo. Vi 

har jo mange”. Læreren repliserte strengt at faktisk så var det bare norske, for alle hadde 

statsborgerskap, hvorpå Aisha oppgitt utbrøt ”Å løh, men ingen skikkelige norske, liksom. De har 

bare en helt og en halvt eller noe”. Læreren og Aishas uttalelser har ulike motiver og utgangspunkt. 

Jeg tolker det som om læreren opererer med den normative ideen om ’det nye norske’ som 

inkluderende, samtidig som den forutsetter norsk og ikke-norsk som gjensidig utelukkende 

kategorier. Møtet mellom de ulike forståelsene av kategorien norsk er illustrerende for den 

grenseflaten ungdommene befinner seg i. Liminalitet skaper en situasjon hvor tilstander kan være 

verken-eller hvor individer eller grupper befinner seg mellom kategorier og at det derfor oppstår et 

behov for å kommunisere tilhørighet til en kategori. Samtidig er det også muligheter for identiteter 

som er både-og, hvor man kan tilhøre flere kategorier samtidig, eller konstruere nye kategorier, og 

forhandle i gråsoner (se også Douglas 1997). Mens det i samhandling ungdommene imellom ser ut 

til å være mulig å forhandle i gråsonene, vitner Aishas forståelse av den norske kategorien om at 

møter med majoritetens forståelse resulterer i en situasjon hvor identiteter blir verken-eller. Her blir 

behovet for avgrensning akutt, og en klar grense trekkes mellom dem som er ”skikkelig norske” og 

”resten”. Samtidig bærer kategorien en form for tvetydighet fordi den kan forhandles, og rommer 

identiteter i gråsonen der ”halvt” inngår. Læreren ser ut til å tolke Aishas uttalelse som 

ekskluderende ovenfor de elevene som ikke kategoriseres som norske. Aisha tar på den andre siden 
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utgangspunkt i en deskriptiv norskkategori, der norsk er noe man er eller ikke er og at definisjonen 

har en viss konstant og biologisk komponent. Dette kan tyde på at Aisha tross alt har internalisert 

storsamfunnets ideer om at de med en annen foreldre- (eller besteforeldre-) bakgrunn enn norsk 

kategoriseres som noe annet, og hvor det foreligger en normativ ide fra majoriteten om at et 

medlemskap i den norske kategorien er fordelaktig.  

Når etnisitet ikke kan tas for gitt 

Når ungdommene skal stille seg opp og bli avbildet er det ikke håndsopprekninga som skal 

illustrere hvem som er norske som blir problematisk, men at den må gjøres side om side med 

klassekamerater av det motsatte kjønn. Jeg stilte spørsmål i intervjuene om hvorvidt ungdommene 

syntes det hadde noe å si hvilket land vennene kom ifra. Alle avkreftet det som relevant. 

Innledningsvis i denne oppgaven fortalte jeg om hvordan matpakka ikke framsto som relevant å 

studere. Mens kjønn har vært en faktor som framsto som relevant i dataene mine, både gjennom 

observasjoner og samtaler, har etnisitet på den andre siden vært gjort relevant gjennom andres 

forventinger om dets relevans. I forsøket med å finne de forskjellene som ble tydelige på kartet er jo 

tross alt ikke etnisitet en slik relevant forskjell for inklusjon og eksklusjon ungdommene imellom. 

Den er imidlertid en relevant forskjell i møte med de relevante andre, og disse relevante andre får 

stadig mer plass når aksjonsradiusen utvides i takt med alderen. Kanskje er dette grunnen til at 

Sissel Østberg, som har studert etnisk og religiøs identitetsforvaltning blant muslimsk ungdom i 

Oslo, finner at det skjer et merkbart skift i overgangen mellom barn og ungdom. På barneskolen 

velger de venner på tvers av etnisk bakgrunn, mens de på ungdomsskolen velger venner innenfor 

sin etniske gruppe (Østberg i Lidèn 2002:207).  

Møtet mellom journalistene og klassen er interessant fordi det setter fingeren på en av utfordringene 

i studiet av etniske minoriteter. Det ligger en antagelse om at forskjeller er differensierende og at 

forskjellene skyldes ulike muligheter til å få billetten inn til det norske fellesskap. Spørsmålet vi alt 

for ofte stiller oss er kanskje feil. Det er i alle fall ikke “Hvem her er norske?”, kanskje er det heller 

ikke “Hvem ønsker å være norske?”. I møte med ungdommene framstår begge spørsmålene 

irrelevante fordi de ikke opererer med normative begreper om etnisitet. Når ungdommene 

samhandler innenfor skolens arena har identiteten en tryggere forankring hvor det er mulig å 

forhandle i gråsonene hvor etniske kategorier er komplementære. I møte med en ytre 

fortolkningsramme, slik den journalistene representerer, uttrykkes en dikotomisk etnisitetsrelasjon 
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hvor grensen mellom ”norsk”og ”resten”  trekker en grense mellom ”oss” og ”dem”. I en slik 

situasjon blir identiteten verken-eller og grensearbeidet styrkes.  
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Kapittel 5: Avslutning 

Oppsummering 

Denne oppgaven har tatt for seg kjønn og etnisitet som relevante forskjeller i et flerkulturelt 

skolemiljø og sett på hvordan de på ulike måter virker inn på sosial samhandling og sosiale nettverk 

på skolearenaen. På den ene siden la ungdommenes kjønn sterke føringer for hvem som inngikk i 

relasjoner til hvem, for hvordan ungdommene plasserte seg i forhold til hverandre og hvordan de 

tok i bruk det sosiale og fysiske rommet. Etnisitet viste seg å være en fleksibel forskjell, som 

vennskapsbånd ble knyttet på tvers av, og hvor kriteriene for å bli plassert inn i en etnisk kategori 

var mindre fastlåste enn kategoriene basert på forskjeller i kjønn. Ingen av disse forskjellene var 

derimot alene avgjørende for hvorvidt ungdommene opplevde sosial inkludering. Forskjellene 

tjener det formål å konstruere ulike former for ”vi” og ”dem”. Å markere kjønn som en relevant 

forskjell skapte og vedlikeholdt grensen mellom gutter og jenter. Samtidig skapte den også en viss 

grad for samhold innad i de kjønnshomogene gruppene. Basert på en emisk forståelse om at gutter 

og jenter var grunnleggende forskjellig tjente kjønn et formål om eksklusjon i seg selv. Etniske 

forskjeller virket mer for å tjene individuelle identitetsprosesser heller enn gruppeidentiteter. I 

eksempelet med Farrukh i forrige kapittel så vi hvordan han ønsket å kommunisere sin pakistanske 

bakgrunn, selv om han kunne valgt å kommunisere en muslimsk bakgrunn eller en asiatisk, noe som 

ville ha plassert han i et større gruppefellesskap på skolen. Jeg tolker denne strategien som et ledd i 

en individuell identitetsprosess heller enn en kommunikasjon til et gruppefellesskap.  

Disse antagelsene gjøres i tråd med oppgavens utgangspunkt om at den minste enheten i samfunnet 

er relasjonen og at dermed også identitetsprosesser er relasjonelle (Eriksen 2007). Selvet og dets 

subjektive erfaringer av identitet utvikles og forandres relasjonelt i møte med en rekke signifikante 

andre (Vestel 2004: 139). Utgangspunktet i en slik identifiseringsprosess handler om å markere seg 

i relasjon til “hvem jeg er” og det “vi” en identifiserer seg med, så vel som “hvem jeg ikke er” og 

det “vi” en ikke identifiserer seg med (Vestel 2004:139). Når jeg argumenterer for at etnisitet for 

ungdommene på Løvlia handlet om individuelle identitetsprosesser snakker jeg her om 

ungdommens hovedvekt på “hvem jeg er” heller enn det “vi” han eller hun identifiserer seg med.  

Når ungdommene i andre kontekster valgte å kommunisere sin identitet langs linjene norsk og 

utlending snakker man kanskje snarere om en gruppes identitetsprosess, eller individets vektlegging 

av det relevante ”vi”. I dette leddet ser man bort i fra forskjeller innad i møte med en felles ulikhet, 
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nemlig det norske. I disse kontekstene kan det tenkes at de som ikke har de riktige forskjellene til å 

plasseres inn i utlendingskategorien har mindre tilgang på fellesskapet. Imidlertid oppfattet jeg at 

denne dikotomien ble aktualisert kun i gitte kontekster hvor kategoriseringer av en ukjent var målet 

heller en ekskludering av enkelte som ikke passet inn.  

Selv om kjønn kan sies å være en ekskluderende faktor til en av gruppene, og etnisitet i visse 

kontekster kunne ekskludere etnisk norske fra et gitt fellesskap var det ingen av faktorene som i seg 

selv var sosialt inkluderende. Med andre ord var ikke merkelappene ”jente og utlending” eller ”gutt 

og utlending” garantister for innpass i gutte- eller jentegjengene. Veien til sosial eksklusjon synes 

langt kortere enn veien til sosial inklusjon. Selv om symbolene og ferdighetene fikk ulike uttrykk 

avhengig av ungdommenes kjønn var den sosial posisjon i både guttenes og jentenes gjeng påvirket 

av ungdommenes utseende, språkferdigheter, kunnskap og sosiale ferdigheter. Mens gode 

fotballprestasjoner kunne kompensere for manglende språkferdigheter og skoleprestasjoner hos 

guttene kunne det jeg har omtalt som pubertetskompetanse til en viss grad kompensere hos jentene. 

Skoleprestasjoner var derimot langt mer sentrale for jentenes popularitet enn guttenes.  

For begge kjønn sto erfart tillit sentralt i etableringen av sterke sosiale bånd. For jentene ble tillit 

testet ut gjennom å dele på hemmeligheter i dyadiske relasjoner. De som ikke holdt på 

hemmelighetene ble merket som noen en ikke kunne stole på eller som falske. For guttene 

manifesterte tilliten seg eksplisitt gjennom hvordan de forholdt seg til regelbrudd ovenfor 

autoritetspersoner. Ved å holde tett viste guttene lojalitet til et fellesskap med de andre guttene, 

mens de ved å lekke informasjon til lærere satte seg selv foran fellesskapet. Disse guttene ble 

oppfattet som feige tystere, og tillitsbruddet kunne ende i sosiale sanksjoner og i verste fall varig 

sosial eksklusjon. Mens de relevante andre for dette grensearbeidet rundt vennskap og lojalitet for 

jentene var andre jenter, var det i stor grad lærerne som var de relevante andre for guttene.  

Liminalitet som analyseredskap 

I denne oppgaven har jeg analysert forskjellenes relevans i inklusjon og eksklusjonsprosesser, og 

for å forstå handlingsrommet disse prosessene befinner seg i har jeg benyttet meg av en abstrakt 

form av Turners begrep om liminalitet. Jeg har argumentert for at informantene er liminale på to 

måter. På den ene siden med hensyn til sin alder og posisjon i samfunnet, og på den andre siden 

med hensyn til at de er etniske majoriteter lokalt og etniske minoriteter nasjonalt. Mennesker som 

gjennomgår liminalfasen i samme alderskull oppnår et spesielt bånd som potensielt kan vare livet ut 



 

 

87 

(Turner 1999). Symbolbruken i den liminale perioden er spesielt sterk, noe den markerte 

kjønnssegregeringen kan leses som et eksempel på. Det samme gleder for regelbruddene som til 

stadighet testes og reforhandles. De styrker samholdet innad blant de jevnaldrende og er en 

markering mot det fastsatte fra autoriteter og voksne i samfunnet. Måten lærerne og andre voksne 

møter denne oppførselen på tyder på at andre forventinger stilles til gruppa i kraft av at de er i en 

bestemt fase i livet. Dette muliggjør også sanksjonering som ellers ikke er tillatt mot voksne, og 

tidvis heller ikke yngre barn. Van Gennep (1999) trekker fram språk som et viktig element i 

liminalfasen og i overgangsritene. Ofte snakkes et språk som virker fremmed for de utenfor og som 

har delvis eller totalt avvikende vokabular fra resten av befolkningen (Van Gennep 1999:115). I 

empiren jeg har behandlet i denne studien kommer det tydelig fram hvordan ungdommene snakker 

et språk med ord og vendinger som ikke er en del av dagligtalen til majoritetsbefolkningen. Dette 

språket illustrerer ikke bare den liminale perioden ungdomstida kan være men også at ungdommene 

befinner seg i en ambivalent posisjon med hensyn til nasjonal identitet, men ikke lokal forankring.  

I konstruksjonen av kjønn og kjønnsroller lever ungdommene på Løvlia i en grenseflate med 

krysspress fra ulike ’relevante andre’. Skolen, samfunnet, medier, familie og jevnaldrende bidrar 

med ulike forståelser av hvordan kjønn skal gjøres og ungdommene konstruerer kjønn i denne 

grenseflaten. Hjemmet og familien har potensielt andre kjønnsforståelser enn majoriteten i 

samfunnet for øvrig, samtidig som flere ulike forståelser er representert i samme omgangskrets økes 

presset ytterligere. Oppgaven har argumentert for at krysspresset blir enda sterkere på områder som 

gjelder kjønn, fordi kjønn ser ut til å være det Prieur (2001) kaller et ”sentralt smertepunkt”. Fordi 

ungdommene er i grenseflaten mellom ulike tilstandene barn og voksen, blir grensene uklare og 

grensearbeidet enda sterkere. Når mange ulike forståelser av kjønn virker sammen i et slikt nytt 

symbolsk terreng blir kjønn den mest relevante forskjellen i ungdommenes samhandling og 

nettverk.  

Ungdommenes status som etniske anomalier har også vist seg å være viktig for å forstå betydningen 

av etnisitet som en relevant forskjell. Også konstruksjonen av en etnisk identitet skjer i et krysspress 

mellom ulike fortolkninger av hvilke kriterier kategoriene skal bygges på og hvilken verdi de skal 

ha. I møte med majoritetens konstrueres ulike og motstridene ideer om norskkategorien innhold og 

posisjon. Møtet med journalistene i forrige kapittel illustrerer at ungdommene lever i et samfunn 

hvor deres etnisitet eller religion ikke kan tas for gitt og hvor deres identitet er ’betwixt and 

between’ (Turner i Eriksen 1994: 62). Dette gjelder ikke bare for dem av informantene som har 

tilhørighet til land utenfor Norge gjennom at de selv eller foreldrene er født i et annet land eller for 



 

 

88 

dem som har foreldre med ulik landbakgrunn. Etnisiteten er også tvetydig for dem som har norske 

foreldre. Alle er de del av en flerkulturell klasse og omgangskrets hvor etniske identiteter er uklare 

og overlappende. Ungdommene er altså en form for etniske anomalier, hvor deres etnisitet kan være 

’verken-eller’ og ’både-og’ avhengig av situasjonen og kontekst (Eriksen 1994: 62). Innenfor 

skolearenaen hvor ”norsk” er en deskriptiv kategori og hvor etniske grupper er komplimentære kan 

etniske forskjeller forhandles i gråsoner der kategorier basert på etnisitet er fleksible. I møte med en 

ytre fortolkningsramme, representert av majoriteten, hvor det opereres med normative ideer om det 

norske, og hvor utlending og norsk er gjensidig utelukkende kategorier, konstrueres ideer om ”oss” 

og ”dem”. I disse situasjonene faller ungdommene mellom ulike kategorier, forankringen blir derfor 

utrygg og grensearbeidet styrkes.  

Konkluderende bemerkninger og veien videre 

Denne studien er gjort på en gitt skole i et gitt tidsrom på en gitt gruppe mennesker. Men den er 

også gjort i en bestemt fase av denne gruppas liv, på et tidspunkt hvor informantene er i 

grenseflaten mellom barn og voksen. Antropologene Schleger og Barry (1991 i Montgomery 2009) 

har argumentert for at ungdomstida ikke bare er en tid for å lære seg av med avhengighet, 

uansvarlighet og aseksualitet som hører barndommen, men også da barn lærer og endrer sin sosiale 

rolle og ser fram mot voksenlivet.  

Å studere mennesker i slike kontekster hvor kategorier og grenser er under press, og hvor 

grenseflatene er flertydige, er nyttige inngangsporter til studie av hvordan kultur og identitet virker 

sammen (Eriksen 2010:201). Ikke fordi grensene forsvinner, men fordi ”de blir tydeligst der de blir 

utfordret, forhandlet og reforhandlet, overskredet, transformert og omformulert” (Eriksen 

2010:201). Det er altså blant grupper som er i mellomposisjonen mellom kategorier eller tilstander 

at vi bør studere et samfunn, fordi det er her kulturens fundamentale byggesteiner blottlegges 

(Turner 1999:145). 

Informantene er i starten av løsrivelsesfasen, hvor det barnlige henger ved og distanseringen fra 

tilstanden blir tydeliggjort på ulike måter. Rollene som er tilgjengelige, samt forståelsen av seg 

selv og resten av samfunnet, må kunne ses på som midlertidig. Ageringen er resultater av en 

løsrivelsesprosess og en mellomfase som sannsynligvis vil vare i flere år framover i prosessen 

mot å nå en annen posisjon i samfunnet. Selv om ikke fasen mellom barn og voksen har et 

kollektivt avsluttende ritual vet vi at ungdommene på et eller annet tidspunkt vil bli reintegrert 
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inn i fellesskapet som voksne. Tilstanden som etnisk anomali er derimot ikke nødvendigvis 

midlertidig. Merkelappen ”innvandrer” brukes hyppig i dagligtalen om dem som befinner seg i 

en slik tilstand. Utfordringen med kategorien er at den i teorien er en prosessuell betegnelse som 

vektlegger en midlertidig tilstand av ”å vandre inn”. Tilstanden som etnisk anomali skulle altså 

ha vært liminal i at den var midlertidig og avgrenset, og dermed mulig å rituelt avslutte. Selv om 

liminalfasen er en nødvendighet for å kvitte seg med en tidligere status og kunne innta en ny, er 

den også risikabel. Liminale grupper er plassert utenfor samfunnets regler og hierarki. Dette 

medfører en potensiell krise både for samfunnet og gruppene. Samfunnet risikerer at gruppen 

eller individene forkaster samfunnets hierarki og ikke ønsker å bli reintegrert. For individet eller 

gruppen innebærer fasen en risiko for permanent anomali og sosial hjemløshet (Eriksen 

2001:138). Det er derfor helt sentralt både for samfunn og individ at liminalitet ikke forblir en 

permanent tilstand. Problemet med innvandrerkategorien er at selv om den i teorien er 

prosessuell og midlertidig er den ikke det i realiteten. I praksis er tilstanden som innvandrer ikke 

midlertidig fordi den ikke betegner en prosess, men en konstant tilstand hvor vandringen ikke har 

en endestasjon. 

I konstruksjonen av ”norsk” og ”innvandrer” konstrueres norsk som et normativt sentrum, hvor 

nordmenn oppfattes like fordi innvandrere konstrueres som forskjellige (Gullestad 2002:91). Om 

Turners teori skal ha noe for seg er det noen av samfunnets byggesteiner som blottlegges også 

konstruksjonen av denne liminale posisjonen. Jeg vil argumentere for at en av byggesteinene 

som blottlegges er noe jeg allerede har vært inne på, nemlig nasjonalstatens grunnleggende 

logikk om klart å skille mellom dem som er medlemmer og dem som ikke er det, mellom dem 

som er på innsiden og dem som er på utsiden av fellesskapet (jf. Alghasi mfl. 2006). Flere av 

ungdommene i denne studien har ikke de nødvendige kriteriene for å få billett inn til dette 

fellesskapet. Eriksen hevder at: 

Et samfunn som ikke aksepterer doble tilhørigheter, transnasjonale forankringer og tvetydige 

grenseflater der det forhandles om forholdet mellom verken-eller og både-og, vil ikke bare få 

regelmessige astmatiske (og kanskje epileptiske) anfall, men vil risikere å sprenges innenfra (Eriksen 

2010: 279).  

Om vi ønsker et fellesskap der alle har mulighet til integrasjon og reintegrasjon er det 

nødvendig å tenke nytt om identitet og fellesskapsforankring. Hvilke likheter og forskjeller 

vi vektlegger som relevante får konsekvenser for hvem som kan delta i fellesskapet. For å 

avslutte der oppgaven startet. For at forskjeller skal få plass på kartet må de tydeliggjøres i 

det sosiale terrenget. Jeg har i denne oppgaven gjort et dypdykk i to slike forskjeller, kjønn 
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og etnisitet, i et gitt sosialt terreng.  Det er i grenseflatene at kategorier og mekanismene for 

grensesetting kommer tydeligst til uttrykk fordi de er under press og i forhandling. Her 

konstrueres og synliggjøres samfunnets grunnpilarer og vi kan få en dypere innsikt i hvordan 

kultur og identitet virker sammen. Denne innsikten kan bidra til kunnskap om hvordan 

samfunnet kan lære å håndtere nye grenseflater og gråsoner.  
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Epilog 

22. juli 2011, nøyaktig en måned etter at jeg avslutter dette feltarbeidet, går ei bombe av i 

regjeringskvartalet i Oslo. I timene som følger råder redsel og panikk. På radio kan man høre 

terroreksperter som skråsikkert uttaler at vi har å gjøre med islamister. I gatene i Oslo opplever 

mange rasisme og frykt på kroppen. Flere muslimer frykter at de må flytte dersom ekspertene har 

rett. De er ikke alene om å frykte for fellesskapet.  

Tre timer senere kommer de første meldingene om at det er avfyrt skudd på Utøya der AUF sin 

årlige sommerleir finner sted. Ei venninne melder meg om at hun gjemmer seg for skuddene, hun 

sitter helt stille og er redd. Hvordan det går med de andre tar det lang tid før vi får vite.  

Så kommer beskjeden om at det er Anders Behring Breivik, en norsk kristenkonservativ mann, født 

og oppvokst på Oslos vestkant som står bak handlingene. Før han setter seg i bilen den dagen og 

drar ut for å drepe 77 mennesker publiserer han et selvskrevet manifest. Drapene skal ifølge han 

selv spre manifestet sitt budskap mot islamisme og multikulturalisme. I sin forklaring i retten uttaler 

han senere at det var for å beskytte det ”norske urfolk” sine rettigheter. Groruddalen var ifølge 

terroristen et eksempel på ”muslimske gettoer” hvor det ikke var trygt å ferdes dersom du ikke var 

muslim. 

Etter all sannsynlighet var Behring Breivik alene om selve handlingene 22. juli. Men ytringer både 

før og i etterkant av angrepet har bevist at hans tankegods deles av flere. Den normative og snevre 

norskkategorien har utenforskap, frykt og hat som sine ytterste konsekvenser.  

Forskjeller er et sosialt konstruksjon som enhver sosial grense bygges på. Denne oppgaven har vist 

hvordan fellesskap kan bygges på noen av dem. Det forutsetter at forskjeller belyses på tvers av alle 

grupper i befolkningen. Jeg håper at denne oppgaven kan bidra til kunnskap i den polariserte 

debatten om det flerkulturelle Norge, og til å forhandle fram muligheten for identitetsarbeid i nye 

gråsoner hvor Norge konstrueres og forankres av dem som bor her.  

Materialet i denne analysen er innhentet og erfart før 22.juli, men hendelsen har unektelig preget 

meg i skriveprosessen og analysen. Kunnskap er makt og muligheten til en ny kurs. Framtida eies 

av de unge.  

Til Ungdommen 
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