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Sammendrag 
Denne oppgaven handler om akkulturasjon av oppdragelsesidealer i en migrasjonskontekst. 

Problemstillingene er:  

Hvordan balanserer et utvalg kvinner med migrasjonsbakgrunn mellom ulike idealer for 

kollektivistiske og individualistiske oppdragelsesidealer? 

Hvilke oppdragelsesidealer er viktig for kvinnene i et utvalg av familier med 

migrasjonsbakgrunn?  

Utvalget består av 5 kvinner med migrasjonsbakgrunn. Tre fra Pakistan og to kurdere fra Iran. 

Informantene bor i Oslo-området, og de har alle barn av begge kjønn mellom 0-16 år. 

Datamaterialet som studien bygger på er kvalitative intervjuer med hver av alle fem mødrene. 

Det overordnede teoretiske perspektivet i oppgaven trekker på idealer for en kollektivistisk og 

en individualistisk oppdragelsesstil. Begrepene fungerer som hjelpemidler for å kategorisere 

og analysere datamaterialet. Analysen blir deretter betraktet ut i fra graden av akkulturasjon, 

det vil si hvor mye av oppdragelsesidealene i majoritetssamfunnet kvinnene har tatt til seg, og 

hva de tar med seg fra sin egen oppvekst. Videre analyseres kvinnenes fortellinger ut i fra 

tidligere forskning og utdrag fra det medieskapte bildet av migrasjonsfamilier. Jeg har 

benyttet meg av en narrativ tilnærming til intervjuene som fokuserer på individenes bruk av 

de kulturelle og samfunnsmessige diskursene (se Hollway & Jefferson 2000:4). 

I oppgaven trekkes det frem at det foregår forskyvninger fra kollektivistiske til 

individualistiske idealer mellom generasjonene. Dette vil da ved hjelp av 

akkulturasjonsmodellen si at kvinnene har ønsker om å integrere norske oppdragelsesidealer 

når de utformer oppdragelsen for sine barn. Selv om jeg har brukt kategorier for oppdragelse 

og akkulturasjon i oppgaven, argumenterer jeg også for at en migrasjonsprosess er så 

komplisert og mangefasettert, at det å beskrive bevegelser innad i familier med 

migrasjonsbakgrunn ikke kan gjøres bare ved hjelp av enkle modeller. 

Et hovedfunn i oppgaven er hvordan kvinnene blander ulik oppdragelsespraksis for å 

balansere kollektivistiske og individualistiske idealer for sine barn. Der kvinnenes foreldre var 

opptatt av å ivareta gode relasjoner til den utvidede familien, og å videreføre en ansvarsfølelse 

ovenfor kollektivet, er kvinnene også opptatt av at barna skal bli selvstendige og ansvarlige 
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for egne liv. Oppdragelsesidealene som fremstår som de viktigste på tvers av alle kvinnenes 

fortellinger er å lære barna respekt, en aktiv fritid, viktigheten av en god utdannelse, 

likestilling og mer mulighet til selvbestemmelse og selvrealisering etter hvert som barna blir 

eldre.   

Gjennom kvinnenes narrativer viser de en kunnskap og bevissthet om hvilke 

oppdragelsesidealer som gjelder i Norge for å være en god mor. Noen av kvinnene står i et 

spenn mellom hvilke oppdragelse de ønsker å gi sine barn, og deres foreldres ønske om 

kontinuitet av familiens tradisjoner.  

Etter arbeidet med denne oppgaven er det etter mitt skjønn gjort lite forskning på kurdiske 

kvinner i Norge. Siden de kurdiske kvinnenes narrativer viser kunnskap om svært mange 

norske idealer kunne det være interessant å gjøre studier på en større utvalg kurdiske kvinner, 

for å se om dette er tilfeldig for mine informanter eller om det viser seg gjeldende for flere 

kvinner med kurdisk bakgrunn. 
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1 Innledning  
 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i hvordan forandringer av samfunnsstrukturer ved 

migrasjon påvirker foreldrenes valg av oppdragelsesidealer for sine barn, og undersøker hva 

det er foreldrene gir, eller ønsker å gi videre til barna sine. Media tegner ofte et bilde av hele 

”innvandringsbefolkningen” og hvordan de enten involverer seg for mye eller for lite i sine 

barns liv. Jeg ønsker å se på mikronivå hvilke oppdragelsesidealer mødrene i denne 

avhandlingen retter seg etter, og hvilke opplevelser søker de å bringe inn i samhandlingen 

med sine barn? Er deres egen barndom den viktigste inspirasjonskilde, eller søker de andre 

impulser og forbilder som de henter fra det norske samfunnet? Oppgaven baserer seg på 

intervjuer av fem kvinner med migrasjonsbakgrunn fra Pakistan og Iran, bosatt i Oslo- 

området.     

Innenfor flere samfunnsvitenskapelige forskningsarenaer har fristilling fra tradisjon og 

individualiseringsprosesser gjennom generasjoner vært sterkt fremme de siste tiårene 

(Wetlesen, 2000). Dette har som regel vært med fokus på majoriteten innenfor de ulike 

landene som forskningen har foregått. I denne oppgaven er det først og fremst overganger 

mellom de kollektive og individualistiske idealene i en migrasjonskontekst som det rettes 

fokus mot. I hvilken grad gjenskaper kvinnene sine egne foreldres normer og verdier i 

barneoppdragelsen, og hvordan innfører de nye verdier? Det underliggende teoretiske 

perspektivet dreier seg om hvor mye av majoritetskulturen, i oppgaven kalt graden av 

akkulturasjon, innenfor barneoppdragelse kvinnene i studien har tatt til seg. Videre hvorvidt 

barneoppdragelsen og familien preges av endring eller kontinuitet.  

Spørsmålet om kontinuitet eller endring i oppdragelsesmønstre leder videre til et mer 

normativt spørsmål som har å gjøre med konsekvensen for barna som vokser opp. Dette er 

ikke gjenstand for denne oppgaven, men kan være interessant med tanke på videre forskning. 

Professor i sosialantropologi, Marianne Gullestad (1997:107) hevder at barn som i dag 

oppdras til å bli selvstendige, fleksible og kreative, lykkes lettere i dagens samfunn fordi dette 

er kompetanser som både samfunnet og arbeidslivet krever. Det er nærliggende å tenke at 

dette er idealer som ikke var særlig fremtredende i kvinnenes barndom. I hvilken grad 

reflekterer eller formidler de disse verdiene til egne barn? Individualisering som tendens i et 

moderne samfunn vil si at det foregår en forskyvning fra den kollektivt orienterte familie og 
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slektskapsgruppen, til mer vektlegging av hvert enkelt individ. En slik forskyvning vil 

resultere i at den enkelte forstår seg selv som individ heller enn som medlem av en gruppe. 

Individuelle mål blir viktigere enn familiens eller gruppens mål (Triandis 1995 i Wetlesen 

2000). I barneoppdragelsen vil individualisering komme til utrykk gjennom en sterkere 

vektlegging av selvstendighet, mens krav om lydighet og innordning i forhold til foreldre og 

andre autoritetspersoner vil bli tonet ned. Mer tid vil bli tilbrakt med jevnaldrende i det 

daglige, enn søsken. Den raske endringstakten på samfunnsnivå stiller krav til evne om 

tilpasning og fleksibilitet. Man kan ikke alltid gjøre det man er vant til å gjøre, eller det 

tradisjonen forteller at man skal gjøre (Wetlesen, 2000). Sosiologen Ulrich Beck (2002) har 

poengtert noen risikomomenter som er karakteristiske ved vårt senmoderne samfunn: Med det 

privilegium som ligger i å foreta valg, følger også risikoen for å velge feil. Det blir et 

empirisk spørsmål å klargjøre hvordan moderne refleksivitet påvirker menneskers 

oppdragelsesvalg, og i denne sammenheng oppdragelsesvalg i barnefamilier med 

migrasjonsbakgrunn. 

1.1 Familier med pakistansk og iransk opprinnelse - hvem er 
de? 
Tallet på mennesker med migrasjonsbakgrunn i Norge er i dag ca. 552 000, det vil si de som 

har emigrert selv, eller er født i Norge med foreldre som har emigrert. Det er personer med 

bakgrunn fra mer enn 200 land, og som samlet utgjør et stort mangfold. 199 000 personer har 

bakgrunn fra Asia, der kvinnene i denne studien er fra. Kategorien er valgt med utgangspunkt 

i at de har en migrasjonsbakgrunn og at de er mødre. Personer fra Pakistan eller Iran utgjør 

den største og den åttende største gruppen som har emigrert til Norge12. At kvinnene har 

migrasjonsbakgrunn, og at de alle er mødre, binder dem sammen som en sosial kategori, de 

deler et felles kjennetegn. De oppdrar alle barn i et land de selv ikke har vokst opp i. De 

manøvrerer mellom et majoritetssamfunn i en hegemonisk posisjon og et minoritetsmiljø med 

forbindelser til deres egne opphavsland, Pakistan og Iran. Under følger litt om 

bakgrunnshistorien til disse migrasjonsgruppene. 

                                                
1 Jeg kunne ikke finne tall på kurdere fra Iran i Norge. 
2 Tallene er hentet fra SSB: http://www.ssb.no/innvutv/  23.01.2012 : 17:30 
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I Pakistan er arbeidsmigrasjon et gammelt og velkjent fenomen. Pakistan har i årtier forsynt 

land med tjenere og personell til hæren i Delhi (Grønhaug, 1979:66). Utover 1950- og 60-

årene åpnet det seg nye muligheter. Europa og Nord Amerika tok under høykonjunkturen i 

etterkrigstiden i mot billig, mobil arbeidskraft med åpne armer. Selv om hovedmotivet for 

migrasjon ofte er økonomisk, er det sjeldent de fattigste som kan reise. Det kreves penger til 

pass, visum og den lange reisen. Her kan kaster spille en rolle, siden økonomi og 

kastetilhørighet ofte faller sammen på landsbygda (Grønhaug, 1979:68). Jordeiere (zamindar) 

og landarbeidere (kammi) representerer øvre og nedre lag i kastehierarkiet, og har ulike 

muligheter for å finansiere utenlandsreiser. Grønhaug (1979) ser en sammenheng mellom 

faktorer som bidrar til muligheter for å emigrere: 1.) migrasjon gjennom nettverk, 2.) 

migrasjon via endogame kaster og 3.) sammenfall mellom økonomisk muligheter og 

kastestatus. Dette tilsier at det i Norge vil være få som tilhører kasten for landarbeidere, mens 

jordeierkasten sannsynligvis har mange medlemmer. Dette viser seg å stemme i Bjørg Moens 

(2009) studie «Tilhørighet og balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i 

transnasjonale familier», der fedrene eller forfedrene til kvinnene som ble intervjuet var 

jordeiere fra landsbygda. Fra sommeren 1971 ble det bare mulig å få arbeidstillatelse i Norge 

dersom man hadde kontakter i landet på forhånd. (Korbøl 1972:13). Selv om Grønhaug skrev 

om migrasjon sent på 70-tallet, er slektskap og nettverk fortsatt vesentlig for migrasjon, nå i 

sammenheng med ekteskap og familiegjenforening i Norge (Moen 2009).  

 

Kurdere er et gammelt nomadefolk og fjellfolk, og den fjerde største folkegruppen i 

Midtøsten. Språket er indoeuropeisk eller kurdisk og blir i varierende grad diskriminert i Iran. 

I følge professor i sosiologi og sosialantropologi, Mehmed A. Kaya (2011) har de gjennom 

sin 4000 år lange historie aldri bøyd seg for et fremmed herredømme, og har alltid kjempet 

for å opprettholde sitt eget levesett, tradisjon og kultur. De har allikevel aldri hatt en egen stat 

(Kaya, 2011). Mesteparten av det geografiske området som kalles Kurdistan er delt mellom 

Iran, Irak og Tyrkia. En liten del av området ligger i Syria og Armenia. I Iran utgjør den 

kurdiske befolkningen ca. 8% (http://snl.no/kurdere). All politisk virksomhet som går ut på å 

fremme kurdisk selvstyre var og er forbudt og slås hardt ned på. Foreløpig får ikke drømmen 

om et fullt ut selvstendig Kurdistan internasjonal støtte (http://kurdistan.no/om-

kurdistan/historie/). Siden 1980-tallet har det kommet mange kurdere til Europa. Den første 

bølgen av kurdiske flyktninger til Norge var kurdere fra Iran og Tyrkia. Migrasjonen til 

kurderne er ofte fordret av krig, politisk undertrykkelse og forfølgelse (http://snl.no/kurdere). 
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Siden kurdere mangler en nasjonalstat, var det per 2001 i følge SSB-forsker Lars Østby, ingen 

tall på hvor mange kurdere fra Irak som bor i Norge (Østby, 2001). Det store flertallet av 

iranske asylsøkere har gjennomgående fått avslag av norske utlendingsmyndigheter, og 

asylpraksis for iranere har vært kontroversiell i en årrekke. Gruppen omfatter mange fra Irans 

kurdiske minoritet, som kjemper mot etnisk undertrykkelse og mot et regime som begår 

alvorlige menneskerettsovergrep mot landets minoriteter (http://snl.no/kurdere).  

1.2 Medias fremstilling 
Media spiller en viktig rolle i forhold til debatten om innvandring. Mange får det meste av sin 

informasjon om det flerkulturelle samfunnet gjennom tv og aviser. Svært ofte er 

sammenlikningsgrunnlaget i disse debattene situasjonen i majoritetsbefolkningen. Hva som 

skjer angående tilpasningen innad i familien, og overgangen det innebærer å komme til et nytt 

land med nye og andre verdier og praksiser, blir sjeldent kommunisert i den offentlige debatt. 

Dette er dermed et perspektiv jeg ønsker å fremme i min analyse. Gullestad hevder at den som 

vil forstå meningsdannelse, holdninger og politisk kultur på dette feltet, må være spesielt 

oppmerksom på medienes rolle (Gullestad 2002:29). Det er viktig å være bevisst det 

salgsfremkallende sensasjonsbildet i mediedebatten. Saker om integrering og det flerkulturelle 

Norge er salgbart stoff. Selv om mange forstår at det de ser på tv og leser i aviser er 

overdrevet nettopp for å fremme salgstallene, er media en viktig aktør i 

meningskonstruksjoner i forholdet mellom minoritet og majoritet. Simonsen (2004) 

argumenterer for at mediene er blant samfunnets viktigste opprettholdere og fornyere av det 

vi kan kalle en kollektiv forståelsesramme. Mediene har en definisjonsmakt som de bygger på 

uttalelser fra etablerte eksperter og innflytelsesrike personer. Samtidig ser mediene det som 

sin plikt å være en stemme for de stemmeløse. Dette forklarer fokuset på enkeltpersoners 

erfaringer som brukes for å kritisere og kommentere en kompleks virkelighet (Simonsen 2004 

i Farstad 2004). Medias diskusjoner påvirker kvinnene i denne avhandlingen både direkte og 

indirekte, og den spiller en rolle i forhold til deres posisjonering i en norsk hverdag. Selv om 

kvinnene ikke nødvendigvis gir direkte utrykk for hvordan mediedebatten påvirker deres liv, 

kan man tolke deres utsagn i lys av hvordan de posisjonerer seg i forhold til en norsk 

oppfattelse av ”god” oppdragelse. Jeg vil her se på et utdrag aktuelle saker fra de siste årene, 

som omhandler barneoppdragelse og som gir relevans til mine forskningsspørsmål. Jeg vil i 

neste avsnitt se nærmere på fokuset på innvandrerkvinner i en hegemonisk, norsk 
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mediedebatt. Utdragene jeg har tatt med viser eksempler på sammenlikningen av minoritet 

med majoritet. 

1.2.1 Barneoppdragelse 

En del av innvandringsdebatten har dreid seg om i hvilken grad foreldre med ikke vestlig 

landbakgrunn engasjerer seg i barnas skolegang og sosialisering. Avisene har periodevis 

publisert artikler om «innvandringsforeldre» som ikke deltar på dugnader, foreldremøter og 

ikke lar barna gå i bursdager. Overskrifter som «Innvandrere har sviktet i oppdragelsen» 

(Aftenposten,15.01.2001), «Innvandrere skyr barnevernet som pesten» (Dagbladet 

16.11.2008), «Holder barna borte fra barnehagen» (Dagbladet 15.06.2010), «Innvandrerbarna 

må med i bursdagene» (Dagbladet 31.10.2011), er med på å skape et skjevt og ekskluderende 

inntrykk av oppdragelsesevnene til personer som ikke er oppvokst med norske idealer. 

Årsakene som skisseres er mangel på forståelse av det «norske systemet», 

kommunikasjonsproblemer og språkproblemer. Raske kalkuleringer av konsekvensene som  

antakelig vil ramme som følge av dette, er mange. Gunhild Farstad (2004) benytter seg av 

danske Üzeyir Tireli (2003) i sin hovedfagsoppgave i sosialantropologi, for å forklare denne 

tendensen. Tireli har registrert en tendens til å fokusere på innvandrerforeldres manglende 

deltakelse i barnas skolegang og fritidsaktiviteter i Danmark. Han sier det har blitt vanlig for 

sosialpedagoger å forklare slike problemer med religion og tradisjon. Tireli skriver videre at 

sosialpedagogene til en hver tid kan posisjonere seg ut ifra de ulike perspektivene. Dette har 

en parallell i mediedebatten hvor man vekselvis kan se oppslag om innvandrerforeldres for 

sterke involvering i barnas liv og valg, og mangel på det samme (Tireli, 2003 i Farstad 2004). 

Dette er også eksempler på hvordan mediene i all hovedsak fokuserer på å sammenlikne 

familier med migrasjonsbakgrunn med familier i majoriteten. Utviklingen som skjer innad i 

familiene blir ikke nevnt. Jeg mener det er et behov for at hver familie kan bli sett isolert, ut i 

fra sin unike historie, erfaringer og migrasjonsprosess. Ansvaret av formidling, som ligger hos 

majoriteten blir heller ikke trukket frem. Ekteparet Wright har innlegg i Dagsavisen (15.06. 

2011) om utfordringene de som hvite nordmenn møter ved å bo i Groruddalen3. De runder av 

artikkelen slik: «Vi har invitert til barnebursdag og hatt halalpølsene klare, men ingen 

kommer». Som et svar på dette velger jeg avslutningsvis å ta med et utdrag fra Dagsavisen 

                                                
3 Tidligere skolebyråd Robert Wright (Krf) 
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(31.10.2011), skrevet av en mor bosatt på Gjøvik. Hun er en av få debattanter som har snakket 

om majoritetens ansvar når det gjelder det å være et forbilde og kilde til informasjon:  

”Barn fra minoritetsmiljø må få være med på bursdag, og det fra første skoleår. Jeg tror 

rett og slett at fødselsdagsselskapet er en stor og viktig nøkkel når det gjelder problemene 

med integrering og beherskelse av norsk språk i landet vårt. Og, jeg mener at vi som 

regner oss som forholdsvis helnorske foreldre, må ta ansvar her. Vi må ta inn over oss at 

en krøllete lapp på bunnen av barnets skolesekk ikke alltid blir lest. Enten fordi mor ikke 

har tilstrekkelig med norskkunnskaper, eller rett og slett fordi familien det gjelder kommer 

fra en kultur der det som er viktig formidles muntlig. Så, vi må ta ansvar. Vi må tørre å ta 

kontakt. Ringe, forklare hva det gjelder, tilby å hente/bringe med egen bil, og gjerne 

komme innom på forhånd”.  

1.3 Bakgrunn, problemstilling og begrensninger  
Det er ikke slik at barn oppdras i den samme kontekst som man selv vokste opp i. Mye har 

endret seg i Norge de siste tiår, noe som for eksempel Harriet Bjerrum Nielsen og Monica 

Rudberg viser med sin studie «Moderne jenter, tre generasjoner på vei» (2006). Når 

samfunnet endrer seg, endres også motivasjonsstrukturene, tolkningsmønstre, 

omgangsformene og kriteriene for selvvurdering. Å identifisere de kravene som til enhver tid 

blir stilt til tilværelsenes mening og til læringsprosessene, blir dermed en sentral utfordring for 

den pedagogiske forskningen (Aasen og Haugaløkken, 1994:14). En vesentlig del av disse 

kravene omhandler barns oppvekstsvilkår. Foreldre i dagens Norge har et ansvar om å oppdra 

barna sine i tråd med tiden vi lever i. Med dette menes det at foreldrene har et 

oppdragelsesansvar som innebærer at det prioriteres og velges verdier, innhold og mål på 

vegne av barna og det samfunnet man vokser opp i. Alle foreldre må ta stilling til de 

endringsprosesser som skjer og hvordan de påvirker barnas oppvekst. Dette blir særlig tydelig 

for foreldre som i tillegg har migrasjonsbakgrunn. I alle land i verden er det samfunnsborgere 

som i det daglige oppfostrer og har det praktiske ansvaret for barn, og i alle samfunn vil det å 

sosialisere barn inn i et eksisterende system være av aller høyeste betydning. Her står særlig 

kvinner sentralt i overlevering og videreføring av kunnskap. Gjennom sitt ansvar for tidlig 

sosialisering innehar kvinner en viktig innflytelse i forhold til forming, og kvinner er den 

primære agent for barnas tidlige sosialisering (Farstad, 2004). Derfor er det hovedsakelig mest 

interessant å snakke med kvinnene i forbindelse med denne oppgaven. Siden kvinnene har en 
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migrasjonsbakgrunn bærer de med seg erfaringer som vil forme måten de møter ett nytt 

samfunn på.  Problemstillingen for denne avhandlingen lyder derfor som følger 

Hvordan balanserer et utvalg kvinner med migrasjonsbakgrunn mellom ulike idealer for 

kollektivistiske og individualistiske oppdragelsesidealer? 

Hvilke oppdragelsesidealer er viktig for kvinnene i et utvalg av familier med 

migrasjonsbakgrunn?  

Det er nærliggende å forvente at foreldre oppdrar barna ulikt avhengig av hvilke klasse de 

tilhører. Dette er også bekreftet å spille en større rolle enn etnisitet, økonomi og kjønn av for 

eksempel professor Bjerrum Nielsen i ”Skoletid” (2009). Jeg har valgt å ikke vektlegge denne 

tematikken i særlig stor grad. Utvalget er konsentrert rundt migranter fra Pakistan og Iran, og 

er følgelig ikke veldig godt egnet for å få frem eventuelle klasseforskjeller. Det samme 

gjelder for sosialisering og kjønn. Tidligere forskning tyder på at foreldre forskjellsbehandler 

sønner og døtre (Stockard, 1992, Skjæveland, 2009). Det er få tendenser som viser at 

kvinnene forskjellsbehandler sine barn i mitt materiale.  

1.4 Strukturen i oppgaven 
Som innledning til min empiri vil første del av oppgaven vies til å komme med noen 

refleksjoner og problematiseringer rundt kategoriene jeg benytter meg av gjennom 

avhandlingen. Deretter følger redegjørelse av sentrale begrep og forskning på migrasjon, 

oppdragelse og generasjonsoverføring. Alle bidragene vektlegger de sosiale, pedagogiske og 

kulturelle sidene som omhandler disse temaene. Deretter vil jeg redegjøre for noen av de mest 

sentrale teoretiske bidragene jeg benytter meg av, med vekt på kollektivistisk og 

individualistisk orientert oppdragelse og akkulturasjon. Etter denne delen kommer en 

redegjørelse av den metodiske delen ved arbeidet av oppgaven. Her med særlig vekt på det 

overordnede valget av metode, utvalg og rekruttering av informantene, gjennomførelsen av 

intervjuene, relasjonen mellom meg og informantene, analyse, gyldighet og etiske 

betraktninger underveis i prosjektet. Den resterende delen av oppgaven består av det 

analytiske arbeidet som er basert på intervjuene med informantene mine. Denne delen går 

over 3 kapitler. Første del er en kort presentasjon av hver informant. Deretter følger et 

tilbakeblikk på deres egen barndom og oppvekst, samt en kort presentasjon av deres 

opplevelse av migrasjonen. Denne vil fungere som en bro over til fortellingene om deres egne 
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barn. Det sentrale her vil være å se på deres grad av akkulturasjon i forhold til 

barneoppdragelsen av egne barn. 
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2 Dilemmaer i kategorisering og 
kulturforklaring 
 

For å kunne systematisere vår sosiale verden og for å fungere i samfunnet bruker vi sosiale 

kategorier. Dette er medias kategori ”innvandrer” et eksempel på. Hvilke kategorier som er 

relevante, avhenger av den sosiale sammenhengen vi inngår i. Innen forskning er man 

avhengig av kategorier for å systematisere arbeidet. Samtidig som kategorisering er 

nødvendig, er det også svært viktig å være oppmerksom på de problematiske sosiale 

mekanismene som kategoriseringer fører med seg. På bakgrunn av dette mener jeg at det i 

denne oppgaven er nødvendig å se på sammenhengene mellom kategorisering, 

stereotypisering, stigmatisering og diskriminering.  

2.1 Kategorisering 
Kategorisering er en språklig og kognitiv aktivitet som vi stadig benytter oss av. Uten 

kategorisering hadde det vært vanskelig å redegjøre for inntrykkene vi får fra omverden. 

Hvilke kategorier som brukes i ulike sammenhenger er i høy grad sosialt konstruert. Dette 

gjelder ikke minst i kategoriseringen av mennesker. Hvis man for eksempel tar for seg 

kategorien heks, og årstallet viser Europa på 1300-tallet, var det ikke sikkert man overlevde 

hvis man havnet i denne kategorien. I dag har ikke heks noen videre sosial betydning, fordi 

man ikke erkjenner den eksistensen av de egenskapene som lå til grunn for denne kategorien 

– forbindelse med djevelen (Boréus, 2005). Det som gjorde visse kvinner til hekser lå i 

betrakterens øyne, noe som ikke gjorde de mindre viktige eller sant for de menneskene som 

levde i den kulturen som brukte denne type sorteringskriterier. Dette faktum forteller oss mer 

om kulturelle forestillinger enn om de fargene som øyet kan fange opp. Kategorisering vil få 

konsekvenser for oppgaven, derfor er det viktig at jeg er oppmerksom på denne mekanismen.  

Med det mener jeg at jeg ikke ønsker å forklare kvinnene i denne studiens 

oppdragelsespraksis som et spesifikt utslag av deres kultur som viktigste identitetsfaktor 

(ibid). Kategorisering kan nemlig også lede til stereotypisering.  
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2.2 Stereotypisering, stigmatisering og diskriminering 
Stereotypier er beskrivelser av forenklede kulturtrekk knyttet til bestemte typer mennesker. 

Disse beskrivelsene fungerer grensesettende i forhold til andre, og er med andre ord en type 

sosialt effektive fordommer (Hylland Eriksen og Sørheim 2006:56). Stereotypier opptrer 

klarest i møte mellom mennesker som ikke kjenner hverandre. I disse tilfellene hender det at 

vi i stedet for å forholde oss til personen, heller forholder oss til forventningene vi har til den 

kategorien som vi forbinder med den andre personen. På denne måten kan vårt møte med den 

andre komme til å bygge på en etablert stereotypi (Skytte, 2008:19). I relasjon til 

innledningen ser man at dagens offentlige debatt for eksempel bidrar til å skape et skjevt og 

forutinntatt inntrykk av oppdragelsesevnene til personer som ikke er oppvokst med norske 

idealer. Dette avspeiler seg i stereotypiske forestillinger der det tegnes et bilde av en 

polarisering mellom vi nordmenn og de andre (Gullestad, 2002). Som nevnt innledningsvis 

kan man i mediene møte en fremstilling av migranter fra ikke vestlige land som innebærer at 

de er kneblet av tradisjonelle kulturelle forestillinger. Beskrivelsene er ofte klisjéaktige, 

forenklete og stereotype gjennom vektlegging av kulturtrekk som forstås som statiske, 

nedarvede og tradisjonsstyrte (Ålund, 2002). Dermed kan stereotypisering igjen føre til 

stigmatisering. 

Stigmatisering betegner prosessen der en blir tilskrevet noen bestemte negative egenskaper på 

grunn av enkelte handlinger, fysiske kjennetegn, etnisk bakgrunn eller sosial posisjon. 

Omgivelsenes fokusering på alt som kan bekrefte merkelappen, gjør at disse egenskapene blir 

klistret til personen (Skytte, 2008:20). Kjernen i en slik stigmatisering består alltid i en eller 

annen grad av mistenkeliggjøring av en person, noe som kan føre til at vedkommende taper 

selvrespekt (Goffmann, 1963:15 i Skytte, 2008:20). For en med familie som har emigrert til 

Norge, kan stigmatiseringen ta utelukkende utgangspunkt i at utseende gjenspeiler denne 

personens familiehistorie. På grunn av sin hår-, øye- og hårfarge risikerer personen å bli 

oppfattet som kategorimedlem, for eksempel som «muslimsk kvinne» - og ikke som et unikt 

individ. Dermed risikerer kvinnen å bli redusert til å være annerledes enn majoriteten, og 

annerledeshet blir hennes stigma. Når stereotypier blir koplet til etablerte rangsystemer, er det 

fare for at hele grupper blir stigmatisert og diskriminert (Skytte, 2008:20).  

I følge sosiologen Rodolfo Stavenhagen (1993) er det et generelt trekk ved nåtidens samfunn 

at ofrene for diskriminering ikke bare er de som ser fysisk annerledes ut enn den dominerende 
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gruppen, men også de som er kulturelt forskjellig, som ikke er innfødte og dermed forstyrrer 

den «hjemmekoselige» forestillingen om et homogent samfunn. Migrantsamfunnene kritiseres 

for å ha en mangelfull evne til å bli en del av nasjonen slik den oppfattes av den nasjonale 

ideologien. Dette fører til et fundamentalt motsetningsforhold: 

De herskende nasjonale ideologienes ekskluderende og diskriminerende natur, 

sammen med det kulturelt oppdelte arbeidsmarkedet, fører til at det er ekstremt 

vanskelig, om ikke umulig for migrantsamfunnene å tilpasse seg den nasjonale 

kulturen. Dette i sin tur, gir brensel til de avvisende argumentene til de som føler seg 

truet av forskjelligheten – av de «andre» (Stavenhagen 1993:169). 

Dette kalles etnisk diskriminering og kan enkelt beskrives som usaklig forskjellsbehandling 

av mennesker med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Vi vet, også ut i fra forskning, at dette er 

et gjeldende problem på arbeidsmarkedet, der minoritetspersoner sliter med å få stillinger som 

tilsvarer dere utdannelse (Likestillings og diskrimineringsombudet, 20084).  

2.3 Oppgavens posisjonering 
I dette kapittelet om kategoriseringsmekanismer og ulike former for kulturforståelse, 

synliggjør jeg at jeg selv beveger meg inn i et «minefelt». Selve tittelen på oppgaven kan 

fungere som en kategorisering som kan bidra til en oppfatning om at jeg har laget en linje på 

tvers av kulturer, hvor jeg bidrar med elementer til forklaringer ut i fra 

migrasjonsbakgrunnen. Det er selvsagt ikke min hensikt. Mitt ønske er å bidra til en 

konstruktiv utvikling, med anerkjennelse av menneskers unike livshistorier og spesifikke 

familierelasjoner, som kan fremme en nærhet til å tenke individer og ikke grupper. 

Kategoriene bruker jeg som et metodisk verktøy for strukturering, med en alltid 

tilstedeværende visshet om at dette er en forenkling av virkeligheten 

                                                
4 http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Diskriminering/Rapport_diskriminering_i_statlig_sektor_feb_2008.pdf 
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3 Avklaring av begreper  
 

Oppgavens tittel er «Generasjonsoverføring og akkulturasjon av oppdragelse i en 

migrasjonskontekst».  I det følgende vil jeg redegjøre for noen av de begreper jeg vil bruke i 

det videre arbeidet. Først vil jeg ta for meg hva jeg legger i begrepene «etnisitet» og «kultur», 

siden dette er begreper som ofte sees i sammenheng med migrasjon. Siden hovedtema i 

oppgaven er migrasjon, oppdragelse og generasjon, vil jeg deretter redegjøre for disse tre 

begrepene, samt gi en kort presentasjon av de ulike migrasjonstypene fra Pakistan og for 

kurdere fra Iran. I neste kapittel går jeg nærmere inn på de teoretiske perspektiv som er valgt 

for å belyse temaet i oppgaven; Tradisjonelle oppdragelsesverdier, moderne 

oppdragelsesverdier, norske idealer, generasjonsoverføring og narrativ selvpresentasjon.  

3.1 Etnisitet og kultur 
I boken «Manifestasjon og prosess» (1994) ser forfatteren og sosialantropologen Frederik 

Barth etnisitet i lys av nyere kulturteori. Selv om jeg trenger kategorier for å strukturere 

oppgaven, velger jeg i tillegg å støtte meg til hans analyse, fordi de gir en bredere belysning 

av migrasjon enn forenklende kategorier. Uansett hvilken befolkning vi velger å studere, vil 

vi finne at kulturen er i stadig forandring, at ideer og forestillinger er selvmotsigende og 

usystematiske, og at de er ulikt fordelt blant personer avhengig av hvordan de er posisjonert. 

Det kommer som en konsekvens av den måte kulturen reproduseres på, at det alltid vil være 

slik. Selv om vi hovedsakelig lærer våre kulturelle ideer, vårt grunnlag for tolkning og 

handling i verden, fra andre, bygges kultur opp i hver enkelt av oss, bare som avleiringer av 

våre egne erfaringer. Dette gjelder mest for vår følelse av identitet. Selv om den ikke er av 

egen oppfinnelse, må den vokse frem gjennom egne erfaringer. Vi kan bare utvikle den med å 

samhandle med andre og å handle i verden. Derfor er det nødvendig å observere og analysere 

de erfaringene som etniske identiteter blir formet igjennom, hvis vi skal forstå hva de består 

av. Det er ikke nok å lage en liste over objektive kulturtrekk som for eksempel kollektivistisk 

og individualistisk, og si at det definerer etnisk identitet (Barth, 1994:177). Dette perspektivet 

støttes også av psykologi Barbara Rogoff (2003), som hevder at kultur er mer enn en statisk 

enhet som påvirker individets tanker og verdier. Hun ser kultur som en dynamisk prosess som 

hele tiden er i endring, og får nytt meningsinnhold mellom kontekster, individer og 
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generasjoner. For å gi et eksempel kan man se på pakistanere som begynte å komme til Norge 

for ca. 30 år siden. Ut i fra et grovt kulturbegrep kan man si at pakistanere kom til Norge med 

en felles karakteristisk kulturell bakgrunn, og at de derfor på under tretti år har dannet en 

avgrenset etnisk gruppe i det norske samfunnet. Dette kan synes oversiktlig, men hvis man 

dveler litt ved dette, er bildet annerledes. Etter hvert som man bor et i et land tilegner man seg 

ny kunnskap. Verdiene er i stadig forandring i takt med at man får kompetanse til å leve i det 

store norske samfunnet og blant sine egne landsmenn. Med andre ord er etnisitet i stadig 

utvikling, og de kulturelle trekkene som man opplever og regner som en del av sin etniske 

identitet, er i stadig forandring på grunnlag av nye erfaringer. Poenget er at den pakistanske 

enheten som representerer en etnisk gruppe i Norge, også vil være en «smeltedigel» av 

ulikheter og uenigheter når det gjelder interesser, prioriteringer og kunnskap. Med andre ord, 

kultur sett på mikronivå. Enkeltmedlemmene av familien skiller seg fra hverandre ved en 

rekke ulike trekk, samtidig som de er forankret i en felles etnisk identitet, makronivå. (Barth, 

1994). En slik kulturforståelse kan virke integrasjonsfremmende, fordi den går lenger i 

aksepten av likeverdighet mellom ulike etnisitetsbakgrunner.  

3.2 Migranter og migrasjon 
Migranter er personer som av ulike årsaker bryter opp fra et sted, og bosetter seg på et nytt et 

annet sted. Vi bruker begrepet når bosettingen på det nye stedet er permanent. I Norge må 

man ha bodd i seks måneder for å bli ansett som permanent, og for eksempel være «tellbar» i 

statistikker (regjeringen.no – St.meld.nr 18, 2007/2008). Migranten er blitt presentert av blant 

annet professor i kulturelle og postkoloniale studier, Iain Chambers, som det moderne 

mennesket5. Hvor de velger å slå seg ned, vil være avhengig av de mulighetene de står 

ovenfor. Hva som er grunnen til at noen velger å migrere eller har en migrasjonsbakgrunn er 

forskjellig fra person til person (Chambers, 1994:2). I denne studien er to av kvinnene bosatt 

her fordi fedrene deres fikk arbeidsvisum på 1970 tallet. De er med andre ord her fordi en i 

familien allerede hadde valgt å migrere. To av kvinnene i studien er her fordi situasjonen i 

hjemlandet deres utgjorde en trussel mot deres liv og helse, og en person er her fordi hennes 

foreldre arrangerte ekteskap for henne og mannen. Mannen bodde i Norge, og hun søkte 

familiegjenforening. Også andre motiver eller kombinasjoner av motiver kan ligge til grunn. 

Dette er bare eksempler på at migrantenes bakgrunn ikke kan sammenfattes i generaliserende 

                                                
5 Moderne må her forståes som samtidens menneske. Ikke som en kontrast hverken til det premoderne eller det postmoderne. 
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eller upresise begrep som (ikke-vestlig) innvandrer eller flyktning6. Chambers beskriver 

migrantens tilværelse som en reise uten endelig destinasjon (Chambers 1994:5). Ethvert 

opphold kan være midlertidig, muligheten for at migranten velger eller tvinges til å dra videre 

er alltid tilstede. For å kunne forholde seg til sine nye omgivelser vil migranten forsøke å 

gjøre en del av dette nye til sitt eget, på en eller annen måte. I denne oppgaven er det 

«oppdragelse i Norge» som representerer det nye, og som analyserammen tar utgangspunkt i. 

Kvinnene i studien har som nevnt bakgrunn fra Pakistan eller er kurdere fra Iran. Selv om de 

har en migrasjonsbakgrunn til felles, har vi sett at utgangspunktet for migrasjonen er ulik. 

Dette henger mye sammen med at migrasjonstypene fra Iran og Pakistan er forskjellig.  

 

3.3 Det kollektivistiske og individualistiske 

Med bruk av dikotomien «individualistisk – kollektivistisk», er det viktig å få noen 

avklaringer om hva jeg legger og ikke legger i denne delingen. I sin artikkel «Om 

historisering av forskjeller» argumenterer antropolog Tord Larsen (2005), for at delingen 

mellom det kollektivistiske og det individualistiske ikke er uproblematisk, og bruker Fadime 

drapet i Sverige som utgangspunkt. Han hevder at bruken av slike kontraster ofte impliserer 

en antakelse om historisk utvikling. Dermed uttrykker vi at noe forekom i vår egen kultur 

tidligere i historien, der den andre kulturen fortsatt befinner seg dvs. på et lavere historisk 

utviklingstrinn (Larsen, 2005). Forståelsen av Norge som et egalitært samfunn hvor 

likestilling og rettferdighet står i sentrum, er på denne måten med på å tegne et bilde av «de 

andre» som mindre autonome og i større grad underlagt kulturens kontroll over alle aspekter 

ved livet. Migranters handlinger og holdninger tolkes som tradisjonsbundne, mens det norske 

fremstilles som eksempel på fremskrittet og moderniteten (Farstad, 2004). Ved å si at noen 

eksisterer i en annen tid, blir samhandlingen asymmetrisk. Hvis jeg hadde hatt dette 

utgangspunktet kan man si at forholdet mellom meg og informantene var preget av en 

ovenfra-og-ned holdning allerede i designfasen av oppgaven. Jeg ønsker derfor å presisere at 

jeg i oppgaven velger å støtte meg til antropologen Johannes Fabians prinsipper, hvor han 

                                                
6 I følge Gullestad analyse av ordet «innvandrer» eller «fremmedarbeider» i den offentlige debatt, er det tydelig at ordet i 

tillegg til å ha mange negative konnotasjoner, også oppfattes som implisitt å gjelde personer med mørk hudfarge, og at det å 

ha mørk hudfarge underforstått betyr å ikke være norsk. (Gullestad 2002:113). Jeg har bla på bakgrunn av denne 

argumentasjonen valgt å ikke bruke denne termen. 
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argumenterer for en samtidighetsantropologi: Vi er samtidig i verden, og det å bevege seg 

mellom steder (eller mellom kulturer) er ikke å bevege seg i tid (Fabian i Farstad, 2004). Selv 

om jeg har valgt å bruke en inndeling i kollektivistiske og individualistiske idealer, har jeg 

prøvd å se disse kategoriene med samtidighetens briller. Som A.M Bjørkøy skrev i 

Morgenbladet 2011: ”Det ubehagelege sit ikkje i orda, men i hovudet”. Delingen er ment som 

en grov kategorisering av de overordnede verdisystemene, for en ramme av det analytiske 

arbeidet med empirien.  

Jeg bruker heller ikke betegnelsen kollektivistisk og individualistisk som gjensidig 

utelukkende. I følge Triandis, McCusker, & Hui, (1990) i Fiske (2002) har særlig 

psykologiske forskere brukt disse to termene for å forklare individets forhold til familien. 

Men selv om vi liker å kategorisere, hevder Fiske (2002) at kulturer som enten er 

individualistiske eller kollektivistiske, er noe som forekommer sjeldent.  

Når man ser på forholdet mellom vestlige og ikke-vestlige familier, har man en tendens til å ta 

i bruk idealtypiske modeller. Migranter har med seg erfaringer og idealer fra sine hjemland 

som vil påvirke måten de forholder seg til sine egne barn på. Samtidig bor de i et samfunn 

hvor de norske oppdragelsesverdiene har en hegemonisk posisjon, og som derfor vil påvirke 

foreldrerollen. Hvordan kvinner med migrasjonsbakgrunn forholder seg til idealer for 

barneoppdragelse varierer i stor grad, ikke minst i forhold til situasjonen man befinner seg i, 

og hvilke signaler en ønsker å gi. Foreldrenes oppdragelsesmål henger sammen med de 

overordnede verdisystemer som er dominerende i de kulturene de kommer fra (Keller et al. 

2006). Oppdragelsesformer som springer ut fra foreldrenes kulturelle verdier, kan være svært 

funksjonelle og nyttige for et barns utvikling innen en bestemt kultur, men de kan være lite 

funksjonelle og til og med bli betraktet som umoralske i en annen kultur (Jávo, 2010:65). 

Denne dissonansen kan for eksempel komme til utrykk ved at den kunnskapen og de 

ferdighetene man har lært i hjemlandet ikke lenger er nyttig her. For å forstå hvordan 

oppdragelse i ulike kulturer fungerer, må det finnes en kunnskap om hvordan overordnete 

kulturelle dimensjoner som individualisme/kollektivisme spiller seg ut på et individuelt nivå. 

Innen utviklingspsykologien får man en stadig større forståelse for hvordan kulturelle verdier 

påvirker individets psykologiske utvikling. Her ser man for seg to dimensjoner i individet – 

en som dreier seg om autonomi/selvstendighet og en som dreier seg om avhengighet av andre. 

Disse to dimensjonene finnes i alle kulturer, men med forskjellig vektlegging i forhold til om 

kulturen er på den kollektivistiske eller individualistiske enden av skalaen (Jávo, 2010:65).  
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De to dimensjonene har tidligere blitt sett på som to basale separate behov som gjensidig 

utelukker hverandre (Jávo, 2010:65), men i dag er det en utbredt oppfatning om at et individ 

kan være begge deler. Med andre ord at selvstendighet ikke står i motsetning til relasjoner 

(Kagitcibasi, 2007). Dette er også noe som Bjerrum Nielsen og Rudberg (1989) argumenter 

for i «Historien om gutter og jenter: kjønssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv». 

Sammenliknende studier av barneoppdragelse i ulike kulturer viser tydelige forskjeller, 

avhengig av hvilken av de to selvforståelsene foreldrene legger mest vekt på (Rudy og 

Grusec, 2006).  

3.4 Generasjonsoverføring  
Generasjon og generasjonsoverføring er sentrale begreper innenfor samfunnsvitenskapelige 

analyser. Det skilles mellom generasjon i historien og generasjon i familien. Denne oppgaven 

omhandler generasjon i familien, som refererer til foreldre og avkom, til båndene mellom 

foreldre og barn, besteforeldre og barnebarn (Frønes og Brusdal, 2003). Den innvirkning 

familiegenerasjonen har på mødres oppdragerstil kalles hos Evenshaug og Hallen (1997) for 

den familiepedagogiske arven. “I tillegg til faktorer og forhold som er til stede her og nå, 

kommer erfaringene fra den oppdragelsen foreldrene selv har fått i sitt eget barndomshjem” 

(1997:233). I sine intervjuundersøkelser fant de en generell tendens til at foreldre er selektive, 

og viderefører det de ønsker på bakgrunn av sine positive og negative erfaringer. Som 

problemstillingen sier , er dette også et tema som vil vektlegges i denne oppgaven. 
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4 Tidligere forskning 
 

Hvordan barneoppdragelse praktiseres i en flerkulturell kontekst, er det gjort lite forskning 

på (Jávo, 2010:68).  

Fortsatt er kunnskapen vi har på området akkulturasjon og barneoppdragelse begrenset 

(Jávo, 2010:72). 

4.1 Innledning  
Norsk samfunnsvitenskapelige forskning på oppdragelse og generasjonsoverføring har i liten 

grad vært belyst av personer med migrasjonsbakgrunn. Slik Jávo understreker, er det gjort lite 

forskning på barneoppdragelse og generasjonsoverføring i en flerkulturell kontekst. Det vil si 

at det finnes få studier som gir innsikt i endringene innad i migrasjonsfamiliene over tid, noe 

jeg ønsker å sette lys på med denne avhandlingen. I Norge har fokuset på dette området heller 

vært generasjonsoverføring og barneoppdragelse i klassekontekst (se Gullestad 1984, 

Kitterød, 2002, Skilbrei 2004, Farstad og Stefansen, 2007, Stefansen 2010).  Internasjonalt er 

en slik tilnærming noe mer utbredt, men da ofte med fokus på akkulturasjon generelt, og ikke 

barneoppdragelse spesielt (se Berry 2008, Cuéllar m.fl. 1995, Sabogal m.fl. 1987). Det 

følgende kapittelet vil belyse noen forskningsmessige bidrag på temaet. Manglende bidrag vil 

også nevnes underveis. Dette vil være et nyttig grunnlag for å belyse mine 

forskningsspørsmål.  

4.2 Generasjonsoverføring av barneoppdragelse 
Som et bidrag til norsk familiesosiologi har Tone Schou Wetlesen (2002), professor Emeritus 

i sosiologi og samfunnsgeografi, skrevet om generasjonsoverføringer av kultur og 

barneoppdragelse. Hennes feltarbeid bygger på 87 samtaler med norske foreldrepar i en nyere 

bydel i Oslo 7 . Gjennom tilbakeblikk på foreldrenes egen oppvekst samt samtaler om 

oppdragelse av egne barn, gir studien holdepunkter for å diskutere nyere tendenser i et 

generasjonsperspektiv. Ett av hennes viktigste funn var at dagens foreldre fremstår som mer 

                                                
7 Utvalget består av personer fra middelklassen eller lavere middelklasse. 
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aktive formidlere av kultur enn det de kunne huske fra forrige generasjon. De aller fleste 

foreldrene sang eller leste for barna sine. De brukte også mer tid på å leke med barna, enn de 

kunne huske deres egne foreldre hadde gjort. I barneoppdragelsen var det visse tendenser til 

endringer i holdninger og praksis. Foreldre i dag ønsker barn som er trygge på seg selv og 

som er selvstendige. Barna bør lære seg å ta hensyn til andre og vise respekt. Flere ønsket 

større åpenhet og fortrolighet i forhold til barna, enn de selv hadde hatt til sine foreldre. 

Verdiene de ønsket å føre videre til sine barn var blant annet folkeskikk og friluftslivets 

gleder (Wetlesen 2002:240). Betydningen av å lære barna folkeskikk, ble ofte betonet som en 

kontrast til foreldrenes observasjoner av andre barn som opptrer frekt og respektløst ovenfor 

voksne.  I kontrast til sin egen barndom blir ikke far lenger omtalt som den strenge i familien, 

men heller den ettergivende. Hvis kommunikasjonen brøt sammen var det ikke uvanlig at 

barna ble forvist til rommet sitt, noe foreldrene selv hadde opplevd i sin egen barndom 

(ibid:242). Wetlesens undersøkelse er ikke sett i forhold til en klassekontekst. Professor i 

sosiologi, Kari Stefansen bidro med klasseperspektiver i sin avhandling «Foreldreskap i 

småbarnsfamilien. Klassekultur og sosial reproduksjon» (2010). Her sammenliknet hun 

middelklassen og arbeiderklassen om deres foreldreskap, klassekultur og sosial reproduksjon. 

Analysene viser at foreldre i ulike klasser har ulike oppfatninger om små barns behov, og hva 

som inngår i foreldreansvaret8. Forskjellene bidrar til reproduksjonen av klasse (Stefansen, 

2010).  

Brannen m.fl. (2004) har også gjort en omfattende studie av generasjonsoverføring i 

Storbritannia. I dette forskningsarbeidet blir fire generasjoner studert; barnebarn (gutter og 

jenter), fedre, besteforeldre og oldeforeldre. Formålet med studien er å gjøre rede for de 

strukturelle rammebetingelsene som preger relasjonen mellom de fire generasjonene. Temaet 

om generasjonsoverføring av barneoppdragelse er ikke spesielt fokusert i denne studien. I 

stedet er det lagt vekt på hvordan foreldrene utøver barneomsorgen i en travel moderne tid, 

med vekt på den «tidsklemma» som kan oppstå når begge foreldre må bidra til familiens 

økonomi (Brannen m.fl., 2004).  

 

 

                                                
8 For eksempel var det i middelklassen viktig med fars innsats i familien, barnehagestart fra barnet var ett år og 

fritidsaktiviteter mot selvskaping og selvutfoldelse (Stefansen, 2010: 48). 
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4.3 Kollektivisme og individualisme 
Og i sin bok «Moderne jenter – tre generasjoner på vei» har Bjerrum Nielsen og Rudberg 

(2006) intervjuet 22 jenter, dere mødre og bestemødre for blant annet å se på deres endrede 

muligheter og livsbetingelser de siste hundre år9. De finner at de yngste jentene er mer 

autonome og selvstendige enn mødrene og bestemødrene i studien (Ibid:223). Det er tydelige 

forskjeller i kvinnenes plassering av seg selv i forhold til deres relasjoner med mødrene. 

Bestemødrenes fortellinger er rikt skildret med praktisk orientering, der følelsene ikke 

tilegnes mye oppmerksomhet. De forteller ofte i flertall og den kollektivistiske tankegangen 

er fremtredende. Døtrene valgte andre veier i livet enn sine mødre, og flere er engasjert i 

feministiske spørsmål, likestilling og har en mer psykologisk tilnærming til seg selv og sine 

relasjoner. De yngste jentene i studien er opptatt av å realisere seg selv og sine drømmer. De 

har et ironisk blikk på sine mødre og kanskje særlig bestemødre. Dette er en studie som gir 

innsikt i kvinners livsstil og endringene over generasjoner - fra kollektivistiske til 

individualistiske idealer10.  

4.4 Barneoppdragelse og generasjonsoverføring i en 
migrasjonskontekst. 
Med «Innvandrerkvinner i Groruddalen – mellom idealer for modernitet og tradisjon», har 

Gunhild R. Farstad (2004) bidratt til å belyse området migrasjon og familieliv i lys av 

feministiske teorier. Gjennom intervju med fem kvinner som kom til Norge i voksen alder, 

har hun sett på hvordan kvinners erfaringer med å ha levd sine liv i to land påvirker deres 

prioriteringer og organisering av hverdagsliv og familieliv. Farstads (2004) viktigste funn er 

at kvinner som kommer til «likestillingslandet» Norge, opplever en økt byrde ved 

barneoppdragelsen og i familielivet, samt at de er mer autonome enn den offentlige debatt 

fremviser. Dette poenget viser at ikke alle kvinner har de samme oppfatningene om hva som 

skal til for å leve et godt liv og realisere seg selv. Ulike kvinner har ulike erfaringer. Farstad 

hevder at dette krever et perspektiv på kjønn og likestilling som er åpent for disse ulikhetene. 

                                                
9 Døtrene er velutdannede storby jenter født i 1971-72. Mødrene er født mellom 1934-1953, mens bestemødrene er født 

rundt 1910 og 1927. 
10   Det er nylig avsluttet en studie som baserer seg på intervjuer med 12 menn i tre generasjonskjeder. Resultatene fra 

prosjektet vil sammenliknes med studien «Moderne Jenter», 2006. (http://www.uv.uio.no/pfi/forskning/prosjekter/rudberg-

gender-in-generations/index.html)  



 
 

20 

Hun argumenterer for at forskjellen av barneoppdragelse mellom majoritet og minoritet ikke 

er så stor som vi tror, fordi foreldre har de samme oppdragelsesmålene for sine barn. Farstad 

konkluderer med at kvinnene lever i et samfunn hvor norske hegemoniske verdier påvirker 

omgivelsene og ens hverdag. De forholder seg alle til de normer som ansees for «norske». 

Samtidig har de med seg en erfaring som påvirker deres hverdag, men som i mange 

sammenhenger er usynlig (Farstad, 2004:109). I Farstads studie har ikke kvinnene som er 

intervjuet kommet med fortellinger om sin egen barndom. Dermed er heller ikke 

generasjonsaspektet, i relasjon til utforming av barneoppdragelsen av egne barn, et tema for 

Farstads avhandling. Relasjon mellom generasjonene er derimot noe Moen (2009) har 

vektlagt i sin studie «Tilhørighetens balanse. Norsk – pakistanske kvinners hverdagsliv i 

transnasjonale familier». Rapporten setter søkelys på kvinners hverdagsliv i norsk-pakistanske 

familier. Her søker Moen å løse opp dikotomiseringen mellom «moderne» og «tradisjonelle» 

muslimske kvinner, som ofte blir forstått i relasjon til «vestlige selvstendige kvinner» og 

«muslimske passive og undertrykte kvinner». Rapporten beskriver et mangfold av 

tilpasninger og meninger som kvinner har. Endringer og variasjoner preger livet, der 

familierelasjoner er i utvikling og tradisjonelle autoritetsstrukturer utfordres. Moen benytter 

seg av migrasjonskontrakten og generasjonskontrakten som analytiske begreper i rapporten. 

Hun finner at familiesamholdet og norskpakistanske fellesskap er fortsatt tette. Men innenfor 

fellesskapene finner vi endringer og variasjoner blant kvinner og familier. (Moen, 2009:265) 

4.5 Sammendrag 
På bakgrunn av det utvalget jeg her har gjengitt av tidligere forskning er det etter mitt skjønn 

et behov for å se mer spesifikt på generasjonsoverføring og akkulturasjon av 

barneoppdragelse i et migrasjonsperspektiv. Som vist har tradisjonelt sett den 

samfunnsvitenskapelige forskningen på området barneoppdragelse og generasjonsoverføring 

omhandlet personer fra samme land som forskningen blir gjennomført. Her har det vært 

fokusert på kultur, og sosial reproduksjon av klassekultur. Studier på akkulturasjon handler 

ofte om akkulturasjon generelt, og ikke på barneoppdragelse spesielt. På områder som gjelder 

overganger fra idealer om kollektivisme til idealer om individualisme har forskningen på dette 

i Norge vært studier av norske kvinners moderniseringsprosess, og oppdragelse er ikke et 

fremtredende tema. Studier av migranter, har blitt gjennomført i større skala de siste tiår, men 

da ofte i separate studier som omhandler enten generasjonsoverføring, eller oppdragelse, og 



 
 

21 

da ofte med fokus på ”dobbeltlivet” migrasjonen kan føre til. «Vi vet imidlertid fortsatt for lite 

om hvordan minoritetsforeldre tilpasser seg de utfordringene de møter som etnisk minoritet , 

og hvordan erfaringene deres vis a vis majoritetssamfunnet innvirker på hvilke 

oppdragelsesmål de velger for sine barn» (Jàvo, 2010:70). Mitt bidrag til forskning på 

minoritetsforeldre er at jeg med denne studien søker å få frem forandringene av 

oppdragelsesidealene mellom generasjonene i familier med migrasjonsbakgrunn. Jeg vil se på 

hvordan kvinnenes tidligere erfaringer og de norske hegemoniske oppdragelsesidealene 

påvirker hvordan de ønsker å oppdra egne barn, og hvilke oppdragelsesidealer som 

utkrystalliserer seg som de viktigste. Dette sett i lys av teorier om kollektivistiske og 

individualistiske oppdragelsesidealer og akkulturasjon. Jeg håper med dette at denne studien 

har en vinkling som gir mulighet til å fylle et hull innenfor samfunnsvitenskapelig og 

pedagogisk forskning som angår migrasjon. 
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5 Teoretisk perspektiv 
 

5.1 Innledning 
I Norge finnes det en rik variasjon av syn på verdisett i familielivet og barneoppdragelse, både 

blant de som i generasjoner har definert seg som norske, og blant nye medborgere. Slik det er 

redegjort for har det vært lite fokus på hva som skjer med oppdragelsesverdier mellom 

generasjonene i migrasjonsfamilier. I dette kapittelet vil jeg derfor gå nærmere inn på 

begrepene kollektivistisk orientert oppdragelse og individualistisk orientert oppdragelse, for å 

søke en forståelse av de idealtypiske forskjellene. Deretter følger avsnitt som gir en kort 

innsikt i hvilke kjennetegn som man gjerne knytter til den norske kulturen og dens idealer. 

Disse begrepene tjener som utgangspunkt for hvor man kan plassere oppdragelsespraksisen 

og ønskene kvinnene har for barna sine. Dette settes inn i et 

generasjonsoverføringsperspektiv, der målet er å vise hva kvinnene trekker på fra sin egen 

barndom og hva som er endret. Denne diskusjonen settes avslutningsvis i sammenheng med 

akkulturasjonsteorien til psykolog John W. Berrys (2003).  

5.2 Oppdragelse  
Oppdragelse blir av pedagogene Evenshaug og Hallen forbeholdt voksne som har et særskilt 

mandat til å treffe avgjørelser på barnets vegne som er nødvendig for oppdragelsen 

(Evenshaug og Hallen, 1997:31). I vår kultur vil det som regel være foreldrene, men dette er 

ikke nødvendigvis tilfellet i andre kulturer. Oppdragelse går ut på å lære barnet å ta ansvar for 

seg selv og finne sin plass i fellesskapet. Mens sosialisering kan pågå hele livet, er 

oppdragelse knyttet til oppvekst i en barn – voksen – relasjon. Barneoppdragelsen er den 

delen av sosialiseringen som foreldene, eller omsorgspersoner har et primært og helthetlig 

ansvar for. Barneoppdragelse forbindes med egen praksis hvor oppdrageren korrigerer eller 

stimulerer barnets handle og væremåte (Wetlesen, 2000:18). Oppdragelse bygger altså på at 

barnets utvikling lar seg påvirke. 

Men ikke all oppdragelse er bevisst eller ønsket. Foreldre påvirker også i kraft av sin 

personlighet på mer indirekte måter gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Også 
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atmosfæren som skapes i ulike situasjoner spiller inn en stor grad. Barn kan også påvirkes av 

budskap som ikke er beregnet på dem, men som de overhører (Wetlesen, 2000:19). 

Det er særlig to modeller som ofte blir skissert i litteraturen om oppdragelse; 

formingsmodellen og vekstmodellen. Formingsmodellen understreker at oppdragelse 

nødvendigvis innebærer at vi påvirker barna, og at oppdragelse alltid har en eller annen 

retning. Det vil følgelig alltid være et element av forming i oppdragelsen. Vekstmodellen 

minner oss om at barnet har visse behov og iboende muligheter som må tilfredsstilles, og som 

krever et tilpasset oppvekstmiljø for at barnet skal kunne få utfolde seg etter sin egenart. Som 

helhetsperspektiv på oppdragelse kommer imidlertid ingen av disse betraktningsmåtene helt 

til rette med barnet som menneske og oppdragelsen som menneskelig fenomen (Evenshaug og 

Hallen,1997:34). Barnepsykologien lærer oss at barnet ikke er født som John Locks «tabula 

rasa». Barnet er også en aktør som søker stimulering og som selv er med på å forme sine 

omgivelser. På denne måten bearbeider og former barnet selv sitt miljø og bidrar til sin egen 

utvikling. Helt fra første stund skjer utviklingen som en interaksjonsprosess, en 

vekselvirkning mellom barnet og miljøet. Dette samspillet kan også betegnes som en 

transaksjon mellom barnet og miljøet. Barnet kommer også til verden med en rekke iboende 

muligheter. Evne til å utvikle språk, tenke moralske verdier, oppleve estetiske kvaliteter, 

nyanserte følelser osv. Men disse verdiene utvikler ikke seg selv i et kulturelt og sosialt 

tomrom. Barnet er avhengig av sosialt samspill og kulturelle impulser fra omgivelsene.  

Dermed kan man si at det i oppdragelsessituasjonen inngår tre instanser, som står i et 

interaksjonsforhold til hverandre. Og som vist i denne pedagogiske grunnmodellen:  

               
Figur 1.1 Pedagogisk grunnmodell. 

Innhold står her for det sosiale og kulturelle innholdet i videste forstand. Evenshaug og Hallen 

(1997) har rett i at barnet er avhengig av å møte dette innholdet for å realisere sine iboende 

muligheter og for å bli en medskaper i den kultur hun eller han er født inn i. Det interessante 

Innhold	  

Barn	  Oppdrager	  
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er hva disse iboende mulighetene er, og hva som skjer når de er i brudd med det kulturelle 

innholdet, eller når innholdet består av flere kulturer. Oppdragerens oppgave blir på 

forskjellig vis å sørge for at dette møtet skjer, og her har migrasjonsforeldrene en ekstra 

utfordring, nettopp på grunn av kulturmøtene mellom deres egen bakgrunn og det norske 

samfunnet. 

5.2.1 Kollektivistisk orientert oppdragelse 

Innenfor en kollektivistisk kulturramme dreier mye av oppdragelsen seg om å innlemme 

barnet i et nett av relasjoner og forpliktelser ovenfor andre. Greenfield et al. (2003) kaller 

dette for «interdependence». I kollektivistisk orienterte kulturer er det også vanlig at andre i 

slekten enn foreldrene deltar aktivt i barneoppdragelsen. En kollektivistisk orientert person er 

kjennetegnet av imøtekommenhet, omsorg og avhengighet av andre og samtidig av begrenset 

selvutfoldelse. Personer som har vokst opp i kollektivistisk orienterte kulturer verdsetter ofte 

gruppesamarbeid mer enn konkurranse og har stor grad av følsomhet for hint og tegn fra 

andre i mellommenneskelig kommunikasjon. Dette er naturlig i samfunn der man er mer 

avhengig av hverandre for å overleve. Det forventes at barna bidrar til familiens økonomi fra 

tidlig alder. Barna betraktes som foreldrenes «livsforsikring», så respekt for de voksne er et 

svært viktig aspekt ved oppdragelsen (Jávo, 2010:67). Nora Pahesha Mahendrans (2011) 

masteroppgave om «Tamilske jenter i høyere utdanning» viser at en utvikling mot større 

individuell uavhengighet i en kollektivistisk kontekst, kan oppfattes som en trussel mot 

familiens rykte og ære, og derfor oppmuntres barna i liten grad av foreldrene i denne 

retningen11. Oppgaven vil i analysedelen se nærmere på hvorvidt dette gjelder kvinnene i 

denne studien.  

I mange kollektivistisk orienterte kulturer er det religionen som dominerer familielivet og 

oppdragelsen. Noe som er felles for mange religioner er at ansvar for og medfølelse med 

barnet er både et viktig religiøst spørsmål og et sosialt anliggende. Foreldre-barn forholdet er 

komplementært; foreldre og barn er knyttet sammen av felles forpliktelser og gjensidige 

bindinger. Kvinnene står som den viktigste omsorgspersonen12.  Her er det selvfølgelig stor 

                                                
11 Ære er i utgangspunktet et universelt begrep som forbindes med selvfølelse og selvrespekt, sosial anerkjennelse, 

omdømme, sosial status og posisjon (Wikan 2005). 
12 www.Islamic.no/foreldrebarnforholdet, http://www.katolsk.no/tro/faq, 

http://hjernebark.wikispot.org/Artikkel:_Pluto.hive.no_om_l%C3%A6ringsperspektiver. 08.01.2012 , kl 15:40 
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variasjon i forhold til hvilke religion du praktiserer og hvilket land du er i fra. Det vil også 

variere i forhold til graden av familiens religiøsitet, grad av urbanisering, utdanningsnivå og 

hvilket sosial lag familien kommer fra. Familiens religion spiller også ofte inn på utformingen 

oppdragelsen, samtidig som det ikke er gitt hvordan og i hvilke grad dette skjer. I følge Jávo 

(2010) er det for eksempel forsket lite på hvordan islamsk oppdragelse praktiseres i 

migrasjonskontekst. Denne oppgaven kan bidra med noe innsikt på det området.  

Verdier i oppdragelse i kollektivistisk orienterte kulturer: 

� Lydighet, lojalitet og respekt 

� Gjensidig avhengighet blant blodsbeslektede 

� Ansvarsfølelse overfor kollektivet 

� Oppofrelse 

(Etter Skytte, 2008) 

5.2.2 Individualistisk orientert oppdragelse 

Jeg går ikke inn i de store «teoriene» som individualisme begrepet er knytte til, men noen ord 

om begrepet og idealene er på sin plass. I kulturer som idealiserer sen moderne verdier står 

økt individualisering, økt refleksivitet og økt formbarhet av oss selv og våre livsområder som 

viktige (Ziehe, 1989:11-25, Frønes 2001:276). Målet for oppdragelsen vil være at man blir et 

mest mulig selvforsynt og autonomt menneske, som selv bestemmer sine sosiale relasjoner til 

andre. Man er selvstendig og uavhengig. Ziehe et al. kan kritiseres for en kjønnet fremstilling 

av individualisme, der det ikke er  tatt høyde for ulike kombinasjoner av selvstendighet og 

avhengighet. I Moderne jenter (2006) beskriver Nielsen og Rudberg hvordan 

individualiseringen ikke resulterer i at man bare blir opptatt av seg selv. Dette kan være viktig 

å ha i bakhodet i denne oppgaven, der kvinnene jeg intervjuet balanserer kravene om 

individualisme og kollektivisme. Eksemplene som er med i dette avsnittet konsentrerer seg 

om studier gjennomført i Norge. Jeg vil presisere at ved migrasjon er relasjonene og 

familiebåndene ofte trukket over flere landegrenser, og Fabians samtidighetsantropologi vil 

også her være gjeldende. De ulike verdiene og idealene kan eksistere samtidig, her og nå. 
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I det sen moderne samfunnet har det gradvis vært en forskyvning fra å vektlegge det 

kollektive (slekten, lokalsamfunnet eller gruppen) til en mer og mer vektlegging av individet. 

Individet fristilles fra kollektivet og det åpner opp for nye muligheter når det gjelder 

individuelle valg. (Frønes, 2001:276). Beck og Beck-Gernsheim (1995:5) fremhever at denne 

individualiseringen dreier seg om en utvikling fra standard biografier til valgbiografier. 

Individualiseringen fører med seg at biografiene løsrives fra tradisjonelle bånd og blir mer 

åpne og avhengige av at individene tar valgene selv: ”Biographies are removed from the 

traditional precepts and certainties, from external control and general moral laws, becoming 

open and dependent on decision-making, and are assigned as a task for each individual” 

(Beck & Beck-Gernsheim 1995:5). Utviklingen som fristiller individet til å ta egne valg finner 

også̊ Nielsen og Rudberg (2006:15) i deres tregenerasjonsstudie av norske kvinner. Det er 

spesielt i dattergenerasjonen at mulighetene til å ta egne valg uten å ta hensyn til kollektivet er 

noe som står sentralt (Nielsen og Rudberg 2006:17). Dette er også noe Gullestad (1996) 

finner i sin selvbiografistudie «Hverdagsfilosofier, verdier, selvforståelse og samfunnssyn i 

det moderne Norge». Det er store forskjeller mellom eldregenerasjonens selvbiografier og den 

yngre generasjonens selvbiografier. De store forskjellene på dette punktet er at de eldre legger 

mye vekt på å være nyttig og lydig ovenfor familien/kollektivet, mens den mest sentrale 

verdien for den yngre generasjonen i studien er å finne seg selv, noe som innebærer å være 

selvstendig (Gullestad, 1996: 107 – 112).  

 

Forskere har pekt på at oppdragelsen og verdiformidlingen mellom foreldre og barn har gått 

fra krav om "å være lydig" og "å være til nytte" til en større vektlegging av at barn "skal være 

seg selv" og ta selvstendige valg (Gullestad, 1996:116). De endrede idealene for 

barneoppdragelse blir også eksemplifisert i Nielsen og Rudberg (2006) studier. Her ser man at 

det har vært en endringsprosess i forholdet mellom barn og voksne. Mormødrene snakker om 

foreldrenes arbeidskapasitet og valget om å bli igjen på gården for å bidra til arbeidet. Deres 

barn og barnebarn flytter i større grad inn til byene og tar høyere utdanning. Situasjonen har 

gått fra at barna skulle ha en respekt for de voksne til en situasjon der det er en høyere grad av 

partnerskap mellom foreldrene og barna.  Foreldre forventes å gi barna frihet slik at de kan 

"finne seg selv" og "være seg selv". Det innebærer et forhandlingsforhold mellom foreldre og 

barn.  I saker der foreldrene tidligere rådet, anviste og ventet lydighet, er idealet i dag å 

fremme en større respekt for barnets følelser og oppfatninger. Blom (2004), mener at 

utfordringen for foreldrene vil være å avpasse friheten og valgene til barnets forutsetninger. 
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Uklare roller og ansvarsfraskrivelse fra de voksne vil kunne gjøre barna usikre og frustrerte. 

Det ligger også i tidens oppdragelse at foreldrene venter kjærlighet og hengivenhet og 

signaler om tilfredshet fra barna som bekreftelse på deres følelsesmessige verdi. Dette i 

kontrast til tidligere tider da barna for mange hadde en økonomisk verdi og nytteverdi (Blom, 

2004:97)  

 

Det er videre ikke bare økte muligheter til å ta egne valg og forme seg selv i det sen moderne 

samfunnet. Det er også ulike kompetanser som er viktige å inneha for å mestre samfunnslivets 

betingelser. Det sen moderne samfunnet kjennetegnes av at det endrer seg raskt, og at det ikke 

lenger er klare svar og fastlagte løp for livet (Nielsen og Rudberg 2006:17). I et slikt samfunn 

blir introspeksjon og evnen til å kunnet ta valg viktige kompetanser (Nielsen og Rudberg 

2006:17). Gullestad (1996:107) poengterer at barn som oppdras til å ta egne valg, ”finne seg 

selv”, være fleksible og kreative står bedre rustet på det moderne arbeidsmarkedet.  

 

Frønes (2001:284) understreker at denne økte individualiseringen i tillegg innebærer en form 

for valgtvang. Tidligere ble gjerne valg avgjort av tradisjoner og strukturelle betingelser. Nå 

medfører moderniseringsprosessen at individet i større grad blir frigjort til selv å velge deres 

identitet og kulturelle orientering. I følge sosialpsykologen Lasse Dencik (2006:29), gjelder 

dette også for barn. I tillegg innebærer de nye mulighetene for valg og individualisering 

gjennom forming av oss selv og egne liv en ny type ansvar, i følge Ziehe (1989:13). Denne 

nye formen for ansvar går ut på at vi må kunne rettferdiggjøre måten vi former oss selv og 

våre livsområder på̊, vi må̊ rettferdiggjøre valgene vi tar. Dette har å gjøre med at det som 

ikke er skjebne kan vi endre på, og det vi kan endre på står vi selv ansvarlige for (Ziehe 

1989:13). Den økte muligheten til å forme oss selv og våre livsområder innebærer altså en ny 

type ansvar; vi står i større grad alene om våre valg og våre liv. I en forlengelse av dette 

antyder nyere forskning at tette bånd og tilknytning til omsorgspersonene henger sammen 

med psykisk helse og trivsel. Dette påvises også i land med tydelige individualistiske verdier, 

som for eksempel USA (Ryan og Deci, 2000). Selv om uavhengighet er målet for 

oppdragelsen, kan det altså se ut til at et tett og nært bånd med foreldrene, er den mest 

hensiktsmessige strategien å nå det på. I relasjon til dette spør Beck Gernsheim: «what 

happens when this individualization spiral keeps piling up the pressure and the incentive to 

lead ´a life of one´s own´ - what happens then to the family?” (Beck Gernsheim, 2002:x)  
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Verdier i barneoppdragelse i individualistisk orienterte kulturer: 

 

� Likhet, frihet og selvrealisering 

� Selvstendighet  

� Frivillighet i familierelasjonene 

� Gjensidig respekt 

� Individualisme  

(etter Skytte, 2008) 

5.2.3 Tre norske idealer  

I tillegg til de store linjene som omhandler individualisme, vil jeg her presentere noen 

konkrete idealer som sentrale forskere har kommet frem til at står sterkt i den norske kulturen. 

Likhet: Et ideal som står sterkt i den norske kulturen er det som Gullestad (1989) betegner 

som den norske likhetstankegangen. Antropologene Halvard Vike, Hilde Lidén og Marianne 

Lien (2001) hevder at selv om Norge er et mangfoldig land, lever forestillinger om likhet i 

beste velgående. Disse tre forskerne har kommet med flere forskningsbidrag som trekker frem 

at likhet er spesielt viktig og sentralt i vår tankegang. I følge Gullestad betyr dette at vi er ikke 

mindre opptatt av å oppnå anerkjennelse, vi må bare forme våre utspill på en forsiktig måte 

(1989:117).  

Friluft: I Gullestads bok «Hverdagsliv og kultur» (1996) prøver hun å gi en innsikt i helheten 

ved det norske moderne samfunn. Her analyserer hun områder fra barneomsorg til 

hjemmeinnredning. Hun påpeker at den kanskje mest sentrale karakteren ved det norske 

samfunnet er friluftsmennesket (ibid:238).  En annen studie som viser det samme idealet for 

hele familier, er gjort ved analyser av bamsedagbøker13. Sosiologene Marit Haldar og Randi 

Wærdahl har en pågående studie av dagbøkene som brukes som dialog mellom skole og hjem 

for førsteklassingene. Bøkene belyser samspillsdynamikken mellom ulike sosiale kategorier i 

konstitueringen av familienes idealiserte hverdagsliv, som klasse, kjønn, alder, etnisitet og 

generasjon (Haldar og Wærdahl, 2011:70). Ved å sammenlikne kinesiske og norske 

bamsedagbøker har de funnet at det ikke bare er friluftsmennesker, men aktive familier 

                                                
13 Hver klasse har en teddybjørn med dagbok, som ved loddtrekning bytter på å bli med barna hjem.  I 

klassebamsens dagbok skal eleven, ved hjelp av foreldrene, skrive hva bamsen opplever på hjemmebesøket 

(Haldar og Wærdahl, 2011). 
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generelt, som er idealer for godt familieliv. Det er et sentralt trekk i de norske familiene å vise 

at de har deltatt på aktiviteter utenfor huset, og hva de har gjort. Dette er for eksempel 

kinobesøk, svømming, turer og opphold i hagen (ibid).  

Fred og ro: Et tredje kjennetegn er også hentet fra Gullestads (1989) studier, og det er den 

positive vektleggingen av fred og ro. I sin doktorgradsavhandling utførte hun feltarbeid blant 

arbeiderklassemødre i Bergen. Her finner Gullestad at termen «stille og rolig» brukes som 

positiv beskrivelse om andre personer. Når deltakerne i studien betegner personer som stille 

og rolig samsvarte ikke dette nødvendigvis med om de var lite livlige eller snakkesalige. Det 

deltakerne i Gullestads studie mente med «stille og rolige» personer var at de for eksempel 

var skikkelig mennesker, mennesker som holdt avtaler og som ikke hadde dekadente vaner 

(Gullestad, 1989). 

Siden kvinnene i denne studien er bosatt i Norge, kommer disse norske idealene, i tillegg til 

kollektivisme og individualisme, å være et trekk i denne oppgaven. Termene kan brukes som 

en fortolkningsramme som jeg kan fortolke narrativene funksjon opp i mot.  

5.3 Akkulturasjonsteori 
Familier med migrasjonsbakgrunn befinner seg i en situasjon der de er under påvirkning av to 

kulturer samtidig. Både fra egen etniske gruppe (enkulturasjon) og fra majoriteten 

(akkulturasjon). Akkulturasjonsbegrepet ble lansert første gang på 30 tallet og ble definert 

slik: 

«Acculturation comprehends those phenomena which result when 
groups of individuals having different cultures come into continuous 

first-hand contact, with subsequent changes in the original culture patterns 
of either or both groups . . . under this definition, acculturation 

is to be distinguished from culture change, of which it is but one aspect, 
and assimilation, which is at times a phase of acculturation”. (Redfield, 

Linton, & Herskovits, 1936, pp. 149-152 i Berry, 2003:18) 

I denne sammenheng benyttes akkulturasjon som et analytisk begrep, og omfatter endringer 

som skjer i begge grupper i en akkulturasjonsprosess. Siden fokuset på majoritetssamfunnet i 

dag har blitt større, har for eksempel John Berry (2003) utvidet sin modell til også å omfatte 

strategier i det større samfunnet i forhold til akkulturasjonen, noe som vil nyanseres senere i 

avsnittet. I denne avhandlingen vil akkulturasjonsbegrepet først og fremst brukes for å belyse 
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oppdragelse i en migrasjonskontekst. Dette for å undersøke hvorvidt det er høy grad av 

gjentakelse fra egen barndom eller endring mot de norske oppdragelsesidealene, som blir 

formidlet av kvinnene. 

5.3.1 Enkulturasjon 

For å forstå akkulturasjonsbegrepet er det nødvendig å definere enkulturasjon. Dette er et 

begrep som ofte brukes synonymt med kulturell læring. Det referer til de sosiale prosessene 

som gjør at personen tilegner seg de verdiene og den atferden som er mest formålstjenlig 

innenfor sin egen kultur, med andre ord at kjerneverdiene i kulturen blir internalisert (Grusec 

og Hastings, 2007:547 i Skytte 2008:34). Enkulturasjon vil på denne måten sikre at personer 

opptrer i pakt med de rådende kulturelle kravene innad i gruppen. Et fenomen som har blitt 

observert i familier med migrasjonsbakgrunn, er tendensen til å være mer konservative og 

tradisjonelle i sine kulturelle holdninger enn det som er vanlig i hjemlandet (Jávo 2010). Dette 

var også noe Mahendran konkluderte med i sin masteroppgave (2011). En naturlig forklaring 

kan være at behovet for «å holde på sitt eget» blir større når man er omgitt av en fremmed 

kultur – enkulturasjonen blir viktigere. En annen forklaring kan være at når en person velger å 

forlate sin egen kultur, vil det være et press fra familie og venner som er igjen i landet, om at 

kulturen ikke skal utvannes når man velger å gjøre noe så grensesprengende som å emigrere. 

Dette er i tråd med hva Khan skrev i sin selvbiografiske bok ”Tett inntil dagene” (2011). 

5.3.2 Akkulturasjon 

For å forklare akkulturasjonsbegrepet, velger jeg å benytte meg av Teresa A. Moks (1998:8) 

definisjon: «Acculturation usually is used to refer to the change within an immigrant or 

minority ethnic group whose culture progressively emulates that of the dominant majority 

group”. Akkulturasjonen er en mangesidig kulturell prosess som kan medføre at et individ fra 

en bestemt kultur kan identifisere seg enten lite eller mye med både sin opprinnelige kultur og 

den andre kulturen. (ibid). Det er samtidig en dynamisk prosess med potensielt forskjellige 

personlige valg og sluttresultater. Begrepet blir mest brukt i forbindelse med den endringen 

som en minoritet gjennomgår i møte med en majoritet der minoritetskulturen tar opp i seg den 

dominante kulturen. Jo mer akkulturert en person er, jo mer har denne personen gitt slipp på 

sitt opprinnelige kulturelle opphav og tatt til seg normene, verdiene og atferden til 

majoritetskulturen (Jávo 2010). 
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5.3.3 Akkulturasjonsstress 

I følge flere internasjonale studier har man kommet frem til at graden av kulturell avstand 

mellom to kulturer har stor betydning for det man kaller for akkulturasjonsstress. Allerede i 

1974 fant Berry og Annis (Berry og Annis, 1974:388) for eksempel at jegere og sankere 

hadde større vansker med å tilpasse seg områder med tett befolkning og urbane områder, enn 

bønder. De fant også ut at urbefolkninger i Canada slet spesielt hardt med akkulturasjon og 

tilpasning til det moderne kanadiske samfunnet. I flere senere studier har forskere påvist at 

akkulturasjonsstress blant annet kan føre til angst, depresjon, familievold, rusmisbruk og til 

og med selvmord (Hovey, 2000). Når de tradisjonelle måtene å leve på mister sin verdi, og 

nye annerledes måter er gjeldende, gjennomgår mange migranter raske akkulturative 

forandringer. Dette i seg selv kan skape kulturelt stress. Raske endringer krever høyt 

omstillingstempo som for enkeltindividet kan virke utmattende og samtidig utviskende på 

egen identitetsfølelse. Følelser som meningsløshet, fremmedgjøring og hjelpeløshet kan lett 

forekomme i kjølevannet av slike raske prosesser. Resultat av dette kan for eksempel være at 

omsorgskapasiteten ovenfor barna kan svekkes (Jávo 2010). 

5.3.4 Dissonant akkulturasjon 

Migrasjonsprosessens innvirkning på familiedynamikken fortsetter videre i generasjoner. Som 

«sosialiseringsagenter» viderefører familien de skikker, verdier og myter som inngår i den 

familiespesifikke oppfatningen av verden og familiens egen historie (Skytte 2008:135). At 

enkelte familiemedlemmer og ulike generasjoner i varierende grad tar oppi seg normene og 

verdiene fra majoritetssamfunnet kalles dissonant akkulturasjon (Berry, 2001). Dette kan føre 

til konflikter og stress innad i familien. Forskning antyder at barn med migrasjonsbakgrunn 

raskere tar til seg vertslandets tanker og ideer, mens foreldrene i større grad beholder 

hjemlandets kulturelle verdier (Phinney og Vedder, 2006). En grunn til dette er at barna 

spiller på flere arenaer hvor de møter det nye samfunnet, som for eksempel skole, barnehage 

og lekeplass. De unge som kanskje lettere finner seg til rette blant majoriteten, kan få et ønske 

om å «fri seg» fra sine foreldre på måter som bryter med deres lydighets og dydighetsnormer. 

Foreldrene kan gå ut i fra verdier som var vanlige i dere opprinnelseskultur da de var unge, 

mens ungdommen kan ha tatt til seg verdier som er mer vanlige blant norske venner (Jávo 

2010). Hvis foreldre og barn er svært uenig om hvordan de bør forholde seg til 

majoritetssamfunnets levemåter, kan dette bli en svært belastende faktor i begge partenes liv 
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(Skytte, 2008:135). Et annet generasjonsproblem i migrasjonsfamilier kan være manglende 

språkferdigheter hos foreldrene. Det kan føre til at barn tidlig blir tvunget inn i en voksenrolle 

for å ivareta kontakt med omverdenen og for å ordne opp (Jávo 2010).   

5.3.5 Berrys akkulturasjonsmodell 

Den mest anvendte akkulturasjonsmodellen i dagens migrasjonsforskning er utarbeidet av 

John W. Berry (2003). Modellen baserer seg på at personen har et valg når det gjelder hvor 

langt han eller hun er villig til å gå i en akkulturasjonsprosess. Herfra springer det ut to 

prinsipper:  

1. Prinsippet om kulturell opprettholdelse - i hvilken grad personen verdsetter og ønsker 

å holde på sin egen kulturelle identitet. 

2. Prinsippet om kontakt og deltakelse – i hvilken grad personen verdsetter og søker 

kontakt utenfor sin kulturelle gruppe og ønsker å delta i majoritetssamfunnet. 

Prosessen betraktes som en dynamisk veksling hvor personen kan innta ulike 

akkulturasjonsstrategier på ulike områder i livet og til ulike tider. Modellen gir også rom for 

at en minoritetsgruppe kan reversere akkulturasjonsprosessen i forhold til majoritetsgruppen 

og ta opp igjen egne tradisjoner og kulturelle arv som har ligget nede på grunn av 

assimilasjon. Samene er et eksempel på dette.  

 

Figur 1.2 Berrys akkulturasjonsmodell 
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I følge modellen vil integrasjon oppstå for dem som ønsker å holde på sin identitet og kultur, 

men som også ønsker å ta til seg noen av de karakteristiske trekkene til den andre kulturen. 

Assimilasjon vil forekomme for dem som ikke ønsker å holde på sin egen kultur, men heller 

vil ta til seg trekkene ved den andre kulturen. Når man kun ivaretar egen kultur og ikke ønsker 

kontakt med majoritetssamfunnet, blir separasjon alternativet. Den siste 

akkulturasjonsstrategien omtales som marginalisering, og blir resultatet når det ikke 

opprettholdes kontakt hverken med majoritetssamfunnet eller din egen opprinnelige kultur. 

Modellens utgangspunkt er at den ikke-dominerende gruppen skal ha mulighet til å velge 

ønsket akkulturasjonsstrategi. Det finnes imidlertid flere grunner til at dette ikke alltid er 

tilfelle. Særlig i forhold til integrasjon er det viktig at majoritetssamfunnet innehar visse 

karakteristikker for at denne akkulturasjonsstilen skal være et reelt alternativ for minoriteten. 

Berry (m.fl. 2002:355) hevder at det majoritetssamfunnet må akseptere og verdsette kulturelt 

mangfold. I følge Berry krever integrasjon også at det eksisterer gjensidig positive holdninger 

mellom de ulike kulturelle gruppene i samfunnet, og at alle involverte føler en form for 

tilknytning til storsamfunnet. I forhold til medias fremstilling av migrasjonsfamiliers for mye 

eller for lite innblanding i barnas liv,  som er nevnt innledningsvis i oppgaven, er det relevant 

å spørre om Norge har de egenskapene som Berry m.fl. hevder å være nødvendig for at 

integrasjon blir et valgt alternativ.  

Selv om Berrys modell blir mye brukt innen særlig krysskulturell psykologi, får den kritikk 

for å være for enkel. Den tar ikke høyde for det komplekse samspillet av faktorer som vil 

bidra til å øke eller motvirke akkulturasjonsprosessen (Padilla og Perez, 2003:37) Man skal 

med denne modellen også være forsiktig, slik at man ikke blir forledet av kategoriene til å 

tenke statisk. Man kan befinne seg i flere kategorier samtidig og bevege seg mellom de, som 

på en skala. Fortsatt gjenstår det mye teoretisk utviklingsarbeid når det gjelder 

akkulturasjonsmodeller. En akkulturasjonsprosess er så kompleks at de modellene som 

utvikles, uansett ikke kan gi noen fullstendig forståelse av fenomenet. Allikevel gir disse 

modellene oss mulighet til å reflektere over de ulike måtene migrasjonsfamilier kan forholde 

seg, både til egen bakgrunn og til kulturen i det nye landet. Berrys modell kan benyttes til en 

grovkategorisering av forskjellige typer akkulturasjonsprosesser som kan foregå innad i en 

familie med migrasjonsbakgrunn. Kartlegging av akkulturasjonsstrategier kan også være 

nyttig når fagpersoner skal utrede generasjonskonflikter og familierelasjoner i 

migrasjonsfamilier (Jávo, 2010) . 
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5.4 Sammendrag 
Gjennom de teoretiske bidragene som nå er presentert, er det mulig å få en oversikt over de 

idealtypiske forskjellene i livssyn og barneoppdragelse i en kollektivistisk og et 

individualistisk livssyn. Dette vil fungere som en sammenlikningsplattform i empiridelen - 

generasjonsoverføringen fra foreldrene til barna. I følge Evenshaug og Hallen (1997) kommer 

erfaringer fra foreldrenes barndom alltid til å spille en rolle i oppdragelsen de gir sine egne 

barn, i tillegg til forhold som er tilstede her og nå. Det spesielle for migrasjonsfamilier er at 

det som er til stede her og nå, kanskje er svært forskjellig fra deres egen oppvekst i en annen 

verdensdel med andre verdisett. Her er familiemedlemmene under påvirkning av to kulturer 

samtidig – jamfør Barths (1994) samtidighetsantropologi. Hvorvidt og i hvilken grad 

migranter tilegner seg verdier i samfunnet de har bosatt seg, defineres her som 

akkulturasjonsprosessen. Med disse teoretiske bidragene er det mulig å tydeliggjøre de 

pedagogiske og sosiale mekanismene som handler om akkulturasjon av oppdragelse, mellom 

generasjoner i migrasjonsfamilier.  
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6 Metode  
 

6.1 Innledning 
I denne oppgaven har jeg benyttet meg av kvalitativ forskningsmetode, herunder narrativ 

tilnærming. Det sentrale i narrativ dokumentasjon er her informantens produksjon av 

fortellinger (Thagaard, 2009:37). Det er kvinnenes fortellinger om seg og sine barn som er 

mitt datamateriale. Ved å sette sammen en rekke begivenheter og hendelser på en spesifikk 

måte, skaper informantene sin egen mening og sammenheng i sine fortellinger om sin 

virkelighet (ibid). Psykologen John W. Creswell (2007:55) gjør rede for forskjellene mellom 

biografier, livshistorier, muntlige fortellinger og personlige fortellinger. I denne oppgaven 

befinner samtalene seg innenfor en narrativ tradisjon som fokuserer på fortellingene til 

kvinnene over et lengre tidsperspektiv, her kalt livshistorier.  Kvinnenes fortellinger handler 

om flere episoder i livene deres over et langt tidsrom – fra deres egen barndom til de selv er 

foreldre. I dette kapittelet redegjør jeg for valg av metode, gjennomføring av datainnsamling 

og analyse, samt refleksjoner rundt forskerrollen, dens utfordringer og noe etiske refleksjoner. 

6.2 Bakgrunn for valg av tema og metode 
Parallelt med studiene på UiO, har jeg jobbet som miljøterapeut ved et familiesenter i Oslo, 

samt i en bolig for kvinner utsatt for menneskehandel og deres barn14. Mange av menneskene 

jeg har møtt, har hatt migrasjonsbakgrunn. Denne jobben har gitt meg muligheten til, på nært 

hold, å se foreldre som prøver å forstå hva det norske samfunnet anser som gode verdier og 

perspektiver i barneoppdragelsen, samtidig som de ønsker og søker å ivareta sin opprinnelige 

kultur. Mange av de menneskene jeg har jobbet med har en traumatisert bakgrunn. Det skulle 

vise seg at min erfaring med å lytte til og snakke med mennesker om vanskelige opplevelser, 

ble verdifull erfaring i intervjusituasjonen. Kvinnene jeg snakket med, har minner om krig, 

undertrykkelse, frykt og uforutsigbarhet. Det er med stor ydmykhet og respekt at jeg 

presenterer deres fortellinger. 

                                                
14 Menneskehandel er et utrykk som beskriver salg av kvinner og barn til seksuell utnyttelse.  

(www.rosa-help.no/menneskehandel) 
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Denne oppgaven har innhentet data gjennom intervjuer med kvinner i Oslo. Alle kvinnene har 

migrasjonsbakgrunn, men de har levd store deler av livet sitt i Norge. Valget av intervju som 

datainnsamlingsmetode ble tatt fordi jeg ønsket å få fyldige og ”levende” historier fra livene 

til kvinnene som var med i studien. Jeg ønsket å høre subjektive historier fra kvinner som har 

emigrert, både for å få vite hva som skjedde og hvordan de forteller om det. Herigjennom vil 

jeg prøve å finne noen svar på hvilke norske oppdragelsesverdier som står sentralt hos kvinner 

som har migrasjonsbakgrunn og i hvor stor grad de bruker egne erfaringer til inspirasjonskilde 

i oppdragelsen av egne barn. 

6.3 Metodisk tilnærming – intervju som datainnsamling 
Det er kvinnenes egne livshistorier som er utgangspunktet for min analyse i denne oppgaven. 

Intervju var derfor et naturlig og hensiktsmessig valg av metode. Gjennom intervju kan man 

få innsikt i de erfaringene informantene har gjort seg, samtidig som en slik tilnærming også 

vektlegger hvilken funksjon den muntlige tale har for deres selvpresentasjon (Creswell 

2003:15). I følge Gullestad (1996) ligger utfordringen i å vise hvordan fortellinger både kan 

gi en forståelse av individers erfaring, samt innsikt i den sosiale situasjonen som er med på å 

prege erfaringene. Tanken bak å velge en narrativ tilnærming i denne oppgaven har vært at 

man kan få en større forståelse for, og et bedre grunnlag til å tolke kvinnenes refleksjoner og 

selvpresentasjon som mødre, ved at de skildrer sin egen barndom og oppvekst. Gullestad 

beskriver det på denne måten: ”Livet leves i kulturelle sammenhenger, og livshistoriene 

fortelles ut i fra de konvensjoner, verdibegreper og ideer som disse sammenhengene tilbyr” 

(1996:16). Derfor gir livshistorier en mulighet til å studere de kulturelle ressurser som 

benyttes til å rekonstruere livets opplevelser. En livshistorie formes både av materielle 

livsvilkår, av dypt forankrede ideer om hva som utgjør et normalt liv og av bevisste og 

ubevisste regler om hva som utgjør en god fortelling. Dette kan man se ut i fra hva kvinnene 

velger å vektlegge i sine fortellinger, og hvordan de for eksempel skifter mellom idealene om 

å være selvstendig og de ivaretakende og familiefokuserte idealene, som de har med seg 

kulturelt. 

Et sentralt spørsmål for livshistorisk intervju som metode er hva slags informasjon det faktisk 

gir tilgang til. Det går et hovedskille mellom de kultur- og historieforskere som mener at 

livshistorier kan gi viktig informasjon om den historiske virkeligheten, selv om de må 

underlegges kildekritiske krav, og en mer konstruktivistisk og litteraturvitenskapelig tradisjon 
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som mener at det er umulig å gjøre et slikt skille mellom tekst og virkelighet (Nielsen & 

Rudberg, 2006:55). Min holdning er at det er nødvendig å tolke livshistorier som tekster, men 

de kan også gi god informasjon om faktiske forhold (ibid). De kurdiske kvinnene har for 

eksempel minner om krigen i Iran, en hendelse som dokumentert har funnet sted. De gir 

informasjon om en faktisk historisk hendelse de opplevde, og de forteller om frykten de følte 

når en bombe smalt eller når noen de kjente falt. Hvordan de forteller om dette gir også 

tilgang til hvilke følelser disse tilbakeblikkene gjenkaller. Intervjuene gir dermed informasjon 

om faktiske historiske hendelser, erfaringene rundt disse og kvinnenes egen opplevelse. 

Intervjuene kan også gi tilgang til hvordan kvinnene konstruerer seg selv og sitt liv, gjennom 

sine fortellinger. Slik tilnærmingen er definert, fokuserer narrativ analyse på de historiene 

som fortelles i løpet av intervjuet. Man ser på hvordan intervjupersonen strukturer fortellingen 

og hvordan man forteller om handlingene (Kvale og Brinkmann, 2009: 229). På denne måten 

må mødrenes narrativer tolkes som aktive og selektive beretninger, med en klar funksjon i 

deres selvpresentasjon.  Slik vi skal se, hadde alle kvinnenes fortellinger en tydelig rød tråd i 

hvordan de ønsket å fremstå som mødre i Norge. 

Utgangspunktet for analysene mine bygger på en interesse, nysgjerrighet og uvitenhet om 

hvordan kvinnene ser på og opplever fenomenet med å oppdra barn i en annen kontekst enn 

de selv vokste opp i, og hva de trekker på i sin egen rolle som mor. En styrke ved den 

kvalitative tilnærmingen er at forståelsen av tematikken vokser frem underveis i prosessen 

(Creswell, 2007). Dette åpner opp for at man fra starten av kan ha en bred tilnærming til det 

man skal forske på.  

Prosjektet hadde en stor grad av fleksibilitet i forskningsdesignet. Jeg kunne ikke forutse hva 

kvinnene kom til å vektlegge under intervjuene. Jeg bestemte derfor at de skulle få fortelle 

relativt fritt, så lenge vi var innom noen overordnede temaer, som jeg satte agendaen for. På 

den måten sikret jeg at alle intervjuene dekket de samme temaene, mens rekkefølgen, formen 

og hvor mye de ulike delene ble vektlagt, var overlatt til intervjusettingen. Med dette plasserer 

formen på intervjuene seg mellom et halvstrukturert intervjudesign og åpent intervjudesign. 

Et halvstrukturert intervju kjennetegnes ved at forskeren har en rekke temaer som skal dekkes, 

samtidig som det er åpent for forandringer både i rekkefølge og spørsmålsform. Dette for at 

forskeren skal kunne følge opp svarene og fortellingene hun får (Kvale og Brinkmann 

2009:72). Jeg valgte og benyttet meg av denne formen fordi jeg ønsket at kvinnene skulle 

fortelle mest mulig fritt om sine livserfaringer. Dette er en krevende intervjuform, fordi 
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intervjueren ikke forholder seg fast til en intervjuguide og man er avhengig av at 

informantene er villige til å meddele seg (Dalen, 2011:26). Mange kvier seg for å velge en 

slik form (ibid), men med samtaleerfaring fra min jobb, ønsket jeg å prøve denne 

fremgangsmåten i dette prosjektet. Med den mer åpne formen opplevde jeg at jeg kom 

nærmere inn på kvinnene. De virket avslappet og valgte å åpne seg for meg og snakke om 

erfaringer, tanker og meninger som kanskje ikke ville kommet frem, hvis jeg hadde holdt en 

mer strukturert intervjuform. Ved å velge denne type intervju følger det også noen 

utfordringer, som jeg kommer nærmere inn på senere i kapittelet.   

6.4 Utvalg og rekruttering 
Empirien i denne oppgaven bygger på fortellingene til fem kvinner som bor i Oslo-området. 

Prosessen fra tanken om å intervjue foreldre med migrasjonsbakgrunn, til det ferdige 

datamaterialet, vil bli presentert i dette avsnittet. Jeg vil også kort gjøre rede for rekruttering 

av et utvalg jeg valgte å forkaste. Dette er viktig å ta med, da det å bedømme dataenes 

validitet, som igjen kan føre til forkastelse av materiale, er en del av det å være forsker. Det 

første kriteriet jeg satte var at informantene skulle ha migrasjonsbakgrunn i fra et ”ikke vestlig 

land”. De skulle selv ha egne barn, som de bodde sammen med her i Norge. Jeg ønsket også å 

intervjue begge foreldrene. Barna skulle ikke være over seksten år, sånn at valg av utdanning, 

karriere, familie og framtidstanker kunne kommuniseres, uten at de allerede var tatt og levd. 

Det var også viktig at foreldrene kunne kommunisere på norsk, slik at vi ikke trengte tolk. 

Rammen for oppgaven tillot ikke innleiing av tolk, og jeg ønsket å ha egen nærhet til 

intervjupersonene og materiale.  

I den første rekrutteringsfasen kontaktet jeg en voksenopplæring i Oslo. Her fikk jeg kontakt 

med en klasselærer som ønsket å hjelpe. Vi kommuniserte på telefon angående prosjektet, der 

jeg var opptatt av å få en ide om hvilket nivå elevene var på i forhold til det norske språket. 

Hun kunne fortelle at elevene var på nivå tre i norsk kurset, og derfor mente hun at 

intervjuene var gjennomførbare med de fleste av elevene15. Jeg sendte e–post angående 

kriterier jeg satte for personene jeg ønsket å komme i kontakt med. Hun informerte om 

prosjektet i sin klasse, og de som ønsket å delta kunne få fritak fra timen. Jeg gjennomførte 

seks intervjuer på et av skolens kontorer. Det viste seg at det var stor variasjon på norsk 

                                                
15 Trinn tre er siste trinn i norsk opplæringen. 
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kunnskapene til kvinnene jeg intervjuet. Jeg ble i hvert intervju tidvis usikker på om de alltid 

forsto spørsmålene mine. Dette resulterte i at jeg prøvde å forklare spørsmålene og komme 

med eksempler, som igjen kunne legge føringer for hvordan de formulerte svarene sine. Flere 

av kvinnene hadde også barn som var voksne, som igjen betyr at NSD (Norsk statistisk 

dataanalyse) krever at man får signert samtykke, da aldergrensen er 16 år. Noen av barna 

kunne det komme til å bli tidkrevende å få signatur av, siden de ikke bodde i Norge.  

Jeg ser at dette var et resultat av at jeg ikke hadde kommunisert tydelig til læreren hvilke 

kriterier jeg hadde til informantene. Det at jeg selv ikke hadde vært i kontakt med kvinnene, 

men fikk en annen person til å rekruttere for meg, var heller ingen god løsning. Jeg fikk 

følelsen av det overnevnte tidlig i datainnsamlingsfasen, allikevel valgte jeg å gjennomføre 

intervjuene og starte på transkriberingen. Jeg vurderte i det lengste om det faktisk var noe jeg 

kunne jobbe ut i fra eller ikke. At det virket å være stort engasjement blant de elevene som var 

valgt til å være med i studien, påvirket meg også. Jeg kom frem til at jeg ikke anså dataene 

som verken tilstrekkelig reliable eller valide i forhold til mine forskningsspørsmål. Jeg 

forkastet materialet og valgte å starte på nytt med annet utvalg. Jeg kontaktet min 

saksbehandler i NSD, Marie Scheldmann, og fikk skriftlig godkjent denne forandringen i 

planen. 

Av de fem kvinnene som blir presentert i oppgaven, har tre bakgrunner fra Pakistan og to er 

kurdere fra Iran. Norsk forskning på migranter har i stor grad vært rettet mot ulike etniske 

grupper (Farstad, 2004). Når jeg har valgt å intervjue kvinner både fra Pakistan og Iran, 

kommer det av en hypotese om at migrasjonserfaringen og deres situasjon er noe kvinnene 

har felles. Dette håper jeg kan bringe frem forskjeller og likheter som ikke nødvendigvis 

ordnes etter opprinnelsesland eller religion. Et ensporet fokus på opprinnelsesland og 

kvinnenes kulturelle røtter kan forhindre muligheten til å oppdage felles tanker, meninger og 

handlinger på tvers av kategoriene. Det kan for eksempel være større forskjell på pakistanere 

fra bygd og by, enn på personer fra forskjellige land men fra samme sosiale klasse. Dermed 

har hovedfokuset mitt vært kvinnenes situasjon i Norge, og deres erfaringer fra barndom til 

eget møte med storsamfunnet. Ved å ha ansvar for å oppdra sine egne barn og ha erfaring fra 

to ulike kulturer, har kvinnene en felles type kunnskap. Denne kunnskapen skaper et 

bindeledd og en felles kategori. Nasjonalitet som forklaring på adferd kan være relevant i 

noen sammenhenger, men treffer feil i forhold til denne oppgaven (Frønes og Kjølsrød, 

2010:442).  
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Kvinnene i utvalget kom til Norge på ulike tidspunkt i livet. En ble født her rett etter at 

foreldrene selv hadde emigrert, en kom da hun var 7, en som 16 åring og to kom da de var 

21år. Utdanningsnivået spenner seg fra universitets grad til kurs gjennom Nav. Alle var i jobb 

under intervjuene, med unntak av en mor som var i barselpermisjon. De har mellom to og fem 

barn, og de har alle barn i barnehage og på skole. Ingen av barna var over seksten år. 

Kvinnene som ble intervjuet har alle barn der begge kjønn var representert. De var alle gift og 

bodde med barnas far, med unntak av en mor som var skilt. Ønsket om å intervjue begge 

foreldrene ble ikke innfridd. Først og fremst fordi fedrene jobbet mye og ofte om natten. Vi 

gjennomførte intervjuene på dagtid, da barna var i skole og barnehage. Dette var et tidsrom 

som fedrene hadde mulighet til hvile. Skulle intervjuene gjennomføres på kveldstid, ville det 

bli behov for pass til barna, noe som skapte ekstra bry for familiene. På bakgrunn av dette 

valgte jeg å gå bort i fra den opprinnelige planen om å intervjue fedrene. 

Jeg laget nå tydelige kriterier for utvalget til oppgaven.  For at problemstillingen skulle 

belyses trengte jeg å være spesifikk når det gjaldt bakgrunn og kvalifikasjoner hos kvinnene 

jeg skulle intervjue. Jeg kontaktet Transaction, en forskningsgruppe på Pedagogisk 

forskningsinstitutt. De jobbet med et prosjekt i Groruddalen i forbindelse med 

Groruddalssatsningen16. Gjennom dette prosjektet, kom jeg i kontakt med de to første 

informantene til oppgaven. Forskergruppen satte meg i tillegg i kontakt med en barnehage de 

hadde kjennskap til via forskningsarbeid knyttet til Groruddalssatsningen. Siste med tanke på 

videre rekruttering.  

Snøballutvelgelse kan egne seg godt som rekrutteringsstrategi, om det er ønskelig å komme 

raskt i gang med intervjuene. Dette var en utvelgelsesstrategi som jeg benyttet meg av, og er i 

følge Heckathorn (1997:157) den mest vanlige varianten av rekruttering i praksis. Fangen 

(2004:55) hevder at når forskeren introduseres via kontakter, er det lettere og få både innpass 

og tilgang til intervjupersoner. Dette stemte godt overens med mine erfaringer. Det var flere 

som sa seg villige til å delta i prosjektet, men som falt utenfor deltakelseskriteriene. Det 

særegne ved denne formen for utvelging av informanter, er i følge Grønmo (2004), at den 

skjer i samråd med informantene selv. Men utvelgingen skjer ikke bare i samråd med 

                                                
16  Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Regjeringen og Oslo kommune, som sammen med lokale krefter skal ruste 
opp miljøet og sette i gang tiltak som gir bedre livskvalitet og levekår for beboerne i Groruddalen. 
(www.oslo.kommune/groruddalen)  
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informanter. Utvelgingen skjer av informanter. Ettersom jeg kom i kontakt med personer, 

tenkte de ut hvem som kunne passe til å være med i studien og de kontaktet venner og 

bekjente for å spørre om de ville delta. Flere av informantene gikk med andre ord inn i rollen 

som forskningsassistenter (Grønmo, 2004). Ved å velge denne rekrutteringsmetoden har jeg 

høyst sannsynlig kommet i kontakt med de som er interessert, som har et nettverk og som er 

samarbeidsvillige, noe som selvsagt har betydning for resultatene. Jeg valgte å bruke denne 

rekrutteringsmetoden ut i fra oppgavens forskningsdesign, tema og begrensede tidsskjema.  

6.5 Datamaterialet 

6.5.1 Intervjuguide 

I boken “Doing qualitative research differently” skriver Wendy Holloway og Tony Jefferson 

(2000:155) om «free association narrative interview”. Denne metoden er nyttig hvis 

forskningsspørsmålene søker å forstå menneskers erfaringer gjennom deres egen 

meningsramme. Dette har vært til inspirasjon for utformingen av intervjuguiden i denne 

oppgaven17. Holloway og Jefferson oppfordrer til åpne spørsmål, til å lokke frem historier, 

unngå ”hvorfor” spørsmål og til å følge opp samtalen med informantens egne ord og fraser. 

Disse ledetrådene har vært nyttige i utformingen av min intervjuguide. Jeg har for eksempel 

spørsmål der jeg ber kvinnene fortelle om sin egen barndom, for å få tak i historiene. Fokuset 

for meg i denne intervjusettingen er da å være en god lytter og moren jeg intervjuet ble 

fortelleren og ikke bare en respondent (Holloway og Jefferson, 2000:102). Ordet «hvorfor» 

finnes ikke i intervjuguiden og heller ikke i intervjusituasjonen. Å følge opp med 

informantens egne ord og utrykk opplevde jeg som et godt redskap for å utdype, holde 

samtalen i gang og få kvinnene til å utvikle videre tankerekker i fortellingene sine. 

Kategoriene som ble gjennomgått i intervjuguiden er inndelt i: Egen barndom, migrasjon og 

egne barn. Temaene for egen barndom og egne barn var: skole, fritid og fremtid. For 

kategorien migrasjon fortalte kvinnene fritt om sine erfaringer og tanker rundt dette. 

Fortellinger og egen barndom og egne barn vil i analysedelen sees i sammenheng med idealer 

for kollektivistisk og individualistisk oppdragelse. Fortellinger om migrasjonen vil fungere 

som en bro mellom de forestående kategoriene, samt analyseres opp i mot 

akkulturasjonsstress.  

                                                
17 Intervjuguiden ligger som vedlegg i slutten av oppgaven. 



 
 

42 

Kvale og Brinkmann (2009:115) påstår at jo bedre man har forberedt intervjuet, desto høyere 

kvalitet får den kunnskapen som produseres i intervjusamspillet, og desto lettere vil 

etterbehandlingen av intervjuene være. En viktig del av forberedelsene jeg gjorde var derfor å 

ha en grundig bearbeidelse og gjennomgang av intervjuguiden, før den ble anvendt i 

forskningsintervjuene. Den ble gjennomgått av to personer som har norsk som andre språk. 

Den første gikk igjennom intervjuguiden med tanke på språket. Dette for å se etter ord, utrykk 

og meninger som potensielt kunne være vanskelig å forstå for personer som ikke har norsk 

som morsmål. Den andre personen fokuserte på det innholdsmessige i spørsmålene, hva jeg 

spurte om og hvordan jeg spurte om det. Hun er selv mor og hun jobber med barn. Dette var 

en nyttig prosess fordi det var viktig for meg å få en vurdering fra en som kunne ta mødrenes 

perspektiv. På den måten unngikk jeg at spørsmålene kunne fremstå ubehagelige eller 

ledende. Jeg gjennomførte to pilotintervjuer på venner med migrasjonsbakgrunn, før jeg satte 

i gang med datainnsamling. Dette forarbeidet ga en innholdsmessig trygghet på at det jeg 

spurte om og hvordan jeg formulerte spørsmålene, var innenfor forståelige og tydelige 

rammer.  

6.5.2 Intervjuene 

Det var viktig for meg å poengtere for kvinnene i studien at det var frivillig å delta, og at jeg 

var fleksibel i forhold til tid og sted. Dette var for å gjøre deltakelse så enkel som mulig for 

kvinnene. Det kunne også potensielt bidra til å korte ned tiden på rekrutteringsprosessen. Vi 

avtalte intervjuene over telefon, eller ved direkte kontakt. Tre av intervjuene ble gjennomført 

på pauserommet til barnehagen jeg hadde rekruttert kvinnene fra, et ble gjennomført både i 

barnehagen og hjemme hos moren og et ble gjennomført i sin helhet hjemme hos moren18. 

Fordelen med å intervjue på pauserommet var at det ikke var noen forstyrrelser i form av en 

hustelefon som ringte, uventet besøk eller at noen banket på døra. Dette fordi jeg hang opp en 

lapp utenfor, med informasjon om at pauserommet var i bruk og klokkeslettene det gjaldt. 

Pauserommet vi fikk låne var et rom med lyse vegger og god atmosfære. Som Kvale 

(2001:73) sier, er dette en viktig forutsetning for at intervjupersonene skal føle seg trygge nok 

til å åpne seg opp og fortelle om sine følelser og erfaringer. Siden intervjuene er inspirert av 

                                                
18 Grunnen til dette er at vi ikke kom igjennom de overordnede temaene for oppgaven på den tilmålte tiden 

moren hadde satt av til intervjuet. Hun inviterte meg dermed hjem noen dager senere, for å få gjennomført 

intervjuet i sin helhet. 
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Holloway og Jeffersons «free association narrative interview», var valg av omgivelser et 

viktig metodisk grep. Cafeer eller andre offentlige rom ble i denne sammenheng derfor ikke 

vurdert som egnete steder for intervjuene. Det positive ved å intervjue hjemme hos kvinnene, 

var at da var vi på deres hjemmebane. De hadde dekket på med te servise på sølvfat og frukt 

da jeg kom. Dette skapte en avslappet følelse under intervjuene, og kvinnene virket trygge og 

mer åpne enn på pauserommet. Her opplevde jeg også at kvinnene hadde satt av god tid til 

intervjuene, og de hadde tid til å lene seg tilbake og fritt assosiere rundt mine spørsmål. Disse 

intervjuene ble begge på over to timer, og dermed mest innholdsrike. Det mest ideelle hadde 

vært om alle intervjuene ble gjennomført i hjemmet til kvinnene, men det var av ulike grunner 

ikke mulig å arrangere dette19. 

Med bakgrunn i disse erfaringene opplevde jeg at informantenes hjem var en god arena for 

denne type intervju. Det var i hjemmet kvinnene i størst grad skildret med innlevelse og 

følelse gode og vonde erfaringer de har opplevd. Flere begynte å gråte da de hentet frem 

minner, og jeg fikk inntrykk av at disse følelsene fikk mer aksept av kvinnene selv, da 

intervjuet var hjemme, enn på pauserommet. Min rolle i disse situasjonene vil bli nærmere 

presentert i neste avsnitt.  

6.6. Forskerrolle og relasjon mellom forsker og deltaker 
Tove Thagaard (2003:178-179) understreker at det er viktig at forskeren reflekterer over sin 

relasjon til deltakerne i studien når det gjelder kjønn, alder, klasse, etnisitet - og 

konsekvensene disse relasjonene får for datamaterialet. Den kulturelle forskjellen som var 

mellom meg og kvinnene i denne studien, kunne potensielt by på utfordringer. Under 

intervjuene til denne oppgaven, hadde jeg et ønske om at kvinnene skulle føle seg trygge nok 

til å skildre sine liv med egne følelser og tanker. Jeg søkte bevisst en forskerrolle som var 

nær. Hvordan jeg prøvde å løse dette, og refleksjoner rundt min rolle og relasjon til kvinnene 

vil her bli presentert. 

Hvordan man møter informantene, kan legge grunnlaget for hvordan intervjuet arter seg og 

hvilken retning det tar (Holloway og Jefferson, 2000:46). Siden det kunne være sannsynlig at 

kvinnene jeg intervjuet hadde en religion eller kultur det var sømmelig å dekke til skuldre og 

knær, gjorde jeg dette. Kvale og Brinkmann (2009:156) skriver at i intervju med mennesker 
                                                
19 Grunnet oppussing, mann som hadde jobbet nattevakt og tid.  
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fra andre kulturer, er det vanskelig å få en fornemmelse av de mange kulturelle faktorer som 

påvirker intervjuer og informant. Selv om kvinnene i denne studien hadde bodd mange år i 

Norge, var dette viktige prinsipper å ta med seg i denne studien. Et tilfelle der kulturelle 

forskjeller kom til syne, var da en mor forteller hennes oppdagelse av at sønnen på tretten år  

hadde sett på «voksenfilmer» på internett. Da hun begynner å fortelle, trekker jeg på 

smilebåndet, siden vi i min familie ler av liknende historier. Jeg forstod raskt at smilet ikke 

var passende i denne situasjonen. Det viste seg at hun hadde tatt hendelsen svært tungt og 

«grått i flere dager». Dette eksempelet var en episode jeg ble bevisst på. Det kan ha oppstått 

flere liknende hendelser, der jeg ikke plukket opp at min reaksjon var ustemt med kvinnenes 

opplevelse av det de fortalte. Dette kan ha påvirket intervjusituasjonen og gitt kvinnene en 

ubehagelig opplevelse, eller bidratt til at de ønsket å skifte tema. For å eliminere denne type 

hendelser forsøkte jeg å bruke hverdagslige og erfaringsnære begreper i spørsmålene, vise 

empati da kvinnene snakket om vonde opplevelser og forsøke å innta en lyttende holdning 

(Album 1996:241). 

Det er vanskelig å klassifisere kvinnenes bakgrunn, fordi den er kompleks. Deres mødre var 

alle analfabeter og hjemmeværende. Fedrene hadde vært alt fra soldater til fabrikkarbeidere. I 

to av kvinnenes sine fortellinger kom det frem at den ene delen av familien kunne 

klassifiseres som øvre middelklasse, imens den andre delen var fattige bønder eller fra 

arbeiderklassen. Samtidig kan man si at samtlige av kvinnene har vært igjennom en 

klassereise. Her er det særlig en kvinne som skiller seg ut: Hun kom til Skandinavia som 

femtenåring og hun var da analfabet uten noen skolegang. I dag jobber hun som hjelpepleier, 

og har bestemt seg for å videreutdanne seg til sosionom. Det er vanskelig å si hvordan min 

egen bakgrunn har påvirket intervjuene. Jeg er selv fra en arbeiderklassefamilie, men det 

faktum at jeg kommer som en person fra mastergradsutdanning har sannsynligvis sin 

innvirkning på dynamikken i forholdet mellom oss. Særlig også med tanke på at utdanning 

var en rød viktig tråd, som gikk igjennom samtlige av kvinnenes fortellinger.   

Fangen (2004:118) påpeker at forskerne ofte er relativt unge. I mitt tilfelle er jeg i slutten av 

tjueårene, og ikke så langt fra kvinnene i alder. En fordel med dette er at jeg kanskje kan virke 

mindre «truende» og formell (Fangen, 2004:119).  Det at jeg selv ikke har barn fikk ikke de 

konsekvensene som kunne oppstått. Kvinnene kunne følt en type avstand til meg, siden jeg 

har valgt å prioritere annerledes i livet enn de selv kanskje har gjort, eller hatt muligheten til. 

De kunne også følt at deres erfaringer som mødre var fjerne for meg. Det var kun en av 
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kvinnene som spurte om jeg hadde barn. De snakket alle om erfaringene rundt graviditet og 

fødsel: En kvinne fortalte for eksempel om ubehaget ved lystgass under fødsel, en annen om 

redselen for epidural. Siden jeg har jobbet med barn og familier store deler av mitt voksenliv, 

kunne det kanskje virke på kvinnene som om jeg selv var mor. Jeg kjente igjen mange av 

deres erfaringer og situasjoner, nettopp fordi dette er noe jeg har vært tett på i 

jobbsammenheng. Det at jeg ikke selv har barn, kan allikevel ha innvirket på informasjonen 

jeg fikk. Jeg har ikke opplevd det kvinnene forteller, kroppslig. Kanskje en eldre forsker med 

barn i skolealder ville fått frem fyldigere informasjon? Det kan ofte være en fordel å være 

eldre når prosjektet handler om voksne personer, slik som i denne studien (Fangen 2004:119). 

Kjønnsforskjeller mellom forsker og deltaker kan spille inn på mange ulike måter (Fangen 

2004:125). Hva hadde det da å si for intervjuene at vi hadde samme kjønn? Noen fortalte om 

personlige kroppslige erfaringer i intervjuene, og jeg mener at det var en «kvinnelig 

fortrolighet» som var avgjørende for at dette ble kommunisert. Jeg tror informasjonen som var 

av særlig personlig og kroppslig art, ikke ville kommet frem på samme måte hvis en mann 

hadde vært intervjueren. Her kommer det også noen kulturelle og religiøse aspekter inn. 

Sømmelighet ovenfor det andre kjønn er noe som, gjennom intervjuene, kommer frem som 

viktige egenskaper for alle kvinnene. Den ene moren fortalte for eksempel om svært 

vanskelige følelser da hun fikk beskjeden om at hun hadde fått tildelt en mannlig gynekolog. 

Katharina Schöndorf (1996) kaller den heterososiale dialogen mellom henne og informantene 

hun intervjuet i forbindelse med sin hovedfagsoppgave om maskulinitet og seksualitet, for 

“det heteroseksuelle møtet”. Med “det heteroseksuelle møtet” mener hun hvordan møtet 

mellom henne og de mannlige informantene preges av at de tilhører ulike kjønn, og at det 

faktum fanges inn av en heteroseksualitet som handler om å bekrefte det mannlige subjektet. 

Det mannlige subjektet fremheves og tar bevisst eller ubevisst kontrollen over 

(intervju)situasjonen (Schöndorf 1996, s. 44, i Elin Kippe, 2006). Dette er aspekter som ikke 

gjorde seg gjeldende i intervjuene med kvinnene. Det at vi har samme kjønn utgjorde dermed 

ikke de utfordringene som for eksempel Schöndorf har erfart. Jeg er av den oppfatning at 

kvaliteten på intervjuene verken ville blitt dårligere eller bedre hvis det var en mann som 

foretok intervjuene av mødrene. Høyst sannsynlig ville de først og fremst blitt annerledes, og 

mødrene ville vektlagt andre aspekter i fortellingene sine. 

Det faktum at jeg arbeider som miljøterapeut med innsikt og kunnskap om migrasjon og 

traumeopplevelser, er noe som kan ha hatt både fordeler og ulemper i intervjuet. Fordelen er 
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at forskningsspørsmålet har oppstått ut i fra et virkelighetsnært perspektiv, på et tema jeg har 

sett det nødvendig å belyse empirisk og pedagogisk. Ulempen kan være at jeg lar meg farge 

av personlige opplevelser og erfaringer som kan snevre inn perspektivet og dermed utgjøre en 

trussel mot validitet. Alle kvinnene jeg snakket med hadde erfaringer, jeg som «født og 

oppvokst i Norge» vanskelig kan ane konturene av, men allikevel hadde en type kjennskap til. 

Deler av materialet rommer historier om oppvekst i flyktningleir, tap av nær familie i tidlig 

alder, tortur og vold. Erfaringer som dette ble av flere mødre skildret med tårer, frustrasjon og 

sinne. Hvordan opplevde de å fortelle dette i et intervju?  Kan erfaringene mine med samtale 

om vanskelige tema, ubevisst ha presset kvinnene til å åpne seg mer enn de selv følte 

bekvemt? Hvordan følte de seg etter at intervjuet var over? Dette er spørsmål som jeg 

opplevde som viktige. Jeg har hatt kontakt med samtlige av kvinnene etter intervjuet, og de 

har alle både min e- postadresse og mitt mobilnummer. Hvis de skulle ønske å trekke seg, har 

jeg gitt informasjon om at de har de all rett til å gjøre det, uten begrunnelse. De har alle sagt 

seg positive til å bli kontaktet igjen hvis det er noe som jeg følte skulle være uklart. To 

kvinner sa også etter intervjuet at: «Jeg er glad over å få fortalt min historie», og «det er 

hyggelig hvis dette kan være til hjelp». Med bakgrunn i dette velger jeg å si som Patton 

(2002:40) at forskerens personlige erfaring og innsikt er en viktig del av undersøkelsen og en 

kritisk forståelse av et fenomen. Ingen kan påberope seg å være helt blanke i møtet med en 

problemstilling, da vi alle er farget av tidligere erfaringer og det begrepsapparatet vi har for å 

forstå verden og fenomenene med. 

6.7 Analyse av datamaterialet 
Datamaterialet for oppgaven er transkripsjonene som ble gjort etter at intervjuene var 

gjennomført. Allerede under intervjuene kunne jeg se vage konturer av visse temaer som gikk 

igjen og som ofte var felles i kvinnenes fortellinger. Det første jeg gjorde etter at intervjuene 

var transkribert, var å lage et sammendrag av hvert intervju. Her tok jeg nøye for meg hver 

fortelling som ble fortalt om familien, kvinnene selv og barna deres. Her var jeg ute etter å 

finne både overgripende temaer men også idealene og selvpresentasjonen som kvinnene 

ønsket å formidle til meg. Det var ved dette analysearbeidet jeg oppdaget at det på tvers, og 

gjennom ulike former var mønstre som gikk igjen i fortellingene. Etter at jeg var ferdig med å 

lage oppsummering av alle intervjuene, lagde jeg kategorier ut i fra hvordan intervjuguiden er 

inndelt. Kategoriene var egen barndom og oppvekst, om barnet; hjemme, skole, familie, fritid 
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og fremtid. Til dette arbeidet brukte jeg Nvivo, som er et analyseprogram for tekstdata. Dette 

hjalp meg til å få bedre oversikt og organisere det omfattende datamaterialet som intervjuene 

hadde bidratt til. Analyseprogrammet gjorde det også enklere å gå frem og tilbake mellom det 

generelle og det spesifikke. Kategoriene som i Nvivo heter «nodes» ble etter hvert fylt med 

utklipp fra alle intervjuene. Det var i denne fasen jeg oppdaget at til tross for den ulike 

oppveksten til kvinnene hadde de alle noe felles, som f.eks. mødre som var analfabet, foreldre 

som kunne være lite tilgjengelige, mangel på ungdomstid og arrangerte ekteskap, interesse for 

likestilling og depresjoner. I forhold til egne barn trakk de frem barnehagen som en viktig 

arena for språkutvikling, skolen, koranskolen, likestilling, viktigheten av utdannelse, respekt 

og fritid.  Disse kategoriene satte jeg så i sammenheng med listen over de ulike idealene for 

kollektivistiske og individualistiske idealene fra teoridelen. 

Etter at de overnevnte temaene utkrystalliserte seg som gjengangere i kvinnenes fortellinger, 

tok jeg igjen for meg hver enkelt fortelling og så spesielt etter hva som ble sagt innenfor de 

ulike kategoriene. Dette ble en mer fortolkende prosess. Her prøvde jeg å finne frem til 

hvordan kvinnene presenterte familien, seg selv og barna i narrativene, og hvilken funksjon 

de hadde. I tråd med den narrative tilnærmingen jeg hadde til materialet, tolket jeg deres 

uttalelser som en ytre manifestering av deres konsepter om selvet. Som Gullestad skriver i 

«Hverdagsfilosofer - verdier, selvforståelse og samfunnssyn i det moderne Norge» kan 

identiteter og selvet i høy grad forstås som svar på spørsmål om hva slags menneske en er 

eller vil være. Det er et nært forhold mellom identitetsforvaltning og verdier i et samfunn, 

ettersom et menneske vanligvis ønsker å være noe de finner verdifullt. Både livshistorier og 

selvbilder er derfor avhengig av verdibegreper og moral (Gullestad, 1996:27). Samtalene med 

kvinnene ga meg en innsikt i hvordan de navigerte mellom idealer og hvordan narrativene 

tjente et formål i hvordan de forholdt seg til sine egne migrasjonshistorier men også hvordan 

de ønsket at livet deres i dag skal fremstå. 

 

Arbeidet med livshistoriene til kvinnene har vært en spennende oppdagelsesferd. Å bevege 

seg mellom det teoretiske og intervjumaterialet har vært lærerikt og nyttig. Hver gang jeg 

leste fortellingene oppdaget jeg sammenhenger jeg ikke hadde sett før. Mange av de trekkene 

jeg tenkte på i starten av analysen, ble ikke alltid de som ble mest interessante etter en tid, da 

materialet hadde «vokst på meg» og tatt en annen retning.  
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6.8 Pålitelighet - reliabilitet. 
I en kvalitativ studie er reliabilitet og validitet noe man jobber med kontinuerlig gjennom hele 

forskningsprosessen (Kvale og Brinkmann, 2009:246). God reliabilitet er i denne oppgaven 

en forutsetning for at sammenhengene jeg sier noe om, sannsynligvis kan være relevante for å 

forstå fenomenet oppdragelsesidealer i en migrasjonskontekst utover utvalget i denne studien. 

I følge Langdridge, (2006:41) har reliabilitet noe å gjøre med hvor stabilt og representativt det 

vi måler er. Denne definisjonen antyder at for eksempel meninger, holdninger, erfaringer o.l. 

kan bli kontrollert og gjort identiske hvis man har gjort seg flid med utformingen av 

spørsmålene. Dette er i følge Holloway og Jefferson (2000:79) et krav som er problematisk 

innenfor den kvalitative forskningstradisjonen. Man kan allikevel påvirke reliabilitet i 

metodebruken og metodeavklaringen. Dette betyr at problemer og eventuelle feilkilder blir 

eksplisitte og drøftes underveis i arbeidet. I mitt tilfelle så vil min pedagogiske oppfatning av 

begrepet «oppdragelse» påvirke mitt syn på nettopp dette. Allikevel, mine kunnskaper om det 

jeg studerer har jeg brukt som en ressurs i intervjuguiden, som igjen påvirker empirien. Jeg 

har under hele prosessen holdt meg så objektiv som mulig, for å minske graden av 

forutinntatte holdninger og meninger i resultatene. Det er også viktig med synliggjøring av 

begrensninger i materialet og ved forskerrollen. For å etterstrebe disse kravene har jeg 

gjennom teorikapittelet gitt leseren en redegjørelse for valgt metode og begrunnelser for dette 

valget. Forskningsprosessen er gjort rede for fra start til slutt. I avhandlingen har jeg 

etterstrebet en intervjuform som ikke inneholdt ledende spørsmål. Transkripsjonene er skrevet 

med alle detaljer og lyder som jeg registrerte. Troverdighet til forskeren spiller også en viktig 

rolle for å få reliable data (Kleven, Hjardemaal og Tveit, 2002). Selv om forskjellene mellom 

meg og kvinnene kunne skape avstand, kan det faktum at jeg ikke deler samme bakgrunn som 

kvinnene jeg intervjuet, også ha bidratt til økt tillit til meg. Dette fordi at muligheten for at jeg 

kan kjenne noen i deres miljø eller ha dårlige følelser over noen av deres handlinger eller 

tanker, mest sannsynlig ikke vil representere en trussel. Jeg kan forholde meg til deres 

fortellinger med større distanse, enn om jeg selv hadde hatt samme kulturelle bakgrunn. Det 

kan også være med på å bidra til at kvinnene har vært mer spesifikke i sine fortellinger, og 

ikke «tatt for gitt» at jeg forstår hva de snakker om.  
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6.9 Gyldighet - validitet 
Validitet handler om i hvilken grad våre data faktisk reflekterer de fenomenene som vi ønsker 

å vite noe om (Pervin, 1984 i Kvale og Brinkmann 2009:251). Å validere er å kontrollere, og 

spørsmålet om hva som er valid kunnskap inneholder det filosofiske spørsmålet: ”Hva er 

sannhet?” (Ibid:251). En hoved kritikk mot en del av forskningen om foreldreholdninger og 

praksis har vært at man har brukt foreldre som hovedinformanter. Gjennom retrospektive 

intervjuer kan man lett få et glansbilde av foreldrenes oppdragelsesholdninger, et bilde som 

kan ha lite til felles med virkeligheten. En slik kritikk kan også rettes mot foreldrenes ideer og 

teorier  (Evenshaug og Hallen, 1997:225). Til dette kan det sies at det også er «glansbildet» 

jeg er ute etter. Jeg er ikke her primært interessert i bare hva foreldrene gjør, men også hva de 

sier at de gjør, samt hva de ønsker, tenker, mener og vil i forholdt til barna og oppdragelsen. 

Med glansbildene får jeg mulighet til å forstå hvilke oppdragelsesidealer kvinnene har 

kjennskap til. Når det gjelder denne oppgavens validitet, henger den da i stor grad sammen 

med oppgavens reliabilitet; om spørsmålene jeg har stilt, har blitt tydelige ovenfor kvinnen 

jeg har intervjuet, og hvordan jeg har tolket deres svar. Som nevnt tidligere i kapittelet, valgte 

jeg å forkaste et datasett nettopp på grunn av usikkerhet om hvorvidt spørsmålene ble forstått 

eller ikke. Derfor vil jeg hevde at datasettet i andre runde høyst sannsynlig ikke har 

validitetsfeil som dette. Selv om analysen min kun er basert på fem intervjusamtaler, har jeg 

vært opptatt av å identifisere sosiale mønstre og sammenhenger. I tillegg vil jeg hevde at 

studien gir tilgang til kvinnenes følelser, opplevelser og subjektive forståelser. Den gir ett 

innblikk i ulike sider ved en emigrasjon. Gjennom intervjuene har deres sterke og 

overbevisende fortellinger blitt fortalt, og de bærer sin gyldighet i seg selv. Resultatene i 

denne oppgaven kan selvfølgelig ikke si noe om alle mødre med migrasjonsbakgrunn, og 

dette er først og fremst på grunn av det lille utvalget. Den kan allikevel bidra til nyansering og 

videre diskusjon. Den kan også være relevant for videre forskning og for å se om den 

teoretiske forståelsen som er knyttet til min analyse kan bidra til en mer generell teoretisk 

forståelse.   

6.10 Etikk 
Etiske betraktninger er noe som gjør seg gjeldende gjennom alle faser av en kvalitativ 

undersøkelse (Kvale og Brinkmann, 2009:156). Fra prosjektets spede oppstart vurderte jeg 

om det kunne ha noe annet enn fordelaktige konsekvenser for de kvinnene som valgte å bli 
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med i prosjektet. Jeg kom frem til at jeg ikke kunne finne noen holdepunkter for det. Tidlig i 

fasen ble prosjektet meldt i fra til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD), og 

godkjent før intervjuene fant sted. Kvinnene fikk informasjon om prosjektet muntlig, og også 

et tilbud om å få et skriftlig informasjonsskriv om hva prosjektet dreide seg om. Først i 

intervjuet ga jeg kvinnene informasjon om min taushetsplikt og deres garanti for anonymitet 

og konfidensialitet. Deretter leste vi igjennom det informerte samtykket, og de skrev under på 

dette. Under intervjuene benyttet jeg meg av en digital lydopptaker som hjelpemiddel. Dette 

fikk jeg tillatelse til av kvinnene, både muntlig og skriftlig i forkant av intervjuet. Det var 

ingen av kvinnene som hadde noe i mot å bli tatt opp på lydbånd. Lydfilene ble lagt inn på 

min pc, som er låst med passord, og jeg transkriberte intervjuene fortløpende etter hvert som 

de ble utført. Dette med tanke på nærhet til intervjuet i tid, og også for å få verdifull lærdom 

om min egen intervjustil. Jeg skrev transkripsjonene ordrett og detaljert som de ble presentert, 

med unntak av ett intervju. Der hadde kvinnen jeg intervjuet bodd noen år i Sverige, og med 

tanke på personvern skrev jeg de ordene hun sa på svensk, over til norsk. I personvernets navn 

har jeg heller aldri skrevet hvem som er fra Sverige. Dette vurderte jeg mulig å gjøre, uten at 

hennes fortellinger ble forandret.  Ingen opprinnelige navn på personer eller steder er nevnt i 

transkriberingene, verken på kvinnene selv eller andre personer de nevner. Jeg har også i noen 

tilfeller endret på opplysninger som ikke er sentrale for det jeg vil formidle for å være sikker 

på at man ikke kan finne tilbake til enkeltpersoner. Jeg har konsekvent brukt ”sønnen min” 

eller ”datteren min” i stedet for navnet på barna. I analysedelen har jeg gitt alle personer og 

steder fiktive navn. Når det gjelder tilgang til transkriberingene, har jeg sendt disse til en 

Post.doc tilknyttet forskergruppa Transaction på Pedagogisk forskningsinstitutt. Han har 

mulig interesse i å bruke de i sine egne studier. Dette er muntlig godkjent via telefon, av 

saksbehandler i NSD, Marie Schildmann. 
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7 Kvinnene i studien 
 

7.1 Innledning 
I presentasjonen av kvinnene er det viet plass til familien. Hensikten med dette er å 

tydeliggjøre hvilken betydning deres familie og utvidede familie har i deres fortellinger om 

både fortid, nåtid og fremtid. De utgjør forhistorien til hvorfor kvinnene i dag bor i et annet 

land enn det de selv har røtter i. Tragiske hendelser med foreldrene, eller foreldrenes valg 

eller handlinger er hovedgrunnen til at kvinnene har migrasjonsbakgrunn. Poenget er at 

migrasjonen ikke er et valg de selv har tatt, men en konsekvens av utenforliggende 

omstendigheter. Andre fellestrekk er at alle kvinnene har hatt en mor som har vært 

hjemmeværende og analfabet. Alle har også hatt fedre som har arbeidet og kvinnene fra Iran 

har i tillegg hatt fedre som har hatt politisk engasjement. Alle kvinnene er i jobb, og alle har 

tatt mer skolegang etter at de kom til Norge. Etter presentasjonen av kvinnene vil jeg i de 

følgende kapitlene presentere og diskutere empirien i oppgaven. 

7.2 Rhianna  
Rhianna bodde sammen med moren, søstrene og den utvidede familien på landsbygda i 

Pakistan, frem til hun skulle begynne på skolen. Da flyttet hun med moren og søstrene til 

Norge. Faren hadde flyttet til Norge noen år tidligere. Hun bor nå i Oslo med ektemann og 

fire barn mellom 0 – 11 år. Mannen flyttet fra Pakistan til Norge da Rhianna var ca. 20 år. 

Rhianna har en praktisk rettet utdanning, og skal tilbake i sin faste jobb etter endt 

fødselspermisjon. Mannen har fast jobb, men ingen høyere utdanning. Moren til Rhianna 

hadde ingen skolegang, og hun var analfabet. Faren hennes kom til Norge som 

arbeidsinnvandrer. Han hadde ingen utdannelse som Rhianna kjenner til. Han døde da 

Rhianna var i barneskolealder og moren gikk bort noen år senere. Barnevernet ble da koplet 

inn. Rhiannas tre søstre bor i Oslo-området.  
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7.3 Sunita 
Sunita ble født kort tid etter at foreldrene hadde flyttet fra Pakistan til Norge. Hun bor i Oslo, 

med ektemann og tre barn mellom 6 – 11 år. Mannen flyttet fra Pakistan til Norge da Sunita 

var 22 år. Han har høyere utdanning fra England og Dubai, og i dag en fast jobb, som ikke er 

relatert til utdanningen. Sunita har tre års høgskoleutdanning, og jobber i dag i en mellomstor 

kommunal bedrift. Moren til Sunita har ingen skolegang og er analfabet. Hennes far begynte 

på høyere studier i voksen alder i Norge, men ble ufør på grunn av sykdom. Sunita har to 

søstre. Både Sunita og mannen har store deler av sin storfamilie boende i Oslo området. 

Sunitas svigerforeldre bor i Pakistan. 

7.4 Noor  
Noor er kurder fra Iran. Hun vokste opp i en mindre by sammen med foreldrene og sine syv 

søsken. Hun kom til Norge som flyktning da hun var i begynnelsen av tjueårene. Hun bor nå i 

Oslo, er skilt og har to barn på 3 og 10 år. Noor var politisk aktiv i sin ungdom. Hun har 

studert i Iran, og har i tillegg til norskstudier, fullført to studieretninger på bachelor nivå i 

Norge. Hennes mor har ikke skolegang, og er analfabet. Hennes far var håndverker og politisk 

engasjert, og ble fengslet på grunn av dette. Han ble torturert til døde rett etter han kom ut i 

fra fengsel, da var Noor i ungdomsskolealder. Noor har en søster utenfor Oslo, og resten av 

søsknene bor andre steder i Skandinavia. 

7.5 Malika  
Malika er født og oppvokst i en liten landsby i Pakistan. Her bodde hun under samme tak som 

foreldre, søsken og den utvidede familien. Hun kom til Norge da hun var i starten av 

tjueårene. Hun hadde da vært forlovet med sin mann som bodde i Norge, fra hun var tretten. 

Malika har fem barn mellom 4 – 16 år. Malika hadde til sammen fire års skolegang i Pakistan 

før hun kom til Norge. Her har hun, i tillegg til norskstudier tatt eksamen i et praktisk rettet 

fag. Hennes mann kom til Norge i slutten av barneskoleårene, og han har fullført 

videregående skole. Han har idag fast jobb. Malikas mor hadde ingen skolegang og var 

analfabet. Malikas far hadde noe skolegang og lærte andre menn i landsbyen å lese. Han eide 

også en del eiendom som han leide ut. Malika og hennes mann har alle sine søsken boende i 

Oslo. Foreldrene er døde. 
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7.6 Almas  
Almas er kurder fra Iran. Hun kom til Norge som flyktning da hun var ungdom. Da hadde hun 

bodd sammen med bestemoren og søsteren i flyktningeleir uten rettigheter siden hun var i 

tidlig skolealder. Hun bor nå i Oslo. Almas har to barn mellom 12 og 8 år. Almas hadde ingen 

skolegang og var analfabet da hun kom til Norge. I tillegg til norskstudier, har hun fullført 

videregående skole, og tatt eksamen i helsefag i Norge. Hun har fast jobb, men planlegger å 

begynne på høyere utdannelse neste år. Hennes mann er også fra Iran. Han kom til Norge da 

han var tenåring. Almas og han traff hverandre gjennom felles kjente. Han har 

yrkesutdannelse, med videreutdannelse. Han er nå lærer på videregående skole. Almas mor 

døde innen Almas var 3 år. Hun hadde ikke skolegang. Faren til Almas hadde ikke utdanning, 

men var politisk aktiv. På grunn av risikoen ved sitt politiske engasjement flyktet han til 

Norge. Almas sin familie bor ikke i Norge. Hennes manns familie bor i Oslo-området.  
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8 Kvinnenes oppvekst 
 

8.1 Innledning 
Kvinnene jeg har intervjuet har ulike bakgrunner for migrasjonen. Det empiriske materialet i 

avhandlingen viser derfor frem variasjoner når det kommer til kvinnenes erfaringer, minner 

og meninger om sin egen barndom og oppvekst. For å få frem disse variasjonene har jeg valgt 

å presentere noen sider fra alle kvinnenes oppvekstfortellinger. Disse fortellingene spiller en 

sentral rolle i å belyse kontraster og likheter mellom kvinnenes oppvekst og den oppveksten 

de søker å skape for sine egne barn. De er også viktige for å belyse grunner for migrasjon og 

hvor forskjellige utgangspunktene for migrasjon er. Fortellingene relateres til oppgavens 

hovedproblemstilling og tar utgangspunkt i hypoteser om kollektivistiske 

oppdragelsesverdier. Videre formidles deres opplevelse av å forlate hjemlandet og å komme 

til Norge. Oppgavens problemstilling innbyr til å undersøke hvordan migrasjon fører til møter 

mellom to kulturer av barneoppdragelse. Fortellingene som presenteres kan videre bidra til å 

belyse begreper som er viktige for å forstå dette møtet. Til slutt kommer fortellingene om 

egne barn. Disse fortellingene sees i lys av individualistisk orientert oppdragelse og 

akkulturasjon. Dette kapitelet er ment som en personsentrert empirisk fremstilling, og den 

teoretiske diskusjonen vil komme til sist i avslutningsdelen. Analysen er delt inn i tre 

hoveddeler: Kvinnenes oppvekst, migrasjon og barn. 

8.2 Gjensidighet og avhengighet blant slekten 
Alle kvinnene har ulik bakgrunn. Det som er felles for alle, er at den utvidede familien er en 

naturlig del av oppveksthistoriene20. Flere av kvinnene bodde sammen med tanter, onkler, 

kusiner og fettere og de føyer seg inn i historiene på en naturlig og selvfølgelig måte: 

”Pappan min og onkelen min, de to var brødre, og mamman min og tanten min er også 

søstre” (Rhianna). Familiene er flettet inn i hverandre ved at den utvidede familien har 

inngått ekteskap med hverandre i generasjoner. Rhianna bodde sammen med den utvidede 

                                                
20 Den utvidede familien er onkler, tanter, fettere, kusiner og besteforeldre 
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familien i Pakistan frem til hun var syv år. Dette beskriver hun som en god periode i livet, der 

moren var rolig og hadde god tid. Deltakelsen i fellesskapet blir tydelig: 

”Vi bodde sammen med mamma, men der var det bestefar, bestemor, onkel tante, en 

stoor familie, og det var annerledes eeh det var stor familie, og jeg storkoste meg med 

stor familie (…)det husker jeg at folk satt og skravlet hele familien i Pakistan og 

venner og alle slektninger og alle var så mye innom hos oss hele tiden” (Rhianna). 

Her gir Rhianna utrykk for at  det var en trygg hverdag i barndommen. Dette kan sees i 

sammenheng med modellen for kollektivistiske familierelasjoner, der hele den utvidede 

familien utgjør den faste rammen rundt livet. Huset de bodde i fungerte som et samlingspunkt 

for andre slektninger og venner. Rhianna vektlegger her den positive siden ved å ha så nære 

relasjoner til familien, og hun oppfattet sin hjemmeværende mor som rolig og harmonisk. 

Livet dreide seg rundt familien, og hennes verden var på denne tiden liten.  

Noen av kvinnene mistet en eller begge foreldrene i tidlig alder. Da var det andre 

familiemedlemmer som overtok omsorgen og ansvar for barna. Dette snakker kvinnene om 

som en selvfølgelighet, og ikke med takknemlighet. Muligens er det slik at den gjensidige 

avhengigheten i slekten har vært gjeldende i generasjoner, og at en unnlatelse av dette 

ansvaret ikke er en reell mulighet. Dette kan neste utsagn være et eksempel på. Moren til 

Rhianna ble syk kort tid etter at hun kom til Norge, og familien trengte hjelp:  

«…»Og kusinen vi fikk lov til å hente fra Pakistan som var rundt 18-19 «…» også til 

slutt så sa de at hun er veldig syk. Og hun kan ikke gjøre så mye. Og da ville 

mammaen hente kusinen, minste kusinen, for moren hennes døde i Pakistan så mamma 

har tatt vare på de tre jentene. Og hun har liksom vært jenta hennes. «…» Jaja så hun 

sa: jeg ville gjerne hente henne for hun hjelpe mye der nede” (Rhianna). 

 

Her ser vi utslag av en lojalitet som kusinen har i forhold til Rhiannas familie; siden Rhiannas 

mor tok seg av kusinen da hun som liten mistet sin mor. Rhianna legger det frem som om 

dette er noe som skjer «automatisk» og snakker om det som et rent praktisk arrangement, og i 

hvert fall tilsynelatende uten sterke følelser. Kusinens bidrag til familien var å ordne hjemme, 

mens Rhianna måtte bistå søsken på møter i skole, barnehage og barnevern, i tillegg til å ta 

hånd om moren på sykehuset før hun gikk bort. Rhianna var den eldste av sine søstre, og den 

som kunne språket best. På denne måten fikk hun rollen som den «voksne» i familien. Siden 
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alle mødrene til kvinnene i utvalget var analfabeter, og deres oppgaver hadde vært å sørge for 

storfamilien, tilegnet barna deres seg raskere kunnskap og erfaring som var nødvendig i 

Norge. Dermed er den voksenrolle i barndom/ungdomstid som Rhianna beskriver også noe 

som går igjen i flere av fortellingene.   

 

Noen av kvinnene forteller om en vanskelig oppvekst med traumatiske opplevelser. Det var 

lite tid til bekymringsløshet. Siden Almas mistet sin mor i barsel da hun var veldig liten, er 

det andre familiemedlemmer som har vært hennes og søsterens oppdragere og 

omsorgspersoner. Hun husker lite av de første årene etter morens bortgang, men har blitt 

fortalt av andre familiemedlemmer hvor hun bodde: 

 

”Jeg bodde etterpå hos mine foreldre, hos min bestemor og bestefar og søsteren min 

har tante til pappa tatt hånd om til hun var fire fem år tror jeg” (Almas). 

Her ser vi at Almas kaller sine besteforeldre for foreldre. Dette var noe hun gjorde konsekvent 

under intervjuet. Grunnen var at farens nye kone, mishandlet Almas og søsteren hver dag, og 

faren derfor gikk med på at hans foreldre fikk den daglige omsorgen for hans barn. Gjennom 

Almas presentasjon av tiden før hun emigrerte, gir hun utrykk for at det var lite rom til å være 

barn. I åtte år bodde Almas sammen med sin bestemor i en flyktningleir. Bestemoren var mye 

deprimert, dermed måtte Almas og søsteren gjøre mange av de daglige gjøremålene, som vi i 

Norge nå anser som typiske voksenoppgaver. Almas forteller at bestemoren egentlig ikke 

hadde overskudd til å ta seg av to barnebarn, men det virker ikke å ha vært noe alternativ å si 

nei, og herigjennom sikret hun seg jo også en alderdom der hun selv ble tatt vare på.  

 

Noor er også en av kvinnen i studien som mistet en forelder i tidlig alder, nemlig far. På grunn 

av sitt politiske engasjement ble han fengslet. Her ble han så kraftig torturert at han døde kort 

tid etter løslatelsen. Noor ble selv politisk aktiv noen år etter farens bortgang. Hun sier at hun 

fikk mye samfunnsrelatert kunnskap og politisk informasjon ved å lytte til farens politiske 

diskusjoner. Dette er et eksempel på en ubevisst oppdragelse fra farens side, siden budskapet 

ikke var myntet på Noor, men det har i stor grad påvirket henne til selv å bli politisk engasjert. 

Noors mor var husmor og uten skolegang. Etter mannens bortgang er det ikke vanskelig å 

forestille seg hvilke utfordringer det innebar for denne moren å ta vare på åtte barn alene:  
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”Ja, hun måtte klare alt selv. Det, jah, det var veldig tungt meeen jah »…» Ja tre 

brødre, eee da måtte de begynne å jobbe, selv om de var i barneskole»…» De var i 

tredje og fjerde klasse…»Jo, de var (ler) herregud, når jeg tenker på det, de var så 

små og så flinke også. De selger sånn brød og sånn og... en periode, og en annen 

periode så begynte de å jobbe hos en mekaniker. Da var det sånn fast jobben (ler)” 

(Noor). 

Datteren til Noor er i dag like gammel som Noors brødre var da de måtte ta seg fast jobb og 

forsørge familien. Noor sier at det å gjenfortelle historiene fra barndom og oppvekst, 

sammenlignet med hennes nåværende livssituasjon, gjør at hun i dag ser barndommen sin i et 

nytt perspektiv. Nølingen hun utviser da hun forteller, kan være et utrykk for at dette er noe 

som var svært opprivende, og som er vanskelig å snakke om til noen som ikke kan sette seg 

inn i konteksten av historien. Hun er tydelig på at dette absolutt ikke var en selvfølge, dette 

var noe brødrene måtte gjøre for skaffe penger til resten av familien.  

I mer kollektivistisk relaterte kulturer kan ofte eldre søsken være nære omsorgspersoner selv 

om barna bor sammen med begge foreldrene. Da jeg spør Malika om hvordan hennes forhold 

til foreldrene var, svarer hun: 

 

”Mmm jo det var veldig bra, fordi jeg har storesøster og de passa meg (ler) veldig 

godt. Og de hjelpa meg  med lekser og vasket meg og vaska klærne mine og sånn” 

(Malika). 

Her understreker hun at de eldre søsknene hennes også var hennes omsorgspersoner, og at de 

hjalp henne med mange av de praktiske gjøremålene i hverdagen. Det interessante er at hun 

begrunner det gode forholdet til foreldrene med at søsknene hennes hjalp henne mye. Det kan 

være at Malika her beskriver et samarbeid som er med på å avlaste foreldrene, og dermed gir 

ringvirkninger som bidrar til å skape en «god stemning» i hjemmet. Siden Malika var yngst i 

en søskenflokk på seks, kan det også være at hun ble ekstra «dullet med» som minste jente i 

familien. Moren beskriver hun som veldig snill, men aller mest vektlegger hun morens evner 

når det gjaldt det praktiske arbeidet hun hadde i huset. Det å lage mat til mange på kort tid, 

var noe Malika trakk frem som en beundringsverdig egenskap hos moren, og som hun også 

mener at hun selv etterstreber i dag. 
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Alle fortellingene viser at samarbeid mellom familiemedlemmer var selve grunnlaget for at 

hverdagslivet og familielivet skulle gå rundt, og at det ikke nødvendigvis var mor og far som 

var omsorgspersoner i kvinnenes barndom. Selv om andre familiemedlemmer trådte inn ved 

bortgang, gir fraværet av far i fortellingene antydning om at noen av fedrene ikke stod 

kvinnene spesielt nær i barndommen. Adjektiv som streng, lukket, utilgjengelig og arbeidsom 

har blitt brukt. Dette kan knyttes til for eksempel Dencik, Sommer og Jørgensen (2008) som 

drøfter maktforholdet innad i familien i sør asiatiske land21. De tolker det slik at det er far som 

har «makten» til å bestemme, og mor er den som skal ta seg av familierelasjonene og 

husholdningen. Dette kommer til dels tydelig frem i historiene til de kvinnene som jeg har 

intervjuet; deres mødre var alle husmødre, manglet skolegang og var analfabeter. I dag gjelder 

dette, i følge Sunita, mest for familier som bor på landet:  

”Ja for når du er i Pakistan, eller kvinner i Pakistan, i landsbygdene da, så er det jo 

ikke vanlig at damer tar seg jobb utenfor hjemmet. Det er huset de har ansvar for” 

(Sunita).  

8.3 Lojalitet 
Lojalitet ovenfor familien kommer i intervjuene til utrykk på mange forskjellige måter. Dette 

kan for eksempel være arrangerte ekteskap, og valg av utdannelse eller forventningen om å gi 

økonomisk støtte til familien i opprinnelseslandet:  

”Og vi har laget hus der nede, de hadde ikke hus. Vi måtte bygge hus, eee jentene, 

søstrene de minste de gikk på skolen, vi supporta skolegangen dems. Tre har vi giftet 

bort. Og da måtte vi betale masse. Og jeg hadde tre søstre som jeg brukte hundre 

tusen på hver bryllup” (Rhianna). 

Et annet utrykk for lojalitet kom frem på en mer subtil måte. I kvinnenes fortellinger prøvde 

jeg indirekte å få tak i oppdragelsespraksis gjennom åpne spørsmål, og  eksempler på hvordan 

voksenpersoner handlet ovenfor dem som barn, i ulike situasjoner. Mangel på respons rundt 

dette temaet, kan være en indikasjon på at voksenkontakten var av en mer praktisk art, men 

det kan også være utrykk for en form for lojalitet ovenfor familien. En situasjon der mangelen 

på voksen ivaretakelse av barnet kommer frem, er i skildringen av en traumatisk opplevelse i 

                                                
21 Iran ligger sørvest i Asia. 
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en av kvinnenes historie. I onkelens bryllup er denne kvinnen vitne til at onkelen, ved et uhell, 

skyter seg selv. Bestemoren hennes reagerer med å legge seg ned på kne og drikke blodet fra 

onkelen. Kvinnen er syv år da hun er vitne til dette, og jeg spør henne om hvordan de voksne 

ivaretok henne under denne hendelsen, og om hun fikk trøst: 

”Nei plutselig så falt han, og jeg trodde han tulle med meg, men andre onkelen min 

løp, men jeg vet ikke hvorfor... og det kom masse blod ut herifra (viser på skulderen), 

og så hun tok den i munnen, den blod, og drakk opp masse blod av han, og hun ble 

syk. Og kanskje syv åtte minutter etterpå onkelen min borte, døde. Men jeg husker 

veldig godt at jeg løp og løp og løp i nesten en halv time. Jeg vet ikke hvorfor, og jeg 

dro i håren min, og jeg visste ikke hva jeg gjøre … og jeg gråter faktisk hver gang jeg 

forteller” (Anonym). 

Mangelen på voksen ivaretakelse kommer her frem gjennom mangelen på beskrivelse av 

dette. Jeg prøver å få tak i hvordan hun opplevde at ingen voksne skånet henne eller trøstet 

henne, men det er et perspektiv kvinnen ikke tar. I stedet fokuserer hun på at bestemoren blir 

syk etter denne hendelsen, og at det da er hun og søsteren som må ivareta hennes fysiske og 

psykiske helse. Selv om det kan finnes mange grunner til at denne kvinnen ikke vektlegger 

voksen omsorg av henne selv, kan det etter mitt syn muligens forstås som en type lojalitet mot 

familien. På områder der det skinner igjennom at kvinnene føler en utilstrekkelighet fra 

foreldrenes eller omsorgspersonenes side, blir ikke dette satt ord på. Lojaliteten til familien er 

en gjennomgående rød tråd, og særlig blant de pakistanske kvinnene er hensynet til familien 

alltid en avgjørende faktor for hvordan avgjørelser og valg blir tatt.  

8.4 Respekt 
En sentral oppdragelsesverdi som går på tvers i alle kvinnenes fortellinger er respekt,. Alle er 

helt tydelige på at det å lære seg respekt for de som var eldre enn dem var en svært viktig. 

Dette gjaldt både foreldre, besteforeldre og andre voksenpersoner som for eksempel læreren. 

De voksne skulle gå først inn dører, forsyne seg først med mat, og generelt være 

førsteprioritet på en rekke områder.  

”For vi skal ikke gå før foreldre, vi skal ha respekt. Når det er mat, vi skal ikke 

begynne først, voksen skal ha det først. Det var sånn at alt var sånn” (Almas). 
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En av kvinnene fikk en helt spesielt god kontakt med noen beboere på et eldresenter de første 

årene hun bodde i Norge. Hun opplever denne relasjonen som viktig, og jeg får inntrykk av at 

hun opplevde et sterkere bånd til de eldre enn til jevnaldergruppa hun møtte på skolen. Hun 

begrunner denne kontakten med en felles forståelse av respekt:  

”(…) og vi hadde, fra starten av hadde vi en kontakt, en bånd med de eldre. Og de var 

veldig flinke. For vi, for de så at vi gikk og hilste på dem, og det likte de veldig godt, 

for de sa at dagens ungdom har ikke tid til det. Og vi satt og skravlet og så når vi 

hadde sånn dugnad og sånn, så var vi ute og snakket mye med dem de var veldig 

høflige, veldig blide. Og jeg tror det og i dag at suksessen vår, at vi er her i dag da, 

det er liksom at vi fikk så mye hjelp fra dem og. At vi hadde liksom respekt for dem, og 

de hadde så respekt for oss” (Rhianna). 

Det virker altså som om de eldre gjenkjente noen av sine egne idealer i Rhianna, idealer som 

de mener har gått tapt med generasjonene som har kommet etter dem. På samme måte føler 

Rhianna at hun møter en respekt fra de eldre, som hun kanskje ikke finner hos andre 

jevnaldrende. Dette gjør dette spesielle vennskapet betydningsfullt for Rhianna, men 

relasjonen er også et eksempel på hvor viktig en kontakt med majoriteten kan oppleves, når 

man kommer som migrant. Dette er noe flere av kvinnene uttrykker, og som jeg skal komme 

tilbake til senere i kapittelet.  

Respekt som verdi bidro imidlertid ikke bestandig til slik gjensidighet. Tvert imot kunne 

konsekvensen lett bli at man ble oppdratt til en holdning som tilsa at «de eldre alltid har rett». 

Gjennom livshistoriene kommer det ofte fram at forskjellene i autoritet mellom generasjonene 

er så store at det var vanskelig å ha en diskusjon med den eldre generasjonen, fordi opposisjon 

mot deres meninger ble ansett som uakseptable. 

8.5 Skoletid og lydighet  
Kvinnene som jeg har intervjuet har i kontrast til de fleste barn som har vokst opp de siste 

tretti år i Norge, hatt lite eller ingen befatning med institusjoner under sin oppvekst. Siden 

samtlige av deres mødre var hjemmeværende, var barnehage ikke et nødvendig alternativ. 

Dette var heller ikke et mulig tilbud for andre enn Sunita, som ble født i Norge – men Sunitas 

mor var likevel hjemmeværende. En av kvinnene som ikke hadde noen skolegang før hun 

begynte på videregående skole som 16 åring, skulle i tillegg til å lære hverdagslige gjøremål 
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som å handle i butikken og bruke en elektrisk komfyr, lære seg språket, skrive, lese og regne. 

Det er helt tydelig at det første møtet med skolevesenet var en stor påkjenning: 

”Ja og plutselig vi fikk innkalling til skole og sa til pappa: herregud, tror du vi 

kommer til å klare dette her. Og så kom det en lærer som snakte og snakte uten at vi 

skjønte noen ting. (…) Det var veldig uvant og jeg klarte jo ikke spise mat der på fire, 

fem uker. Også når vi kom tilbake første dagen (fra skolen) så sa pappa at: hvordan 

gikk det? Og vi begynte å gråte og jeg og min søster gråt. Og så sa jeg: pappa jeg tror 

ikke vi kommer til å klare dette her, vi kan ikke skrive, ingenting”  (Almas). 

Overgangen til å begynne på skole når man er 16 år er selvfølgelig stor. Her beskriver Almas 

at hun møtte kontinuerlige utfordringer. En grunn til at hun jobbet hardt og innstendig var 

sannsynligvis at hun hadde enorm respekt for læreren i tråd med en utpreget lydighet ovenfor 

autoritetspersoner. Selv om ingen av kvinnene direkte snakker om en oppdragelse med vekt 

på lydighet, kan man gjennom fortellingene forstå at det er en selvfølgelighet, som også 

henger nært sammen med respekt og lojalitet som verdier. I likhet med Almas er også Noor 

kurder fra Iran, men siden hun bodde i et roligere område av landet gikk hun på skole fra hun 

var syv år. Hos henne framstår skolen slett ikke som en arena for gode minner: 

”Fra skolen husker jeg at jeg likte ikke skolen. Jeg tenkte at skolen var som en fengsel 

for meg. Og hver dag jeg våkne opp jeg tenkte: åh, skole igjen. Det var ikke noe gøy, 

fordi jeg ble slått mange ganger av lærerne mine. Ja, fordi at jeg var ikke så flink på 

skolen, ååå i stedet for å finne det ut, hvorfor jeg er ikke flink, så pleide de å slå 

elevene (ler)” (Noor). 

Kvinnene fra Iran beskriver en praksis fra læreren, som i Norge er avleggs hva gjelder de 

pedagogiske virkemidlene. Noor gir inntrykk av at de fysiske sanksjonene mot henne fra 

læreren var noe som forekom forholdsvis ofte. Noor har senere fått vite at hun har en tendens 

til dysleksi. Det kan tyde på at dette førte til at Noor ble slått mer enn de andre barna som ikke 

hadde lese - og skrivevansker. På bakgrunn av intervjuet med Noor, oppfattet jeg det slik at 

det ikke var noe alternativ å opponere mot lærerens virkemidler, verken for elevene eller 

foreldrene. Jeg fulgte opp med spørsmål om noen visste om hva som foregikk på skolen, og 

om Noor hadde sagt noe til foreldrene: 
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”Eeee ja, ja det som var så rart var at de trodde det var normalt på en måte. Ja, men 

når jeg fortalte, når jeg pleide å fortalte det til mamma, ble hun lei seg, men gjorde 

nesten ingenting da. For det var noe som skolen bestemte. At hvis elevene ikke klarer, 

at hvis de ikke er flinke, så skal de tenke over det, bli straffet. ..og å gjøre leksene” 

(Noor). 

Noor sier at hun selv synes det er rart at foreldrene visste om at hun ble mishandlet på skolen, 

uten at de grep inn. Men i samme setning sier hun at skolen bestemte. Å være lydig ovenfor 

skolen synes altså å være viktigere eller mer selvfølgelig enn å gå i mot dens praksis 

vedrørende fysisk avstraffelse. Dette var sånn det var, og noe alle måtte innfinne seg etter. 

Disse negative opplevelsene fra skoletiden i Iran kunne ha ført til at Noor følte seg hindret til 

å ta høyere utdanning senere i livet. Heldigvis ble det ikke sånn. Hun er tvert i mot den med 

høyest og mest utdanning av alle fem kvinnene jeg intervjuet.  

Et annet eksempel på lydighet kommer frem gjennom to av kvinnenes fortellinger om deres 

foreldre eller families svært rigide grensesetting for skoleturer. Aktiviteter med skolen som 

varte over flere dager, og som innebar overnatting, bydde på problemer. Etter farens død, 

involverer Rhiannas onkel seg når det gjelder dette. Han har ikke engasjert seg på andre 

områder, men velger her å ha en oppdragende funksjon:   

”Jeg fikk ikke lovt til å delta på den leirskolen da, han nektet totalt. Du får ikke lov til 

å reise. Jeg hadde lyst, men jeg fikk ikke” (Rhianna). 

Jeg spurte Rhianna hvordan hun reagerte på dette, men hennes refleksjoner gikk mest på 

hvorfor onkelen nektet henne å dra. Hun opponerer heller ikke mot onkelen da han tok denne 

avgjørelsen, men føyer seg lydig selv om hun mener at hans beslutning er basert på uvitenhet 

og frykt for det fremmede:  

”Det var nei, det var lissom at vi var jenter og der var det liksom, dere skal gå å 

overnatte ute, og de visste ikke, hva er overnatting liksom? De visste jo ikke, de visste 

ikke hva de gikk til. De har jo bare kanskje sett noe negative hos de norske, så har de 

bare liksom, plukka bare den” (Rhianna). 

Siden hun sier at det handler om at grensene her gjaldt for jenter, er det mulig  at det har dreid 

seg om et forsøk på å hindre kontakt med gutter, spesielt siden noen av jentene allerede var 
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forlovet. Hvordan onkelen hadde handlet, og hvilken grad av lydighet han hadde forventet 

hvis Rhianna hadde vært en gutt ble ikke diskutert i intervjuet.  

8.6 Forlovelse, familie og oppofrelse  
I oppofrelse ligger en betydning av å forsake noe eller avstå fra noe, og dette kommer til 

utrykk på forskjellige måter gjennom alle fortellingene. Dette  henger også nært sammen med 

både respekt og lojalitet og kan oppstå som en følelse av å måtte forsake noe fordi man f eks 

må være lydig. Ingen av kvinnene bruker uttrykket forsakelse i sine fortellinger, men det 

virker som det er en følelse som alle kvinnene har kjent på. Et eksempel er kvinnene fra 

Pakistan. De ble alle forlovet i tidlig alder. Sunita da hun var tretten, Rhianna på ca samme 

alder og Malika enda tidligere. Foreldrene og eldre slektninger valgte ut og bestemte hvem de 

skulle gifte seg med. Beslutningen tas på vegne av familien og ikke av individet. Kvinnene 

forteller at det også gis rom for å avvise en utvalgt ektefelle, men denne muligheten er som 

regel mer symbolsk enn reell, siden plikten og respekten for familien veier tungt. Når 

prosessen er kommet så langt at avtale mellom familiene er inngått, er det vanskelig å sette 

familiens omdømme på spill, og den unge kvinnen vil dessuten risikere sine egne sjanser for 

senere giftermål. Særlig to av kvinnene antyder at synes dette var en prosess hvor de ofret 

noe, men at de gjorde det for familien. Rhianna  forteller f eks inngående om hvor mye det 

kostet henne av krefter når mannen kom til Norge. Hun hadde da to jobber ved siden av 

studier, og en mann som forventet at hun skulle servere han middag hver dag, selv om han var 

hjemme:  

”Det var så stor overgang for meg. At jeg satt og gråt og til slutt så sa jeg at du får 

bare pakke sakene dine og gå hjem. For at jeg klarer ikke” (Rhianna). 

Men hun begynte å lære mannen norsk, og han fikk seg etter hvert jobb: 

”Men jeg sa: okey, så satt jeg med penn og papir så lærte jeg han a – b – c også  hva 

heter du? og sånne ting” (Rhianna). 

Men også de kvinnene som ble forlovet i tidlig alder, sier uoppfordret at de tross alt er veldig 

heldige med sine ektemenn. Dermed antyder de jo også at dette ikke er en selvfølge at 

resultatet skulle bli så vellykket. Allikevel kan det virke som om ekteskapsinngåelsen 

foregikk, uten at de opplevde det som en mulighet å stille spørsmålstegn ved prosessen. Det er 

en viss forskjell på både på graden av selvbestemmelse og alder ved forlovelsen mellom 
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Sunita som bodde i Norge og Malika som bodde på landsbygda i Pakistan, men det kan også 

være tilfeldigheter. Sunitas søster var en av de første jentene med pakistansk bakgrunn i 

Norge, som motsatte seg foreldrenes mandat til å forlove henne bort. Det kan være mulig at 

hun ville gjort det samme i Pakistan, men flere av kvinnene sier at dette først og fremst er en 

reell mulighet i Norge, og begrunner det med at man i Norge vet at  man også som jente er 

beskyttet av loven og et politi som ikke er korrupt. I motsetning til dette var Malika 14 da hun 

giftet seg og 16 da hun fødte sitt første barn, dvs. hennes ungdomstid ble altså sterkt 

begrenset. Når Malika snakker om dette virker hun først og fremst redd for min reaksjon, og 

spør om hun virkelig skal si hva hun gjorde på denne alderen. Dette betyr jo også at Malika er 

klar over hva majoritetssamfunnet hun nå befinner seg i, mener om saken. Men der og da var 

ekteskapsinngåelsen ikke noe hun stilte spørsmålstegn ved. Det var noe foreldrene arrangerte 

og Malika sier selv at hun egentlig ikke hadde noen forståelse for hva det ville si å gifte seg: 

”Ja, fordi da presset foreldrene hans at du må gifte deg, og da han giftet seg med meg. 

Eeee jo, det ville jeg og. Da noen spurte meg, jeg sa ja, selvfølgelig. Selv om jeg ikke 

visste hva betydde å gifte seg” (Malika). 

Det virker altså som om foreldrene til Malika ikke informerte henne om hva en 

ekteskapsinngåelse innebar for henne. Dermed ble Malika fratatt muligheten til å være aktør i 

sitt eget liv og påvirke hvordan hennes fremtid skulle se ut, men for Malika var det uttrykk for 

en helt vanlig praksis som hun ikke reagerte negativt på. Da Malika var fylt seksten fikk hun 

sin første datter. Slik  gjengir hun hva hun tenkte rundt graviditeten: 

”Eee da visste jeg ingenting. Første gangen barnet sparket i magen tenkte jeg, hva er 

dette? (ler) Men jeg bodde sammen med mamma og hun fortalte meg og” (Malika). 

Malika bodde med datteren i fem år i Pakistan, før svigerfaren døde, og hun ble oppfordret av 

sin mann og sine foreldre til å flytte til Norge. Nok en gang ble en avgjørelse tatt på hennes 

vegne. Som neste kapittel vil vise, å flytte til Norge er kanskje er den største oppofrelsen flere 

av kvinnene eller deres familiemedlemmer har tatt.  
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8.7 Sammenfattende kommentarer: ansvarsfølelse ovenfor 
kollektivet. 
I dette kapittelet har jeg trukket frem  kvinnenes fortellinger og minner om egen oppvekst, sett 

i lys av kollektivistiske oppdragelsesidealer. Hensikten har vært å danne et grunnlag for den 

avsluttende diskusjonen. Der vil oppdragelsesidealene i kvinnenes barndom bli sett i forhold 

til dagens individualistisk orienterte oppdragelsesidealer, og hvordan dette påvirker deres 

oppdragelse av egne barn.  

Tidligere studier av kollektivistisk orienterte oppdragelsesidealer viser at foreldrene er særlig 

opptatt av gode relasjoner til den utvidede familien, og å videreføre en ansvarsfølelse ovenfor 

kollektivet. Også mine funn viser at kvinnenes barndom var preget av en oppdragelse som lå 

på den kollektivistisk orientert siden av skalaen. Onkler, tanter, kusiner og fettere flettes 

naturlig inn i livshistoriene. Den utvidede familien spiller en selvfølgelig og viktig rolle 

gjennom hele oppveksten, og omsorgspersonene har ikke nødvendigvis vært mor og far. Dette 

har en naturlig forklaring der kvinnene har opplevd tap av sine nærmeste relasjoner, men det 

er også et tydelig trekk selv der begge foreldrene har vært tilstede. Felles for alle kvinnene er 

at viktige valg som for eksempel valg av ektemann, utdanning og graviditet ofte syns å bli 

avgjort av tradisjoner og/eller strukturelle betingelser. Deres foreldre, eldre  og andre 

autoritetspersoner som for eksempel læreren, forventet lydighet og respekt.  

Regissør og skuespiller i tv-serien ”Taxi”,  Ulrik Imtiaz som har pakistansk bakgrunn - sa i et 

intervju i Aftenposten (14.11.2011) følgende: ”Kvinnene som kommer fra landsbygda, er 

tradisjonelle, og til hinder  for en moderne oppdragelse”.  Kvinnene i denne studien har alle 

bakgrunn fra landsbygda, og det blir dermed spennende å se i hvor stor grad de bringer 

elementer fra sin egen oppdragelse inn i barnas oppvekst, eller, som et resultat av 

migrasjonen, om dette utsagnet kan tilbakevises.   
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9 Migrasjon 
 

9.1 Innledning 
Det er viktig å belyse bakgrunnen til kvinnenes bosetning i Norge for å få frem hvor 

forskjellig migrasjonshistorier er, men også for å få frem kontrasten mellom samfunnene og 

betydningen av å være flerkulturell. Som sagt er de informanter til oppgaven på grunn av sin 

migrasjonsbakgrunn, men innenfor denne kategorien er hver historie unik. Dette 

mikroaspektet bør man ta med seg når man møter denne kategoriseringen. Opplevelsen av å 

komme til Norge er forskjellig for alle kvinnene, men det er også noe som går igjen. 

Kvinnene befinner seg i en situasjon der de er under påvirkning av to kulturer samtidig, både 

fra egen etniske gruppe (enkulturasjon) og fra majoriteten (akkulturasjon). Slik jeg tolker det 

har de alle til tider hatt det svært vanskelig på bakgrunn av å være migrant. I tillegg møtte 

Sunita og Malika utfordringer da deres ektemenn flyttet til Norge senere enn dem selv. Her 

satt kvinnene på all kunnskapen om Norge og en forståelse av hva som ble forventet av dem 

som foreldre, noe som medførte noen kollisjoner.   

9.2 Ulike grunner for migrasjon 
To av kvinnene har nøyaktig samme migrasjonsbakgrunn. Deres fedre kom hit på 70 tallet for 

å jobbe. Begge kvinnene forteller at fedrene deres ikke hadde planer om å bli boende i Norge. 

De syntes vesten var ”firkantet”, og de hadde ikke planer om å føre familien ut av distriktet de 

hadde bodd i gjennom generasjoner. Deres fortellinger fra fedrene er nesten identiske: 

 ”Min pappa sa: nei nei, vi skal ikke bli her, vi skal reise tilbake. Når jeg har fått tjent 

så og så mange ting, så skal jeg reise tilbake. Men den tiden ble jo aldri” (Rhianna)  

Planen til fedrene var å sikre familiens økonomi for kommende generasjoner i Pakistan. Det 

ble ikke sånn som de hadde sett for seg. Det er flere grunner til at familiene ikke drar tilbake 

til Pakistan, men hovedgrunnene er sykdom og dødsfall. En annen viktig faktor kan jo også 

være at barna begynte på skole, fikk venner og tilegnet seg mer og mer den norske livsstilen. 

Etter hvert kom også flere familiemedlemmer til Norge.  
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Almas sin oppvekst har vært preget av konflikter og utrygghet. Hun har tilbragt mye av sine 

barne- og ungdomsår i flyktningleir: 

”Så plutselig de har sendt han til Norge. Ja, uten at vi fikk vite noe. Og vi visste ikke 

hvor ligger Sverige? Ikke hvor er Norge... hvor er Europa? Vi trodde bare at det 

finnes Irak og Iran. Ikke noe mer. Vi fikk ikke lov til å gå på skole, vi hadde ikke noen 

informasjon, ingen tv, ikke radio – ingenting. Så vi visste ikke, hvor er pappa?” 

(Almas). 

Det er tydelig at Almas univers var lite, og begrepet om resten av verden var ikke 

eksisterende. Hun forteller om det å innlemme nye land i begrepsapparatet, og at faren i 

tillegg befant seg der, var svært abstrakt og vanskelig. Tanken til faren var å dra tilbake til 

Iran etter at han hadde fått den medisinske hjelpen han trengte, men det viste seg at det var for 

stor risiko å reise tilbake. Etter seks måneder, med hjelp fra FN og Røde kors fikk Almas, 

søsteren og bestemoren reise etter faren. Fortellingen om dette er preget av sterke følelser.  

Noor som også er kurder fra Iran kom til Norge da hun var 22 år. Da hadde allerede søsteren 

hennes bodd noen år i Bergen:  

”Ja, nei jeg kom eee for søstera mi var her. Søstera mi giftet seg med kjæresten sin i 

Iran, også flytta de, han var jo politisk da. Han eee, jah, han har sin historie og. Og de 

flyttet fra Iran, til Tyrkia og gjennom Tyrkia og så gjennom UN, eller FN. Og så kom 

de seg hit til Norge. Og da sendte hun en invitasjon til meg og så kom jeg hit, og så 

gifta jeg meg her (...) han var også fra Iran ja. Og han var politisk aktiv” (Noor). 

Noor er forholdsvis ordknapp når det gjelder migrasjonen, og gir utrykk for at dette er et 

område hun ikke er veldig interessert i å snakke om. Eksmannen, søsteren og hennes mann 

var alle aktive innenfor politikk, og det er gjennom dette nettverket de har blitt kjent. Med 

medlemskap i partiet risikerte man sin egen sikkerhet, og dette er hovedgrunnen til at Noor 

valgte å flykte til Norge. Dette kan også være hovedgrunnen til at Noor faktisk ikke ønsker å 

dele så mye informasjon om temaet.  

Malikas mann kom hit på grunn av foreldrenes arbeidsinnvandring på 70 tallet.  Han pendlet 

til Pakistan i fem år før Malika og de to eldste barna flyttet sammen med han i Norge.  

”Da pappan hans var der i Pakistan, da jeg bodde sammen med han. Da pappan døde 

etter fem år, han sa at det var vanskelig for meg, fordi jeg hadde barn og jeg var alene 
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der.  Han sa du må bli med. Og det har ikke jeg bestemt. Fordi jeg ville ikke komme 

her, siden foreldrene mine var der” (Malika). 

Malika ønsket ikke å flytte fra foreldrene sine, og var som vi tidligere sett (s.x) ikke med på 

avgjørelsen om å flytte til Norge. Dette kan ha bidratt til at hennes opplevelse av å flytte var 

vanskeligere enn om hun hadde tatt avgjørelsen på egenhånd og på bakgrunn av eget ønske. 

Hun brukte flere år på å finne seg i situasjonen. 

9.3 Akkulturasjonsstress 
Personer som flytter fra et land til å bosette seg i et annet, opplever store endringer og 

omveltninger på mange plan i livet. Kvinnens livshistorier inneholdt alle fortellinger om 

hvordan denne flyttingen påvirket dem som personer.  

Malika omtaler avgjørelsen om og flyttingen til Norge, som veldig trist. Både fordi 

avgjørelsene ble tatt uten hennes samtykke, men også på grunn av hvordan hun opplevde det å 

komme til Norge. Hun kom i oktober, og overgangen til et mørkt og kaldt klima, samt å bare 

bo med mann og barn, var stor. Mannen hadde fast jobb, og hun sier hun følte seg mye alene. 

I Pakistan var det alltid noen å snakke med, og alltid noen som kunne hjelpe henne med 

barna. Datteren var seks år da de flyttet, så hun begynte rett i første klasse. Den andre datteren 

var fire måneder. Malika fikk tre barn til, og hun begrunner familieforøkelsen med at hun ikke 

hadde noe å gjøre:  

”Egentlig jeg ville ikke sende barna i barnehage (ler), fordi jeg kjeder meg, derfor 

laget jeg to barn til (begge ler).  Da barna er i barnehagen da kjeder jeg meg. Jeg 

tenker på hva skal jeg gjøre?” (Malika). 

Mannen ville at barna skulle gå i barnehagen, men Malika holdt barna hjemme fra barnehagen 

i smug, uten at mannen visste om det.  Hun sier også at hun ikke hadde noen døgnrytme og 

kunne sove med barna til langt på dag. Dette kan være et eksempel på en mors depresjon , 

som i denne oppgaven kan forstås i termer av akkulturasjonsstress. To år etter at Malika 

hadde flyttet til Norge begynte hun på norskkurs. Dette bidrog til at hun etter hvert fikk en 

annen struktur på hverdagen. Hun begynte på jobbsøkerkurs, og fikk seg etter hvert 

praksisplass i barnehage. Dette endret også hennes syn på barnehagens rolle.  
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Noor beskriver sine første år i Norge på denne måten: 

”Nei, det var ganske tøft. Det endte med at jeg fikk sånn… nå, når jeg går tilbake til 

den tiden, så var det veldig tøft. Nå ser jeg at jeg har hatt dyp depresjon da. For at for 

det første kjente jeg ingen her, eee kunne ikke språket, og det var jo ikke god kontakt 

her heller. Jeg bodde i den leiligheten i to- tre år, og hadde ikke hilst på en nabo i det 

hele tatt. Sinsenkrysset. Ja, og alt, alt var ussel, så det hjelper mye på en depresjon” 

(Noor). 

Man kan tolke uttalelsene som at også denne kvinnen følte seg ensom, utilpass og 

fremmedgjort. Hun opplevde ikke at det var lett å komme i kontakt med andre personer. Noor 

mener endringen kom da hun begynte på norskkurs. Der fikk hun venninner, og seks måneder 

etter kurset begynte hun å jobbe. Hun framholder at det å kunne fylle dagen fra ni til fire og  

lære seg språket, var avgjørende for at depresjonen slapp taket.  

Rhianna har heller ikke gode minner fra det første møtet med Norge: 

”For meg, å flytte fra besteforeldre, onklene tanter, og kommer til treroms leiligheten, 

det var tøft, vi likte ikke det første møtet” (Rhianna). 

Rhianna er den av kvinnene som beskriver utfordringene med å komme til ett nytt land mest 

inngående. Særlig endres hennes beskrivelser av moren i takt med migrasjonen. Morens 

huslige kompetanser trekkes frem som noe positivt i en pakistansk kontekst, men etter at de 

kom til Norge var det andre egenskaper Rhianna trengte hos sin mor. Dette er også noe som 

Sunita erfarte i forhold til sin mor:  

”Moren min... moren min hadde faktisk ikke noe med skolen å gjøre. Hun var ikke med på 

foreldremøter eller noen ting” (Sunita) 

Begge kvinnene sier at dette gjorde noe med dem, og har på bakgrunn av denne erfaringen 

vært opptatt av å følge opp sine egne barn i skolen.  

For noen av kvinnene bodde både og deler av den utvidede familien i Norge. Det kan virke 

som om de har vært redd for at barna skulle «bli norske». Rhianna forteller at 

familiemedlemmer og andre pakistanere var skeptisk til kontakt med nordmenn: 

”Vi blir sett på veldig mye som norske. Vi hadde liksom litt rutiner og vi var sammen 

med fosterfamilien og de hadde liksom regler som vi lærte fra dem. Men for 20 – 25  
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år siden så var ikke sånn da. Da ble man sett ned på sånn: herregud du går med 

nordmenn liksom. Man skulle helst holde seg til sine ikke sant. Og vi hadde liksom 

våre grupper og, men de tenkte litt sånn da, og det syntes vi var veldig tøft. Vi må jo 

liksom etablere oss i det norske samfunnet også, samtidig som vi har kulturen og ikke 

sant. Jeg husker det at vi alltid fikk høre masse rart. Men de har liksom ikke vært blant 

nordmenn og nordmann hadde ikke så mye kunnskap om de utenlandske folk, så det 

var liksom fra begge sidene at alt ble holdt fra hverandre” (Rhianna). 

Her gir Rhianna utrykk for at flere med pakistansk bakgrunn påvirket hverandre til å avstå fra 

norske verdier og kontakt med nordmenn. Dette kan for eksempel være et resultat av press fra 

familien som fortsatt bor igjen i Pakistan. Det er naturlig at det er en redsel for å miste sin 

egen kultur. Hvis planen var å reise tilbake, kan man også tenke seg at det lå en slags prestisje 

i å vise at man hadde ivaretatt sin kultur best mulig, til tross for opphold i annet land.  Hun 

poengterer imidlertid at dette ligger langt tilbake i tid - dette var sånn det var, ikke sånn det 

er. 

9.4 Viktige forbilder fra majoriteten 
Et spørsmål som oppgaven forsøker å få svar på er om kvinnene søker andre impulser og 

forbilder  fra det norske samfunnet når de oppdrar sine barn. I innledningen har jeg utdrag fra 

en avisartikkel der en mor skriver om viktigheten av majoriteten som forbilde og 

kunnskapskilde for nye norske borgere. Jeg har allerede trukket frem et eksempel på en 

kvinne som hadde god kontakt med de eldre i nabolaget sitt, og som tillegger dette mye verdi. 

Denne kvinnen har også hatt nær kontakt med en annen norsk kvinne fra hun var 12 og har 

det fortsatt i dag. Men også de andre gir utrykk for hvor viktig ulike former for hjelp og 

kontakt med majoriteten, utover det ”overfladiske eller høflige” har vært for dem i forhold til 

oppdragelse av barna. Jeg presenterer her Almas og Malikas eksempler.  

Almas og mannen ble kontaktet av en pedagog fra sønnens barnehage. Hun gjorde dem 

bevisst på sønnens etterslep i språklige og sosiale ferdigheter, gjennom mange og lange 

samtaler. Dette skapte en endring i foreldrenes samværsmønster med sønnen:  

”Og så vi begynte å faktisk å være med han mer, snakke med han mer, og vi tenkte tv, 

nei, du skal ikke se på tv, for han var veldig opptatt av å se på tv og sånn. Så vi tok 

mye tid, masse tid på han og at han skal komme i gang. Og vi søkte ppt, eller dps eller 
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hva pedagog eller sånn, så de testet han og han kom i gang og han begynte å snakke 

og snakke og snakke” (Almas). 

Hva som er grunnen til at Almas og mannen her ikke var bevisst sønnens stillstand i 

utviklingen vites ikke, men akkulturasjonsstress kan være en naturlig forklaring. Man kan 

også spørre seg om den psykologiske orienteringen vi har tilegnet oss i det norske samfunnet, 

ikke eksisterer i like sterk grad i mange andre samfunn. Eller det kan være en blanding av at 

man ser seg ”blind” på sitt eget barn, og det overnevnte. Allikevel ble denne kontakten 

avgjørende for sønnens videre utvikling, og Almas bragte kunnskapen videre da hun fikk 

datteren noen år senere.  

Da Malika merket at datteren i ungdomsårene begynte distansere seg fra familien og heller 

prioriterte venner, meldte hun seg på et foreldrekurs som hun fikk informasjon om gjennom 

norskkurset hun gikk på. Dette var et kurs som ble holdt av pedagoger og psykologer, og noe 

hun mener har vært svært viktig for familien: 

”Det har jeg lært fra kurset, og jeg har lært mye fra det, og det har hjulpet oss veldig 

mye. (…) Ja de lærte for eksempel det at når barna kommer hjem, så skal man spørre 

hvordan de har det, fordi jeg har ikke lært disse tingene fra før. Det at vi må jobbe 

sammen med barna. Ja, og det har hjulpet veldig mye. (…) det var gjennom  der jeg 

gikk på norskkurs, vi fikk tilbud gjennom bydelen vi som har kommet som 

innvandrerkvinner og vi vet ikke om hvordan man gjør det her også sånn” (Malika). 

Det Malika indirekte sier at det er til dels store forskjeller på å oppdra barn i Norge, i forhold 

til der hun selv kommer fra. Dette kunne blitt et eksempel på et tilfelle av dissonant 

akkulturasjon, der datteren  i varierende grad tar oppi seg normene og verdiene fra 

majoritetssamfunnet i motsetning til foreldrenes kultur. Men Malika velger i stedet å prøve å 

følge datteren og erverve seg ny kunnskap.  Å erkjenne forskjellene og faktisk søke 

informasjon og hjelp har også bidratt til at hun i dag bruker mye kunnskap fra dette kurset i 

jobben sin.  

9.5 Sammenfattende kommentarer 
Sett i lys av det kvinnene forteller om sitt møte med Norge, eller deres foreldres møte med 

Norge, får man en innsikt i at bruddet med deres vante tilværelse er en påkjenning på flere 

plan, uansett hva som ligger til grunn for migrasjonen. Deler av de tradisjonelle måtene som 
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de hadde levd på mistet sin verdi, og nye annerledes måter er ikke lette å forstå og tilegne seg. 

Sånn som kvinnene forteller gjennomgikk de mange raske akkulturative forandringer. Dette i 

seg selv kan skape kulturelt stress. Raske endringer krever høyt omstillingstempo som for 

enkeltindividet kan virke utmattende og samtidig utviskende på egen identitetsfølelse. Som 

nevnt kan følelser som meningsløshet, fremmedgjøring og hjelpeløshet ofte forekomme i 

kjølevannet av slike raske prosesser. Resultat av dette kan for eksempel være at 

omsorgskapasiteten ovenfor barna svekkes. Det er ingen av kvinnene som kommer med 

fortellinger der man tenker at deres barn har gjennomgått omsorgssvikt, selv om noen av dem 

beskriver depressive perioder. Den kulturelle tilpasningsprosessen er hardt arbeid, og 

informasjon, kontakt og hjelp fra majoriteten har vært en avgjørende livbøye, for å forstå mer 

av samfunnet de har blitt en del av.  



 
 

73 

10 Egne barn 
 

10.1 Innledning 
Barna til kvinnene i studien har en annen oppvekst enn det kvinnene selv hadde på 70 tallet. 

Både fordi de er født og vokser opp i en annen tid og et annet land, men også fordi deres 

foreldre er under påvirkning at to ulike kulturer, noe de selv også vil bli. Som jeg har påpekt i 

det forrige kapitelet var idealene for en god oppdragelse, i kvinnenes barndom, basert på 

kollektive verdier og felleskap. De norske oppdragelsesidealene dreier seg i dag om 

selvrealisering og selvstendighet. En viktig forskjell fra kvinnenes oppvekst er at det i dag er 

innført en rekke viktig familiepolitisk reformer for å bidra til at foreldre kan kombinere 

yrkesaktivitet og familieansvar22. Dette var ikke et alternativ da kvinnene vokste opp, men det 

påvirker i høy grad deres foreldreskap i dag. Hvordan familiestrukturene endres over tid av 

disse ulike faktorene, og hvordan kvinnene velger å utføre oppdragelse og omsorg i forhold til 

sin egen oppvekst vil jeg se nærmere på i dette kapittelet. Kvinnenes fortellinger om deres 

egne barn bli presentert, ved hjelp av hypoteser for individualistisk orientert oppdragelse. 

10.2 Barnehagen: likhet, frihet og selvrealisering 
Som vi har sett var det ingen av kvinnene som gikk i barnehage da de var små, dermed var det 

interessant å se hvilke valg de selv hadde gjort angående sine egne barn og denne type 

institusjoner. Barnehagen er en arena for likhetstankegang og ikke minst en arena for en 

oppdragelse med norske idealer som for eksempel frihet og selvrealisering. Siden samtlige av 

kvinnene ga moren sin varm omtale på bakgrunn av roen og tiden hun hadde som 

hjemmeværende, kunne det være nærliggende å forvente at de ønsket å gi det samme til sine 

barn, eller eventuelt bruke andre familiemedlemmer som omsorgspersoner. Gjorde de som 

sine egne mødre, valgte å være hjemme, sendte de barna i barnehage fra ett år, eller hadde de 

gjort en miks av dette? På mitt spørsmål om barna deres gikk i, eller hadde gått i barnehage, 

bekreftet alle kvinnene dette. Noen var opptatt av å få frem hvor selvfølgelig dette var, og at 

                                                
22 Familiepolitiske reformer er her fødselspermisjon, kveldsåpne barnehager, tidskontoordning, rett til permisjon 

ved barns sykdom, fleksibel arbeidstid, SFO, pappapermisjon mm 
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det ikke hadde vært noe annet alternativ for dem. De er også samstemt om hvor viktig de 

synes dette er for barna. Selv om bruk av barnehage var et bevisst valg fra kvinnene sin side, 

var det allikevel noen som opplevde motstand i sitt eget miljø. Det var ikke alle som var enig i 

valget til kvinnene, og Rhianna er en av dem som opplevde kritiske stemmer fra andre norsk 

pakistanere da hun valgte å la sin datter som nå er ti år, begynne i barnehagen som ettåring: 

”At vi skal være så normal som det går an å være. Og så jeg hadde jo jobb ikke sant, 

og så hadde jo mannen min også fått jobb, fulltid, så måtte vi sendte barna i 

barnehagen. Og da var liksom reaksjonen: herregud, du sender barna i barnehagen så 

tidlig. ETT ÅR, hun er ettåring, du er dum du” (Rhianna). 

Rhianna viste gjennom hele sin livshistorie at hun har vært og er selvstendig og står for sine 

egne valg. Avgjørelsen om å la datteren begynne i barnehage er intet unntak. Siden hun sier at 

de ønsker å være ”normale”, vil dette også si at hun ønsker at hennes barn skal ha mulighet til 

å gjøre det samme som andre barn. Valget om å la datteren begynne i barnehage førte til 

baksnakking og en periode med følelse av utestengning fra eget miljø. Rhianna forteller at 

barnehagen ga henne mulighet til å jobbe, som igjen ga henne mulighet til å sende penger til 

familien i Pakistan. Dermed blander hun her norske idealer om å la barna starte i barnehagen 

fra de er ett år, og idealet om å ivareta den utvidede familien økonomisk. Dette valget kan 

også da bety at hun ønsket å identifisere seg mer med norske foreldre, enn personer fra sitt 

eget pakistanske miljø, noe som neste sitat underbygger: 

”Så for folk var jo ikke vant til barnehagen og for ti år siden, da var ikke så populær 

heller, som det er blitt i dag. Og da husker… jaja, men jeg sendte barna mine i 

barnehagen, jeg fulgte dem” (Rhianna). 

Når Rhianna her sier ”folk”, tolker jeg det dit hen at hun mener folk med pakistansk bakgrunn 

som henne selv. Dette fordi barnehagebruken blant majoriteten i Norge var relativt høy, også 

for ti år siden23. I tillegg til høy barnehagedeltakelse gir alle kvinnene inntrykk av at de er 

fornøyd med barnehagen de har eller har hatt barna sine i. I en av kvinnene sitt tilfelle ble 

også barnehagen en viktig arena for å avdekke sønnens etterslep i den sosiale og språklige 

utviklingen. Alle mødrene trekker generelt frem språkutvikling som en av de viktigste 

argumentene for at de valgte barnehage for sine barn: 

                                                
23 http://www.ssb.no/emner/04/02/10/barnehager/tab-2011-06-15-01.html 
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”Men da tenkte jeg at det er ok for språket, og kulturen og alt. At hun måtte begynne å 

lære språket, ellers kunne blitt litt sen kanskje, når hun begynne på skole. Det var... nå 

angrer jeg ikke meg, for hun lærte både norsk, når hun var tre år hun kunne flytende 

norsk, og kunne flytende kurdisk. Hun var tolken for søstra mi når hun var fire år” 

(Noor).  

Noor er opptatt av at barna skal lære både norsk og kurdisk, sånn at de kan kommunisere like 

godt på norsk, som med kurdiske familiemedlemmer. Hun bruker da barnehagen som en hjelp 

til å realisere denne muligheten. Her blir også barnehagen trukket frem som et sted å lære den 

norske kulturen, noe so Noor mener er viktig. Noor understreker at hun i dag ikke angrer for 

at barna begynte i barnehage. Hun måtte nemlig, på grunn av studier, la begge barna begynne 

i barnehage da de var elleve måneder. Innledningsvis sa Noor at hun i utgangspunktet syntes 

dette var veldig tidlig, men etter å ha snakket en stund om barnehagen, konkluderer hun med  

at dette var et riktig valg. Det kan virke som om argumentasjonen hun har pro barnehage veier 

opp for de kvalene hun som mor har for at ukjente skal ha omsorg for hennes barn. Her ser vi 

at hennes egen selvrealisering, som igjen på sikt kan begunstige barna, og barnas mulighet til 

å lære det samme som andre norske barn, veier tyngst.  

I motsetning til Noor, var det kun de to yngste av Malikas fem barn som gikk i barnehage. Før 

de begynte i barnehagen var hun selv hjemme med barna. Hennes innfallsvinkel når vi 

snakker om barnehagen er ikke først og fremst at hun valgte den bort fordi hun er i mot 

barnehagens innhold eller verdier, men mer ut i fra egne ønsker og behov. Hun forteller at hun 

hadde barna hjemme de første årene hun bodde i Norge, fordi hun kjedet seg. Malika hadde 

ikke nettverk og kunne ikke språket, og sier selv at hennes kompetanse var i hjemmet. 

Mannen hennes ønsket derimot at barna skulle begynne i barnehage. Derfor holdt Malika det 

skjult for mannen hvis hun beholdt sønnen hjemme en dag han egentlig skulle vært i 

barnehagen. Malika forklarer at det var svært værbetont: Hvis det var regn og eller særlig snø, 

ble de hjemme. Overgangen til det norske klimaet tok lang tid å venne seg til. Her får man 

kanskje inntrykk av at Malika tok mer hensyn til sine egne behov, enn å argumentere med hva 

som eventuelt ville være det beste for hennes barn.. Det er dog viktig å huske på at Malika er 

den av kvinnene som har bodd kortest tid i Norge, noe også språket bærer preg av. Det kan 

det har vært flere og mer kompliserte forhold som førte til Malikas valg i forhold til barna, 

men at det har vært vanskelig  for henne å forklare det. Malika begynte på norskkurs da 

yngste sønn var to år. Hva som er grunnen  til at hun begynte på kurset vites ikke, men det 
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medførte også en holdningsendring hos Malika i forhold til hennes generelle syn på 

barnehagen: 

”Men nå synes jeg det er bra. For hvis barn bare leker hjemme, barn kjeder seg. Før 

jeg sov så lenge, for mannen min jobber på natta. Han kommer klokka fem eller seks 

og så sender jeg de som er store på skolen, og så da sover jeg videre med de små 

barna” (Malika). 

Her kan det virke som om tiden har gjort til at Malika har endret perspektiv, fra et fokus på 

sine egne behov, til hva som er det beste for hennes sønn. I Malikas tilfelle ble etter hvert 

hverdagen ganske ustrukturert, fordi den ble lagt etter mannens skiftende vaktliste. I dag 

mener hun selv at dette ikke var noen god løsning. En annen grunn til at barnehagen i dag 

oppfattes som noe positiv, henger selvfølgelig sammen med Malikas jobb, som er i en 

mellomstor kommunal barnehage. Dermed har hun fått en ny forståelse av hvordan en 

barnehagehverdag ser ut, både når det gjelder  struktur og innhold, og ser verdien av at barn 

sosialiseres med andre barn.  

10.3 Fritid og selvstendighet  
Fra kvinnenes oppveksthistorier i Pakistan og Iran, fikk jeg inntrykk av grensene mellom 

fritid og organisert tid var flytende, med unntak av skoletiden. Dette gjelder også samspillet 

med jevnaldergruppa og foreldrene. Siden mye av livet foregår utenfor husets fire vegger, 

flettes familier, voksne, barn, eldre og naboer sammen i tid, sted og gjøremål24. Kvinnene 

fortalte om lek med andre barn og søsken, men utflukter, ferier og ”kjernetid” med foreldrene 

for barnas del, er ikke synlig i fortellingene. Dette henger høyst sannsynlig sammen med at 

minst en av deres omsorgspersoner var hjemmeværende og det var ikke behov for å markere 

dette samværet på samme måte som vi gjør i Norge i dag. Som Skjæveland (2010) fant i sin 

studie, idealiserer norske foreldre aktive og kreative barn, og de er opptatt av å brukte fritiden 

på aktiviteter som er tilpasset barnas ønsker og behov. Dermed ble det interessant å se om 

kvinnene hadde tilegnet seg dette norske idealet. Det skulle vise seg at dette temaet  (fritid 

sammen med og tilpasset barna) faktisk ble særlig vektlagt av alle kvinnene, dvs. at det var 

like viktig for Malika som har bodd kortest tid i Norge, som for Sunita som har vokst opp i 

Norge og anser seg selv som halvt norsk:  

                                                
24 Dette gjelder også for Sunita, men i mindre grad, siden hun vokste opp i Norge.  
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”I ferien vi har vært på Göteborg og to, tre dager på Liseberg. Og handlet litt og 

kjøpte klær til barna mine. Også har vi vært på båttur, og på Tusenfryd, og sånn, små 

turer som barna liker” (Malika). 

Det fortelles om pikniker, hytteturer, byturer og kino. Alle barna, med unntak av Rhiannas, er 

også delaktig i organiserte fritidsaktiviteter som fotball, kor og slalåm. Noe av det viktigste i 

Rhianna sine barns fritid er koranskolen som er hver mandag til torsdag. Etter at barna er 

ferdig på allmennskolen, er det to timer til koranskolen begynner. Da rekker de å komme 

hjem og spise middag, vaske seg og kle seg. Barna skal gå der til de har lest hele koranen. 

Rhianna benytter seg av et oversetterprogram fra arabisk. Hun har gått bort i fra hvordan det 

var da hun vokste opp, da koranen måtte leses på arabisk, uansett om du forstod det eller ei: 

”Det er mange som har lest bare arabisk, og vet ikke hva de leser en gang”. For henne er det 

viktigst at barna forstår innholdet. Her brukes en individuelt tilpasset undervisning av islam 

for å oppdra til de (kollektivistiske) moralske ståsteder som Rhianna ønsker for barna sine. 

Det vil si at islam brukes som et verktøy for oppdragelse og de menneskesyn Rhianna ønsker 

å videreformidle. Også de andre muslimske kvinnene ønsker å videreformidle islams verdier, 

og lære barna koranen. De har dog tatt i bruk andre interessante midler, for å tilpasse seg 

barnas fritid: 

”Og så er det mye det med å holde på religionen sin da. Det er også en utfordring”               

Christine: ”går de på koranskole eller noe liknende?” 

”Eee, vi prøvde på det sånn i begynnelsen, for et par år siden, men de fikk så dårlig 

tid av det. Fikk ikke tid til noen ting annet etter skole og sånt, så vi har begynt med 

sånn fjernundervisning da. Hvor du blir kontaktet på skype ”Sunita”.  

På et fast tidspunkt blir familien kontaktet av en imam som sitter i Pakistan, som sender barna 

filer med tekster og vers fra koranen, og som barna øver på i en time time. Imamene hører så 

barna i høytlesning av tekstene som de sendte, og retter og veileder underveis. Denne formen 

for fjernundervisning innebærer ikke lekser. Dette gir familien fleksibilitet og Sunita trekker 

frem at etter undervisningen kan barna gjøre hva de vil. Det å ikke gå på koranskole i det hele 

tatt så hun heller ikke som et godt alternativ, siden hun er redd for at barna skal gå glipp av 

viktig lærdom om kultur og religion. 
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Dette er et godt eksempel på hvordan kvinnene ser nye muligheter for å ivareta sin kultur og 

religion, samtidig bruke norske oppdragelsesidealer. Det viser også at imamen som underviser 

fra Pakistan har forståelse for at undervisningen må tilpasses barnas fritid i Norge. Sunita 

synes det er viktig at de som foreldre anerkjenner barnas behov for å delta på andre 

fritidsaktiviteter, og at de får tid sammen med jevnaldergruppa. Hun lar dermed den 

tradisjonelle opplæringen i koranen vike for en opplæring som er tilpasset barna.  

Noe som er viktig for alle kvinnene er å lære barna sine til å bli selvstendig og særlig snakker 

de om kvinner rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Om Rhianna bruker koranen til 

dette, eller om Noor forteller om kvinnenes kamp for rettigheter i Iran, er budskapet det 

samme:  

”Fordi at det hvis du leser den koranen, så står det at kvinnen skal ha mer rettigheter 

enn det vi gir. Religionen sier at jentene skal ha et høyere utdannelse, jentene har like 

stilling som gutter. Men det er at mange fortsatt, som i Pakistan, de blir ikke godtatt. 

Nei for før så var kvinnene analfabeter, og de skjønte ingenting. Du skal bare være 

hjemme og da er det mennene som styrer. Vi skal være hjemme, lage mat. Ikke være 

utendørs. Det er ikke religion, det er kultur skapt. Så det er der ligger hele problemet. 

Jeg er veldig interessert at mine barn skal lære det som står der. Og når jeg tror de 

har lært å bli selvstendig, så tror jeg, etter min mening at de ikke kommer til å ha noen 

problemer altså” (Rhianna). 

Det er tydelig at Rhianna føler at koranen har blitt mistolket i mennenes favør som 

kvinneundertrykkende verktøy. Hun understreker flere ganger i intervjuet at dette er kultur og 

ikke religion. Det er nærliggende å tenke at hun er ekstra påpasselig med nulltoleranse for 

forskjellbehandling mellom kjønnene av sine egne barn, fordi hun som eldst i en søskenflokk 

med bare jenter selv har opplevd å bli forskjellsbehandlet. Hennes sønn lærer for eksempel å 

servere te med ordentlige manerer, noe som i hennes oppvekst har vært en kvinneoppgave:  

”Hvor står det, og jeg spør dem, hvor i koranen står det, at guttene ikke skal gjøre 

det? Hvor står det at de skal serveres? Det står ingen steder. Så jeg vil at gutten min 

og jentene mine, begge skal lære å re sengene sine, de må lære å rydde rommene sine, 

de må lære å lage mat. Tenk om en vakker dag så er ikke jeg tilstede, så må de lage 

sjøl” (Rhianna). 
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Når jeg intervjuer Noor, kommer det på andre siden også frem at det er mange foreldre som 

praktiserer et forhold til religionen, som Rhianna mener er den misforståtte måten å tolke 

koranen på. Noor bor i et område med mange muslimer, og hun synes det til tider kan være 

utfordrende:  

”Også synes jeg det er veldig viktig at de hivertfall jobber mye med, begge to barna 

da, at med likestilling og sånn. For vi bor i et område som nesten alle er muslimer, og 

asså de lærer jo det for det blir jo snakk om forskjell mellom jenter og gutter, og for 

eksempel jenter ikke kan svømme og kan ikke bestemme og de må jo dekke seg og etter 

hvert nå prøver de å dekke seg litt og litt sant. Og da prøver jeg å forklare for datteren 

min på min måte da, på sånn, hva mener jeg om det, hva hvorfor om friheten, om 

kvinners frihet og selvstendighet. Sant, det er veldig viktig for meg at datteren min 

lærer dem. Selv om hun, hun kan jo være venner med dem, men hun trenger ikke å gå 

inn for noe fordi de vil det, sant.  For at det hun fikk det problemet i fjor, at hun ville 

ikke gå ut med kort skjørt da. For hun blir kanskje ikke akseptert fra de andre 

venninnene” (Noor). 

Noor prøver å lære sin datter selvstendighet på det plan at hun skal føle seg sikker på og 

komfortabel med å kle seg som hun ønsker, selv om hun har muslimske venninner som 

kanskje ikke kan gjøre det samme. Rhianna på sin side prøver å lære barna om likestilling og 

selvstendighet gjennom samme religion. Dette er kun et eksempel på hvor mange ulike 

påvirkningskanaler barn som vokser opp i dag møter. Med dette blir det kanskje enda mer 

viktig for foreldre med migrasjonsbakgrunn å oppdra barn til å bli selvstendige individer.  

10.4 Frivillighet i familierelasjonene 
Frivillighet i familierelasjonene er et trekk ved den individualistisk orienterte oppdragelsen. I 

kvinnenes fortellinger fra egen oppvekst, har jeg allerede poengtert at familien er en viktig 

sosial referanseramme og som med andre ord innebærer liten grad av frivillighet. Avgjørelser 

ble tatt ut i fra hva som gagner familien, og ikke nødvendigvis hva som gagnet dem selv. 

Dette er jo også ofte utgangspunktet ved en migrasjon. Migranter flytter ikke nødvendigvis til 

Norge på grunn av selvrealisering og et indre driv. Som vi sett var begrunnelsen for mange 

pakistanere å tjene penger til å sende hjem til den utvidede familien i Pakistan, og det er 

kanskje i forhold til dette som kvinnene fra ulike land skiller seg mest i fra hverandre, selv om 
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de alle har familie i samme by i Norge. Felles for alle kvinnene er at de har mer eller mindre 

faste dager de er med andre familiemedlemmer. Dette er som regel i helgene, der familien 

samles og spiser mat fra opprinnelseslandet. Den utvidede familien får mindre og mindre 

plass i fortellingene til kvinnene med kurdisk bakgrunn, men familien er i stor grad tilstede i 

fortellingene til kvinnene med pakistansk bakgrunn. Temaet belyses blant annet av Sunita, da 

hun forteller om sin søster som motsatte seg foreldrenes ekteskapsplaner for henne: 

”Og på den tiden så var det ikke så ungene begynt å gjøre så mye opprør mot det 

heller så hun var jo blant de første som sa at nei, dette går ikke, det passer ikke meg. 

Og det syntes jo vi var veldig vanskelig da. Selv om vi kanskje kunne forstå henne, så 

tror jeg nok at det vanskeligste for dem var å kunne forklare det til resten av slekta da. 

For det at når du er en pakistaner så er du aldri aleine. Du må liksom ha med deg 

slekta, ja du må bifalle det på en måte da. Jeg tror nok det at det pakistanere er mest 

redd for er baksnakking og ja, at man skal bli diskutert, ååå jeg tror nok at det var det 

som vi syntes var vanskeligst” (Sunita). 

Det er vanskelig å spå i hvilken grad familien vil påvirke deres egne barn når større valg skal 

tas. Allikevel tolker jeg det dit hen at de utrykker et ønske mot en endring til mindre kontroll 

fra familien. Siden Sunita referer til en fortid uten mye opprør, tolker jeg det dit hen at det er 

mer vanlig i dag at barn motsetter seg arrangerte ekteskap. Om hun snakker om både Norge 

og Pakistan her, vites ikke. I mange pakistanske familier også i Norge, er det vanlig at 

svigerforeldrene til kvinnen bor sammen med familien. Det blir gitt utrykk for at de dermed 

også kan yte stor innflytelse på barneoppdragelsen: ”(...) mange bor med familie her. Og de, 

alle blander seg hele tiden. Og de får liksom ikke gjort det de vil kanskje. Sånn jeg ser på det 

da” For Sunitas del bor svigerforeldrene i Pakistan, men hun forteller om bekymringene hun 

har rundt utfordringene som kan komme med tanke på oppdragelsen de ønsker å gi sine egne 

barn, versus besteforeldrenes ønske for barnebarna: 

”De er nok ikke så veldig enige med oss, for å si det sånn. Men det er jo fordi at det de 

bor der, og vi bor her. Og de opplever jo ikke den hverdagen vi opplever, og ser ikke 

den utviklingen som har skjedd, de er jo fortsatt der de var for flere år siden. Da de 

giftet bort sin egen sønn for eksempel. Og det er veldig vanskelig å forklare en som 

har tenkt på samme måte i ja, førti, femti, seksti år, at det går ikke lenger. At den 

tankegangen og den måten å gjøre ting på, det, det går ikke lenger. Og det husker jeg, 

de var jo på besøk her for fire fem år siden da. Og vi diskuterte litt med dem om det, 
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for det at de hadde hørt om en familie hvor det var en jente som hadde giftet seg med 

en hun ville gifte seg med da, uten at foreldrene var så veldig glad for det, og de syntes 

jo at det var helt uhørt. (ler) og da vi, da jeg luftet litt tanken om at sånn kan det jo 

hende at det blir med våre unger også, at de finner seg en som de vil gifte seg med, 

som, ja en som ikke vi kjenner og ikke vi har funnet frem til da. Og det var jo helt 

hårreisende (ler)” (Sunita). 

Her ser vi at Sunitas familie må forholde seg til mange forventinger og forpliktelser også 

utenfor Norges grenser, dermed befinner de seg på mange måter i en posisjon utsatt for 

krysspress. Med utgangspunkt i Sunitas stadige latter under dette temaet, forstår jeg det som 

om hun vil understreke dissonansen mellom svigerforeldrenes oppfattelse av god 

barneoppdragelse, og den barneoppdragelsen hun og mannen faktisk søker å gi sine barn. Det 

kommer tydelig frem at de ikke kommer til å etterkomme svigerforeldrenes ønsker, men 

heller forberede dem på at de kommer til å gi sine barn en oppdragelse som gir rom for mer 

autonomi for deres barn. 

10.5 Gjensidig respekt 
I den norske oppdragelsen er gjensidig respekt i dag et viktig ideal, og det er rom for 

forhandlinger mellom voksne og barn. Når kvinnene fortalte om sin barndom, er det i tidligere 

kapittel vist til en respekt for de voksne som på mange måter har satt seg i ryggraden til 

kvinnene. Dette er et ideal som går på tvers av alle fortellingene. Foreldre, besteforeldre, 

læreren og andre familiemedlemmer skulle være de første til å forsyne seg med mat, gå inn i 

et rom etc. Slik jeg tolker det, har det vært lite aksept for kritiske røster fra 

barnegenerasjonen. For eksempel kunne ikke Sunita utdanne seg til sykepleier, som hun i 

utgangspunktet ønsket, fordi hennes far ikke var enig i avgjørelsen:  

”Jeg husker at det jeg søkte meg inn på sykepleierhøgskolen. Det var jo noe som faren 

min ikke ville da, for han hadde jobbet som sykepleier før (…) så og (ler) og han sa at: 

jeg vet hva man jobber med når man er sykepleier, du kan ikke bli sykepleier” (Sunita). 

Hvordan respekt konseptualiseres i forhold til egne barn er et tema berørt av alle kvinnene. I  

likhet med sin barndom, trekker Malika frem en spesifikk respekt for de voksne, som en svært 

viktig egenskap hun lærer sine barn:  
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”Det jeg snakker om nesten hver...hele tiden med barna mine er at dere må ha respekt 

for voksne, det er det viktigste, viktigste, viktigste.  Fordi jeg har det, og hvis andres 

barn gjør noe, da jeg....jeg liker ikke det. At hvis små barna sitter med de voksne og 

kan gjøre sånn og sånn og sånn ikke sant, eller snakker ikke bra. Da sier jeg til dem, 

dere må ha respekt for alle voksne. Og på skolen, spesielt for læreren, og hjemme 

onkler og tanter. Sånn, dere må ha respekt” (Malika). 

Også de andre kvinnene sier at dette er noe de jobber mye med når det gjelder sine barn. 

Rhianna sier at dette også er noe hun har lykkes med, og hun høster anerkjennelse fra andre 

pakistanske familiemedlemmer. Hun trekker frem sin søsters barn som i motsetning til 

Rhiannas barn ikke har lært denne respekten, og Rhianna sier at alle synes det er enklere å ha 

med hennes barn f.eks. på kjøpesenter og på turer i byen. Rhianna understreker at hun 

forteller sine familiemedlemmer at respekten barna hennes viser,  ikke er noe som kommer av 

seg selv, men noe hun som mor jobber svært hardt for. Ellers utrykker alle kvinnene også 

respekt i en mer utstrakt form, og det å bli oppdratt til ”et godt menneske går også på tvers av 

alle kvinnenes fortellinger. Her eksemplifisert av Noor og Almas. 

Da Noor forteller om hva hun husker best fra sin oppvekst, snakker hun blant annet om den 

sterke kjærligheten hun følte fra moren sin. Da jeg spør om hva hun mener er det viktigste 

hun kan lære sine barn, svarer hun at hun ønsker å gi denne sterke kjærligheten videre  til 

dem. Men hun legger også til et nytt aspekt som dreier seg om respekt i en videre forstand: 

”Jeg synes den kjærligheten man har der (i hjemlandet), og vise til hverandre… det er 

respekt, asså det er jo mye respekt her i Norge, det er ikke snakk om at det ikke er 

respekt her, men det som er eee asså jeg har lært av mammaen min at jeg må være 

grei og snill mot hverandre, mot andre, og hjelpe andre.  Uansett hvem det er, hjelpe  

de andre, og ikke ha  sånn hat i meg, ikke bære hat. Og jeg synes det er veldig fint, at 

jeg viser barna også. At det de er ikke redd for mennesker og hilse på dem og sånn 

være venner med de andre og” (Noor).  

Det kan tolkes dit hen at Noor opplever det norske samfunnet som lukket. Det faktum at hun 

følte seg ensom de første årene i Norge, kan vitne om et ønske om mer raushet og åpenhet 

imellom mennesker, og at respekt brukes i en videre forstand, og at dette er noe hun vil lære 

sine barn. Også de andre kvinnene snakker om viktigheten av å lære barna respekt i utvidet 

betydning. Rhianna bruker tolkninger fra koranen, som er gjort om til ”små eventyr” for å 
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eksemplifisere viktigheten av å vise respekt til alle mennesker, uansett kultur og religion25. 

Almas på sin side forteller meg om en episode hun opplevede med sønnen en dag de var på 

Mc Donalds. Han hadde i en negativ tone, sagt at det var nesten bare ”pakkiser” og 

”somaliere” der. Av kvinnene jeg intervjuer, er Almas den som legger mest vekt på sin 

”fornorskingsprosess”.  Med dette mener jeg blant annet at hun utad også virker til, i størst 

grad, å tilegne seg de oppdragelsesidealer som har en hegemonisk posisjon i Norge. Selv om 

hun og mannen har lært sønnen gode idealer som bygger på å ha respekt for andre, kan det i 

sitatet under virke som at sønnen å distansere seg fra andre personer som har 

migrasjonsbakgrunn:  

”Jeg tror vi har lært at han er en god person. At han skal ha respekt og at han ikke 

skal se på personer som forskjellige, men vi er alle personer. Om det er handicappede 

eller om det er det eller det. Han må ha respekt for at det er sånn”  (Almas). 

Siden Almas også er den eneste av kvinnene som forteller at hun ønsker hennes barn skal bli 

sett på som nordmenn, kan utsagn som dette være et forsøk på å lage en distanse mellom 

sønnen og ”de andre”. Om medias fremstilling av ”innvandrere” kan spille en rolle i hvordan 

sønnen ser på andre med migrasjonsbakgrunn skal diskuteres i neste avsnitt. Almas er også 

opptatt av gjensidig respekt i relasjonen mellom seg, mannen og barna, og hun bruker som 

Noor, respekt i et mer utstrakt form. Dermed viser det seg at dette er et begrep med langt 

bredere nedslagsfelt enn til kun å dreie seg om gjensidig respekt mellom foreldre og barn.  

10.6 Ungdomstid og individualisme 
I de overnevnte avsnittene om kvinnenes egne barn, er det allerede vist tendenser mot en mer 

individualistisk orientert oppdragelsesstil enn kvinnene selv hadde da de vokste opp. 

Kvinnene beskrev sine foreldres oppdragelsespraksis i forskjellig grad som mer og mer 

kontrollerende etter hvert som de ble eldre, noe som er motsatt av norske oppdragelsesidealer. 

Dermed ble det interessant å få kvinnene til å reflektere rundt deres tanker og ønsker om 

fremtiden for egne barn, med særlig vekt på utdanningsvalg, ekteskap og familieplanlegging. 

Dette fordi det er her den største forskjellen mellom egen oppvekst og de norske idealene kan 

                                                
25 Her ser vi også et eksempel på at undervisningen av koranen er pedagogisk tilpasset barna, noe som ikke 

fantes i hennes oppvekst.  



 
 

84 

komme til syne26. Med hver sin unike bakgrunn, var det også store variasjoner i fortellingene. 

Det som er felles for alle, er at det skjer til dels store forandringer innad i hver familie. For 

eksempel får alle barna lov til å dra på skoletur med overnatting, dette var det flere av 

kvinnene som ikke fikk lov til i sin oppvekst. 

Skole er viktig. Alle kvinnene er opptatt av at barna deres skal få en god utdanning. Da jeg 

spør hva dette innebærer, dreier det seg om universitetsutdanning. Malika forteller at to av 

hennes døtre allerede har bestemt seg for å bli tannlege og overlege. På spørsmål om hun og 

mannen har lagt noen føringer for utdanningsønskene til barna, forteller hun at det er onkler 

og andre familiemedlemmer med disse yrkene, som er barnas forbilder. Malika utrykker at det 

er mange krav og mange hensyn å ta for både henne selv og datteren hennes, som er ungdom 

med pakistansk bakgrunn i Norge: 

”Jeg vil har bedre og bedre ikke sant. Det vil alle foreldre ikke sant (ler). Men jeg 

prøver sånn at hun skal hjelpe meg og, hun må tenke på pappan og, og hun må tenke 

på seg selv. Og vår religion og. Og vi bor her, og hun må være sammen med de alle. 

Og hun skal begynne på videregående nå, og hun bestemte selv hvilke hun skulle 

begynne på” (Malika). 

Når Malika sier at datteren må være sammen med de alle, tolker jeg det i retning av at hun må 

”tilfredsstille” både norske og pakistanske idealer. Hun må tenke på seg selv, men hun må 

også tenke på religionen og familien. Poengteringen av at datteren valgte videregående skole 

selv, sier også at dette ikke er en selvfølge for alle barn Malika kjenner. Dette bekreftes av 

Sunita ”Det å for eksempel utdanne seg til lege eller advokat eller sånne ting da, det er, det 

har veldig høy status i vår kultur da”. Hun forteller at det har vært vanlig praksis å ”sende” 

barna til “utlandet” hvis de ikke har kommet inn på legestudier her i Norge. Dette er også noe 

som har forekommet i hennes egen familie. Lege er et yrke som går igjen i fortellingene. 

Allikevel er de alle opptatt av at dette er et valg barna må ta selv. Rhianna sier hun hadde satt 

pris på om barna hadde valgt en utdanning med høystatus yrke i enden, men sier hun er 

usikker på  hvilken rolle hun skal ta når det gjelder utdanningsplanene, og hvor stor finger 

hun skal ha med i valget. Det kan virke til at hun er litt ambivalent i forhold til tankene sine 

                                                
26 Jeg vil understreke at her kommer kvinnenes idealer frem, og sprik mellom idealer og praksis er ikke mulig å 

studere i denne oppgaven. 
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rundt dette temaet, men resonnerer seg frem til at hun er mer opptatt av barna skal ta skolen 

seriøst og finne et yrke de kan realisere seg selv igjennom: 

”Det eneste som jeg tenker det er at de skal ha en bra utdannelse. Det er det viktigste. 

Ønsket mitt er jo noen av disse barna mine kommer til å bli lege, eller finne på sånn 

sosialt jobb som kan hjelpe menneskene for eksempel. Fordi det er litt vanskelig 

akkurat nå å lage noe valg. Også er det at barn er forskjellige. Så jeg vet ikke, jeg er 

litt usikker på det ennå, hvor skal jeg legge fingeren altså. Men det eneste som jeg 

påpeker dem og jeg minner dem er at hvis dere har ordentlig jobb, spennende jobb, så 

da blir det å ta utdannelse. Bra utdannelse. Hvis dere velger å bli frisør, hvis dere 

velger å gjøre et eller annet, men det viktigste er at dere må lære først ordentlige 

skolegangen, og så det er opp til dem hva de kommer til å bli. For jeg vil ikke presse 

dem på noen områder altså, det blir litt” (lager grimase om at det er rart) (Rhianna). 

Utdanningsønskene kvinnene har for barna, og utdanningen noen av barna ønsker selv, gir 

status, er trygge og gir høy inntekt. De såkalte kreative yrkene er ikke nevnt av noen, og de 

ble heller ikke nevnt fra min side. Det ville vært spennende å høre hvorvidt barna ville blitt 

oppmuntret hvis de ønsket utdanning i retning av for eksempel musikk, design eller drama. Ut 

i fra mine antakelser bygget på hva kvinnene sier om barnas utdannelse, ville de fulgt barna i 

disse ønskene, selv om det ikke er utdannelser som gir status innad i deres familie og miljø.  

Utdanning utsetter også ekteskap, og kvinnene ønsker at deres barn skal få fullføre 

utdannelsen, før de giftet seg. Allikevel sier flere av kvinnene at deres døtre skal gifte seg da 

de er rundt 20. Siden de utrykker ønsker om at barna skal ta utdanning som tar mange år, kan 

det kanskje bli et sprik mellom ideal og praksis. 

I forhold til norsk målestokk giftet alle kvinnene seg i ung alder, det vil si mellom 15 og 21 

år. Når vi snakker om deres ønsker for deres barns ekteskap, har det skjedd store endringer 

når det gjelder graden av kontroll fra foreldrene. Det kommer dog tydeligst frem at kvinnene 

med pakistansk bakgrunn befinner seg i et spenningsfelt mellom de ulike idealene for 

arrangert ekteskap og friheten til å velge helt selv. Begge de kurdiske kvinnene giftet seg med 

bekjente eller venner av familien. De valgte ektemann selv, men de søkte bekreftelse fra 

familien om at dette var ”en bra mann”. Når det kommer til egne barn, er de klare på at dette 

er noe som barna skal få styre helt på egenhånd: 
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”For meg faktisk, før, om du spurte meg for tre fire år siden, så kanskje jeg hadde en 

annen mening. Men for meg jeg har mannen min også har snakket om det, det spiller 

ingen rolle om han er norsk, svensk eller dansk eller noen ting. Eller for meg jeg vil ha 

mine barn skal lykkes. At de skal gifte seg med den som elsker dem og som lever med 

dem” (Almas). 

Her sier Almas at hennes tankegang rundt barnas ekteskap er noe som har endret seg over tid. 

Det ble ikke fulgt opp med spørsmål om hva hun og mannen tenkte tidligere, men jeg 

oppfatter at det går i retning av at barna kan ta et individuelt valg, der de også kan gifte seg 

med personer som ikke er kurdiske. Her viker trygghet og tradisjon for kjærlighet. Da Almas 

selv var 15 motsatte hun seg farens ønsker om å gifte henne bort til en av sine kamerater. Hun 

gikk så langt som å prøve å ta sitt eget liv for å slippe unna en mann som ville ha henne som 

sin tredje kone. Denne erfaringen har også på flere måter måtte bidratt til at hun ønsker å 

unngå de samme følelsene og opplevelsene for egne barn.  

For kvinnene med pakistansk bakgrunn var deres ekteskap noe som i høyeste grad angikk 

foreldrene deres, og sånn er det fortsatt, men i en litt annen form. Ekteskapet for deres barn 

angår kvinnene, og det kom tydelig frem at dette var noe de snakket mye om, både med sine 

ektemenn, venninner og andre familiemedlemmer. Slik jeg tolker det, er det å avstå fra 

ekteskap et ikke tema i familiene. Dette er selvfølgelig, og ikke et alternativ. Allikevel sa alle 

kvinnene med pakistansk bakgrunn at deres barn skulle få velge selv, men med forbehold. 

Kravet de stilte var enten at den utvalgte skulle være pakistansk, eller at han var muslim. Til 

tross for at alle kvinnene ønsker mulighet for mer individualistiske valg for sine barn, står de i 

en ”generasjonsavtale” med sin foreldregenerasjon, som gjør det vanskelig for dem å gi barna 

sine friheten de utrykker at de ønsker å gi dem. Foreldregenerasjon vil gjerne ha en finger 

med i spillet. Deres barnebarns ekteskap er noe som angår dem. Dilemmaet som kvinnene her 

utrykker er et eksempel på det jeg i den teoretiske delen har kalt ”dissonant akkulturasjon”. 

Der kvinnene tar opp i seg majoritetsidealene, imens deres foreldregenerasjon ikke har gjort 

dette i samme grad. Deres foreldregenerasjon ønsker fortsatt å føre navnet videre, og ekteskap 

innenfor familien er å foretrekke. Kvinnene forteller at dette idealet er vanskelig for dem å 

følge i dag, også fordi de har sett mange negative sider ved denne formen for 

ekteskapsinngåelse. Jeg spurte kvinnene hvordan de trodde deres foreldre eller svigerforeldre 

vil si til at deres barnebarn kanskje skal få muligheten til å velge partner selv:  
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”Det kommer ti å bli tøft. Hvis den tiden at de lever, og valgene kommer, det blir tøft. 

Men sånn som jeg ser det, har onkaln min, som er faren til mannen min, han er veldig 

forståelsesmenneske. Fordi vi har jo forstått dette herre her mine søstre de har jo vært 

forlovet, de ville ikke det. Men ennå er det ti år til27. Heldigvis, så er mannen min på 

min side. Han sa at vi må ikke tenke på hans bror. Ja, det hadde vel kanskje gått fint, 

men det kommer tiden til å vise, for hvis mine barn tar bra utdannelser, hvis de er 

gode mennesker, da er det noe annet. Vi får tilbud, men hvis vi ikke finner noen riktig, 

så synes jeg at de får lov å velge. Folk begynner å forstå litte grann med den at, fordi 

det er mange som jeg kjenner nå, at barna velger. Også sier de: Greit, vis og ta ansvar 

sjøl. Sååå der er det litt, begynt å åpne seg. Men det er fremdeles mye jobb der altså. 

Det er veldig mye som er bak kulissene som ikke vi vet. Sånn jeg ser det, det blir store 

forandringer som tiden går. Det viktigste som jeg vil gjerne gi det er at de skal være 

ordentlig menneske” (Rhianna). 

Her ser vi at det er sterke familierelasjoner. Mange har meninger om Rhiannas barns 

ekteskap. Praksis med arrangert ekteskap er et alternativ for dem, hvis hun vurderer noen av 

tilbudene som gode og/eller at hun mener hvis barna hennes aksepterer dette tilbudet. Rhianna 

sier at det er mye jobb som står igjen, når det gjelder graden av autonomi i ekteskapsinngåelse 

i pakistanske miljøer. Dermed stiller hun seg også bak en modell som er mer fleksibel enn 

hun selv opplevde, selv om dette blir tøft. Hun peker også på noe som Ziehe fremhever som 

en vanskelig side ved den individualistisk oppdragelsen, som Rhianna sier: ”Greit, vis og ta 

ansvar sjøl”. Denne nye formen for ansvar går ut på̊ at vi må̊ kunne rettferdiggjøre måten vi 

former oss selv og våre livsområder på, vi må rettferdiggjøre valgene vi tar. Dette har å gjøre 

med at det som ikke er skjebne kan vi endre på, og det vi kan endre på står vi selv ansvarlige 

for.  Dermed kan det å velge selv, også føles belastende. Samtidig sier Rhianna at det skjer 

store forandringer mellom generasjonene i familiene med pakistansk bakgrunn, og der peker 

hun på et viktig aspekt for denne oppgaven.  

Også Malika trekker frem denne forandringen mellom generasjonene, og som vi kan tolke 

som et resultat av migrasjon og akkulturasjon til mer norske individualistiske idealer:  

”Ee nei. Vi kan ikke bestemme” 

Christine: men deres foreldre bestemte for dere… 
                                                
27 Her mener Rhianna at det er ti år til eldste datter på ti år skal gifte seg. 
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”Ja, de har bestemt på oss, men... Ja, det er den nye modellen (ler). Moderne 

modellen (...) Jo, vi kan si til henne at, hun vet hvordan vi skal ha det, svigerbarn og 

sånn, man da hun kan finne selv også, men han må være muslim. Det er vår religion, 

så det har vi bestemt” (Malika). 

Når det gjelder familieplanlegging er det kun Malika som snakker om dette. Hun ønsket 

opprinnelig et barn til, men begrunnelsen for at hun og mannen valgte å ikke få flere barn er 

fordi hun ”snart skal få barnebarn”. Under intervjuet gikk jeg ikke videre inn på dette temaet 

med henne, men jeg tolker det dit at hun har snakket med datteren om dette, siden hun sier at 

datteren vet hvordan de skal ha det. Jeg opplever her at det er et sprik mellom Malikas utrykk 

for datterens mulighet til autonomi rundt ekteskapet, og hennes krav om tidspunktet hun skal 

gifte seg, utdanne seg og få barn. Dermed kan det virke som om Malika ovenfor meg utrykker 

en forandring fra hvordan hun selv inngikk ekteskap, til en mer individualistisk modell for 

hennes datter – innenfor visse rammer.   

10.7 Narrativenes funksjon – akkulturasjon av norske idealer  
Hvordan kvinnene i studien posisjonerte seg til de norske hegemoniske idealene for 

oppdragelse, og oppdragelsen de selv har fått, har vært et av de analytiske spørsmålene for 

denne oppgaven. Selv om det ikke blir uttalt direkte, opplever jeg at det er tydelig at kvinnene 

har god oversikt over de norske oppdragelsesidealene, og hva som ”forventes” av dem som 

gode mødre. Medias fremstilling av ”innvandrere” samt det faktum at jeg er en representant 

fra majoriteten mener jeg kan forsterke dette ytterligere. Selv om mødrene på den ene siden 

fremmet kritikk av de norske måtene å oppdra barn på, der mangel på respekt og lite kontroll i 

ungdomstiden var noe som ble nevnt av flere, opplevde jeg på den andre siden at kvinnene i 

forskjellig grad ønsket å fremstille sin familie som en familie med mange norske verdier og 

idealer. Det kunne til tider virke motsetningsfylt, siden kvinnene også sa at det vanskeligste 

var å ivareta sin egen kultur, men dette kan også tolkes i retning av at de mener de er kommet 

langt i sin ”fornorskingsprosess”.  

Kvinnenes narrativer fungerte også som en måte til å fremstå som unike og ikke en del av 

”innvandrerne”. Det er et eksempel på hvordan deres bruk av de kulturelle og 

samfunnsmessige diskursene spiller inn som en markør for hvor de plasserer seg i 

majoritetssamfunnet. For eksempel da jeg helt i starten av intervjuet spurte Sunita om hun 
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kunne fortelle om sitt første barndomsminne, var skitur med faren det første hun fortalte om. 

Dette kan selvfølgelig være tilfeldig, men denne fremstillingen var også gjennomgående for 

de andre kvinnene. Særlig tre av kvinnene skilte seg ut nå det gjaldt å trekke frem norske 

idealer i sine oppdragelsesvalg og egenskaper ved barna: 

”Vi har for eksempel , på sommeren vi er gode på å reise og sånn på ferie. Og vi har 

en sånn hage, persille hage på Lillestua. I blant en gang i uken vi går jeg og mannen 

min, sånn. Vi liker å gå å plante og det er så koselig med et par tre familier til. (…)Og 

så drar vi på stranden og bader og soler oss og så reiser...og så hvert eneste år vi 

reiser til Vestlandet eller Telemark på telttur. Og det er det beste, beste. Og barna 

også de liker det her. Og vintrene har vi fast faktisk, hver torsdag og hver lørdag vi 

drar på Romsås badet og bader og trener og så på søndager har vi fast at vi alltid går 

på ski, eller på slalåm” (Almas). 

Her er det mange ”typisk norske” idealer som kommer til syne. Almas forteller gjerne om at 

de er gode på å reise. Budskapet i utsagnet peker i retning av at Almas og mannen vektlegger 

å tilbringe tid sammen med barna på fritiden, og det er faste dager og forutsigbare rammer. 

Hun viser at de generelt er aktive friluftsmennesker, der både teltturer og skiturer er  noe 

familien gjør sammen og som er aktiviteter barna setter pris på. De er sosiale, og de går til 

persillehagen sin sammen med andre familier. Her viser også Almas kjennskap til hvilke ord 

hun bør bruke for å snakke om en oppdragelse i Norge. Ved å fortelle disse narrativene 

kommer en type kunnskap og verdier til syne, og det viser i en viss utstrekning hvilke 

modeller kvinnene tenker med når det gjelder oppdragelse av egne barn. Også Rhianna 

trekker på noen norske idealer i sine fortellinger. Fritid sammen med barna er allerede nevnt 

som viktig i Rhiannas familie, men uoppfordret i forbindelse med et annet spørsmål trekker 

hun også frem noen personlige egenskaper ved seg selv, som hun med et smil forteller at 

barna har arvet etter henne: 

”Jeg bruker god tid. Jeg klarer ikke liksom bare si hei. Så diskuterer vi litt hverdagen, 

mange diskuterer om skolen og mange andre ting. Så, jeg klarer ikke å la være. Jeg er 

sånn sosialt menneske. Og det ser jeg at er gått over her og (ler.) De har arvet. De er 

så veldig sosiale da” (Rhianna). 

Det å være omgjengelig og sosial går igjen flere ganger i Rhiannas fortelling, både om seg 

selv og barna. Og det å lære barna sosiale koder også innenfor det pakistanske miljøet er 



 
 

90 

viktig. Dette dreier seg om å hilse på riktig måte ”Ikke bare si hei, men å mene det”, hvordan 

man skal servere te og hvordan man viser respekt for de eldre. Rhianna er også opptatt av 

idealet om fred og ro.  

”Etter at jeg legger dem, jeg går å koser meg foran tvn. For da er det min tid. Og det 

er mange som kanskje ikke tenker på noe sånn”. (Rhianna) 

Deltakerne i Gullestads studie i 1989 la vekt på at man skal være  «stille og rolig»  også i en 

mer utvidet forstand en ordenes bokstavelige betydning. Dette handlet om å være skikkelige 

mennesker, som holdt avtaler og som ikke hadde dekadente vaner. Kvinnene i denne studien 

var også opptatt av disse (gamle) norske idealene, som jeg har vært inne på i kapittelet om 

gjensidig respekt. Et ideal som går på tvers av alle fortellingene er nettopp at de ønsker at 

barna skal bli ”skikkelige mennesker”.  

10.8 Sammenfattende kommentarer 
I dette kapittelet har jeg analysert kvinnenes fortellinger om egne barn opp mot 

individualistiske oppdragelsesidealer. Jeg har også sett på narrativenes funksjon for deres 

selvpresentasjon i forhold til norske idealer og deres plassering i majoritetssamfunnet. For alle 

kvinnene var barnehagen en viktig arena for at barna skulle lære språk, sosiale ferdigheter og 

de så det som en mulighet til å oppfylle likhetstankegangen i forhold til andre barn. Det ga 

også en mulighet for selvrealisering for kvinnene i form av studier eller arbeid, som de igjen 

trakk frem som en mulighet for utvikling av selvstendighet hos deres barn. Alle kvinnene 

hadde hatt sine barn i barnehagen, og de som møtte kritikk angående barnehagen fra eget 

miljø, trosset dette.  

Idealer som selvstendighet, respekt, aktiv fritid og å bli gode mennesker er idealer som går 

igjen på tvers av alle historiene til kvinnene, dog med litt annet meningsinnhold enn de norske 

idealene på samme områder. Her kan man se at kvinnene videreutvikler oppdragelsesidealer 

fra sin egen oppvekst sammen med de norske idealene. Koranskole via skype, er et eksempel 

på dette.  

Videre har jeg brukt forholdsvis stor plass på områder knyttet til ungdomstid og 

individualisering. Her var det store forskjeller mellom kvinnene i forhold til hvordan de 

reflekterte rundt utdanning, ekteskap og familieplanlegging. Særlig de pakistanske kvinnene 
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stod i en posisjon mellom sine egne ønsker for barna og den utvidede familiens ønsker for 

barna. Deres utvidede familie får fortsatt en stor plass i fortellingene deres. Det som er felles 

for alle kvinnene er imidlertid at det er et stort hopp på skalaen i retning av en mer 

individualistisk oppdragerstil på alle disse områdene i forhold til hva som gjaldt  da de selv 

vokste opp. Gjennom narrativene til kvinnene kan vi se at de ”streber med” å vise at de forstår 

hvilke oppdragelsesidealer som gjelder for å blir regnet som en god mor i en god familie i 

Norge. De er opptatt av en aktiv fritid, reiser i feriene, et sosialt liv, sosiale ferdigheter og 

idealet om ”fred og ro”. Jeg argumenterer også for at kvinnene bruker narrativene aktivt for å 

distansere seg fra ”innvandrer - mødre” som media har hatt en tendens til å fremstille på en 

ensidig måte. 
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11 Avsluttende diskusjon 
I dette kapittelet vil jeg diskutere analysen i lys av tidligere forskning og de teoretiske 

perspektivene for oppgaven. Her presenterer jeg en oppsummering over funn, diskusjon av 

Evenshaug og Hallens (1997) pedagogiske grunnmodell og Berrys (2003) 

akkulturasjonsmodell  og forholdet mellom akkulturasjon og Barths etnisitetsperspektiv.  

11.1 Oppsummering av funn: Forandring innad i familien 
Jeg har i innledningen kritisert blant annet media for ikke å la enkelthistorier og forandringer 

innad i migrasjonsfamilier få noen plass i det offentlige rom. ”Innvandrerne” blir 

sammenliknet med majoriteten, og kategoriene som brukes er vidtspennende, generaliserende 

og unøyaktige. I tillegg til å drøfte oppgavens problemstillinger vil jeg derfor her kort ta opp 

noen av de forandringer som migrasjonsfamilier synes å gjennomgå. 

Som fortellingene til kvinnene viser, er migrasjon en lang og til tider vanskelig prosess, 

uansett bakgrunnen for migrasjonen. Mange av kvinnene opplevde depresjon, følelse av 

ensomhet og å ikke passe inn. Skytte (2008) hevder at stereotypier opptrer i møter mellom 

mennesker som ikke kjenner hverandre. I disse tilfellene hender det at vi i stedet for å 

forholde oss til personen, heller forholder oss til forventningene vi har til den kategorien som 

vi forbinder med den andre personen. På denne måten kan vårt møte med den andre komme 

til å bygge på en etablert stereotypi. Noe som går gjennom alle  kvinnenes fortellinger er at de  

i ulik grad og på ulike områder faktisk har fått hjelp og informasjon av representanter fra 

majoritetsbefolkningen når det gjelder barneoppdragelse. Kvinnene tillegger denne kontakten 

stor verdi. 

Bakgrunnen til kvinnene er variert og  familiestrukturene er ulike, men uansett  foregår det 

store endringer i alle familiene, også når det gjelder barneoppdragelse. Der kvinnenes 

oppvekst ble mer og mer kontrollert etter hvert som de ble eldre, følger de selv en mer 

individualistisk modell, som gir  barna mer frihet med alderen. Det er viktig for kvinnene å ta 

hensyn til barnas ønsker og meninger, og barna er i større grad med på å fatte avgjørelser hva 

angår eget liv. Når jeg sammenlikner kvinnenes fortellinger om egen oppvekst og egne barn 

med tidligere studier av generasjonsoverføring i norske familier, er det mange likhetstrekk. 

Ett av Wetlesens (2002) funn var at dagens norske foreldre fremstår som mer aktive 



 
 

93 

formidlere av kultur i form av lesning og sang, enn det de kunne huske gjaldt i forrige 

generasjon. Dette var også funn jeg gjorde i denne studien. Tid med barna var et viktig felles 

trekk i alle fortellingene. Her ble for eksempel koranlesning gjort om til små eventyr, for å 

formidle kultur, oppdragelse og det faktiske innholdet i koranen. I likhet med Bjerrum 

Nielsen og Rudbergs studie ”Moderne jenter – tre generasjoner på vei” (2006) viser også 

kvinnene i denne studien at de har en mer psykologisk tilnærming både til barna og seg selv. 

At Malika begynte på foreldrekurs for å komme datteren nærmere i ungdomstiden, 

barnehagepedagogen lærte Almas at hun ikke bare skulle se på det motoriske i sønnens 

utvikling, og en av kvinnene går jevnlig til psykolog, er eksempler på dette.  

Tradisjonsstrukturene til kvinnene utfordres mellom hver generasjon. Særlig kvinnene med 

pakistansk bakgrunn forholder seg til mange forpliktelser og forventinger fra både 

storsamfunnet og eget miljø, men også disse familiene preges av store endringer, og denne 

endringen har skjedd raskt over de siste to generasjonene. Relasjonene er i utvikling, og 

kunnskapsnivået øker. Almas var analfabet du hun kom til Norge som 16 åring, i dag har hun 

barn som ønsker å studere medisin.  

Barndommen til alle kvinnene ligger på den kollektivistiske siden av ”skalaen” for 

oppdragelsesidealer. Når det gjelder egne barn, gir kvinnene utrykk for at de foretrekker 

idealer for en mer individualistisk orientert oppdragelse. Allikevel fremheves fortsatt 

viktigheten og vanskelighetene av å holde på sin egen kultur. Særlig blant de pakistanske 

kvinnene fremheves utfordringer når det gjelder å balansere norske og pakistanske idealer, 

som andre familiemedlemmer og foreldregenerasjonen forventer at de skal ivareta. 

Foreldregenerasjonen gir utrykk for ønsker om mer kontinuitet i de pakistanske tradisjonene, 

enn det kanskje kvinnene selv ønsker for sine barn. Moen (2009) kaller dette for 

migrasjonskontrakten eller generasjonskontrakten.   

Det som er viktig for mitt prosjekt, er å få frem utviklingen av idealene fra kvinnenes 

barndom til deres egne barns barndom. Jeg vil her argumentere for at oppdragelsesvalgene og 

tankesettet til kvinnenes foreldre virker meget forskjellig fra kvinnenes oppdragelsesvalg for 

egne barn. Farstad (2004) argumenterer for at det i praksis ikke nødvendigvis er så store 

forskjeller mellom minoritet og majoritetsfamilier, fordi alle foreldre har det samme målet for 

sine barn. Evenshaug og Hallen (1997) hevder at oppdragelsesmål går ut på å lære barnet å ta 

ansvar for seg selv og finne sin plass i fellesskapet. Med et slikt universelt utgangspunkt man 

si at oppdragelse over hele verden er forholdsvis lik, fordi foreldrene har de samme 
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oppdragelsmålene. I denne oppgaven har jeg imidlertid argumentert for at det kan være store 

forskjeller, men at det selv om det er tilfelle også skjer raske endringer mellom generasjonene 

over tid i mange familier med migrasjonsbakgrunn.  

For å bruke Evenshaug og Hallens (1997) teorier om oppdragelsesmodeller, har det gjennom 

generasjonene i denne studien foregått en forskyvning fra foreldre som ser på oppdragelsen 

gjennom en formingsmodell, til foreldre som ser oppdragelse mer som en vekstmodell. Dette 

skal selvfølgelig ikke brukes som to utelukkende modeller, men mer som tendenser. Kvinnene 

gir utrykk for at deres barn kan være med på å forme sine omgivelser i større grad enn de selv 

opplevde i sin oppvekst. Dette kommer særlig frem i temaer angående livsvalg.  

Videre i kapittelet vil jeg diskutere oppdragelsesidealene til mine informanter. Dette for å 

svare på problemstillingene mine som søker å beskrive hvordan et utvalg kvinner med 

migrasjonsbakgrunn balanserer kollektivistiske og individualistiske oppdragelsesidealer, og 

hvilke verdier for oppdragelse som er viktig for kvinnene i et utvalg av familier med 

migrasjonsbakgrunn.  

 

At den offentlige diskursen, slik den ble  presentert i introduksjonskapittelet, påvirker 

kvinnene i denne studien, blir bekreftet gjennom kvinnenes valg av narrativer. Selv om de 

norske idealene går som en rød tråd gjennom deres fortellinger, er det også slik at kvinnene 

blander ulike former for oppdragelsespraksis. I innledningsdelen hevder jeg at en slik 

balansering av idealer er noe som forekommer i alle kulturer i tråd med  Fiske (2002) som 

poengterer at kulturer som enten er individualistiske eller kollektivistiske, er noe som 

forekommer sjeldent. Selv om jeg har tatt i bruk idealtypiske modeller for å se på forholdet 

mellom vestlige og ikke-vestlige familier, viser jeg også at den måten  kvinnene forholder seg 

til idealer for barneoppdragelse i stor grad varierer i forhold til situasjonen de befinner seg i, 

og hvilke signaler de ønsker å gi. Siden oppdragelsesmålene til kvinnenes egne foreldre hang 

sammen med de overordnede verdisystemer som var dominerende i de kulturene de kom fra, 

måtte kvinnene lage nye måter å gjøre oppdragelse på da de i sin tur ble foreldre. På denne 

måten ville de kunne ivareta flere verdisyn samtidig. I praksis kommer dette til tider tydelig 

frem i mine informanters kreative løsninger for oppdragelsespraksis. 

 

Jeg vil her komme med eksempler av funn fra mitt datamateriale, for å underbygge hva jeg 

mener med hvordan kvinnene blander ulike oppdragelsespraksiser for å balansere ulike 
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idealer. De fleste av kvinnene bodde sammen med den utvidede familien under sin oppvekst, 

der andre familiemedlemmer også var ansvarlige for oppdragelsen av kvinnene. I dag er det 

ingen av kvinnene som bor sammen med sine familiemedlemmer, men de fleste bor i 

nabolaget eller i nærheten. Idealet om å ha familien samlet er fortsatt tilstede, men løsningen 

er å leve et liv mellom storfamilien og kjernefamilien.  Ingen av kvinnene gikk i barnehage da 

de var barn, fordi alle deres mødre var hjemmeværende, og det var i utgangspunktet kun 

Sunita som hadde denne muligheten, siden hun vokste opp i Norge. I motsetning til dette har 

alle kvinnene benyttet seg av barnehagen til sine barn. Begrunnelsene for å velge barnehage er 

likhetstanken, muligheten til selvrealisering både for kvinnene og barna, samt at barna skal 

lære seg den norske kulturen. Men det gir også en mulighet til å ivareta flere idealer samtidig. 

For Malika som møtte motstand i sitt norsk-pakistanske miljø, ble det viktig å argumentere 

med at barnehagen ga henne mulighet til å jobbe, som igjen ga henne mulighet til å sende 

penger for å ivareta den utvidede familien i Pakistan økonomisk. Språkutvikling ble også 

nevnt som en viktig faktor ved valg av barnehage, sånn at barna lettere kunne bli tospråklige. 

De kvinnene som er muslimske forteller om en koranopplæring i barndommen som var lite 

pedagogisk tilrettelagt. De måtte pugge hele koranen på arabisk, men de skjønte nødvendigvis 

ikke hva de leste. ”Målet var å komme igjennom den tjukke boka”(Sunita). Her er det de 

tydeligste funnene på hvordan kvinnene, ved å blande ulike praksiser, balanserer ulike idealer. 

Malika underviser koranen for sine barn hjemme, og argumenterer for at koranskolen tar for 

mye tid av barnas fritid og at skolen ligger langt unna. Hun viser her at barnas fritid er 

viktigere enn å lese koranen. Hun er også mer opptatt av at barna skal lære  koranens 

budskapet, enn at de skal lese koranen bare i for å ha lest den. I motsetning til Malikas mer 

frie form for opplæring av koranen, går Rhiannas barn på koranskole hver dag i ukedagene. I 

tillegg til leksene fra skolen har de også lekser fra koranskolen. Hun vet at barna til tider kan 

være lei, men er spesielt opptatt av å formidle  forskjellen mellom kultur og religion, som hun 

mener svært mange blander sammen, og som derfor får islam til å fremstå 

kvinneundertrykkende. Hver helg har hun hyggestund med barna, der alle samles i hennes 

seng og hun leser eventyr som er basert på koranens mål for etikk og moral: ”Jeg har kjøpt 

sånn bøker fra Pakistan som går litt på religionen, eller det er ikke selve hoved... men det er 

normer, etikk, hvordan liksom en menneske skal forholde seg til mennesker”. Hun forteller 

også at når de er ute å kjører bil, så har de spørreleker med spørsmål som: ”Hvordan skal du 

være mot vennene dine?”. Her kommer flere idealer til syne. Gjennom eventyrbøker og 

spørrekonkurranser gjør hun læren om etikk og moral mer spennende og interessant for barna, 
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og læren om koranen er mer pedagogisk tilpasset. Ytterligere et eksempel på en slik 

pedagogisk tilpasning finner vi måten Sunitas barn får fjernundervisning i koranen via skype. 

Her ser vi at tilpasningen til barnas mer individualistiske livsstil former nye og kreative måter 

for koranskolen. Her tas også nye digitale hjelpemidler i bruk, for å balansere flere ulike 

idealer. Sunita forteller at dette er en type undervisning som flere og flere familier med 

pakistansk bakgrunn begynner å benytte seg av. 

De viktigste oppdragelsesidealene for kvinnenes barn, vil her presenteres gjennom de idealene 

som gikk på tvers av fortellingene. Et ideal alle kvinnene vektla i oppdragelsen til barna var 

respekt, men med bredere innhold enn å gjelde kun respekt for de voksne, som kvinnene lærte 

i egen barndom. De bruker respekt i en mer utstrakt form som også omhandler det norske 

idealet som Gullestad (1996) kaller for ”skikkelige mennesker”. Den samme terminologien 

bruker alle kvinnene om sine barn. I tillegg trekker de inn at barna må lære å ikke være 

diskriminerende mot det eller de som er annerledes, men behandle alle mennesker uansett 

bakgrunn, rase, religion, klasse eller posisjon med samme respekt. Dermed får også begrepet 

”skikkelig” et innhold av fordomsfrihet.  

Det viktigste idealet for å holde på sin egen kultur var å lære barna språket fra 

opprinnelseslandet. Allikevel fortalte alle kvinnene at barna deres som regel snakket norsk 

seg i mellom. Likestilling ble i ulike former nevnt av alle kvinnene, ble særlig vektlagt av 

kvinnene med kurdisk bakgrunn og Rhianna fra Pakistan. Et annet ideal som alle kvinnene 

trekker frem er verdien av å være en aktiv og sosial familie, og tilbringe fritid sammen med 

barna. De forteller om reiser til fornøyelsesparker, pikniker og teltturer. Fritiden foregår i stor 

grad på barnas premisser, og kvinnene sier at det er viktig å ha det gøy med barna. Dette er i 

tråd med norske idealer, som er vist av Gullestad (1996), Wetlesen 2002) og Haldar og 

Wærdahl (2011). Fortellingene fra kvinnenes barndom inneholdt ikke ferieturer og fritid med 

foreldrene, men her skal det sies at familiestrukturer og økonomi også kan spille en rolle for 

mulighetene til å realisere denne type aktiviteter med barna. Som allerede nevnt er det viktig 

for alle kvinnene at barna tar skolen seriøst og får en god utdanning, gjerne innen medisin. 

Kvinnene legger ikke skjul på at ambisjonene på barnas vegne er høye, og utrykker seg 

kanskje mer åpent om dette enn norske foreldre. Et ideal som står sterkt i den norske kulturen 

er det Gullestad (1989) betegner som den norske likhetstankegangen. Vike, Lidén og Lien 

(2001) hevder at selv om Norge er et mangfoldig land, lever forestillinger om likhet i beste 

velgående. I følge Gullestad betyr dette at vi er ikke mindre opptatt av å oppnå anerkjennelse, 
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vi må bare forme våre utspill på en forsiktig måte (1989:117), og det er mulig at kvinnene i 

studien er noe mindre forsiktige i framhevelsen av sine barn. Uansett hvis vi ser på den 

forandring som har skjedd fra kvinnenes mødre som alle var analfabeter, er dette en meget 

rask klassereise. Mahendrans (2011) studier av tamilske jenter i høyere utdanning viser at slik 

utdanning fører til selvrealisering og uavhengighet, og det faktum at «mine» mødre satser så 

sterkt på utdanning for sine døtre kan forstås i retning av at de også ønsker å utvikle slike 

egenskaper hos dem. 

På områder om fremtidsperspektiver i barnas liv er det store ulikheter når det gjelder i hvilken 

grad kvinnene ønsker å påvirke deres valg. Det er også til tider motsetningsforhold innad i en 

enkelt kvinnes utsagn. Alle kvinnene ønsker at barna skal ta høy utdannelse, og 

medisinstudier er det som henger høyest. De pakistanske kvinnene sier at dette er et yrke som 

gir anerkjennelse innad i deres miljø, og at foreldre ofte presser barna sine til dette. Alle 

kvinnene ønsker at barna deres skal få velge selv, og Malika vektlegger at hennes datter fikk 

velge videregående skole ut i fra egne ønsker.  Når det gjelder ekteskap skiller kvinnene med 

kurdisk bakgrunn seg fra kvinnene med pakistansk bakgrunn. De har ingen restriksjoner eller 

ønsker om å ha en finger med i avgjørelsen om barnas ekteskap. For en av kvinnene var ikke 

ekteskap en gang et særlig viktig tema. I hennes øyne skulle kjærlighet være drivkraften til å 

inngå et forhold, og hun satte ingen restriksjoner når det gjaldt religion eller landbakgrunn. 

Kvinnene med pakistansk bakgrunn står i større grad i et spenningsforhold mellom de 

idealene for arrangert ekteskap som de selv har opplevd, og mer individualistiske 

kjærlighetsorienterte modeller. En viktig grunn til denne spenningen er foreldregenerasjonens 

forventinger om kontinuitet i tradisjonene. Flere av kvinnene sier at balanseringen mellom 

disse idealene er slitsomt, og det er ingen av kvinnene som kommer med en direkte løsning på 

hvordan de vil gjøre det. Gjennom intervjuene er det mange idealer og modeller for hvordan 

ekteskapsinngåelse for deres barna kan gjennomføres. Alle disse kvinnene er opptatt av at det 

skal være en med samme religion, men for noen er det ikke viktig at han er fra Pakistan. Noen 

sier at idealet er ekteskap innad i familien, men at dette er mulig å unngå. Det virker også som 

at barna kan ha mulighet til å si seg uenig, hvis kvinnene finner en potensiell ektemake barna 

ikke vil ha. Selv om kvinnene sier at barna kan gjøre ferdig utdannelsen sin før de gifter seg, 

kommer det andre steder i intervjuet til syne at de forventer at deres døtre skal gifte seg da de 

er rundt 20 år. Fortellingene rundt ekteskapsinngåelse for kvinnenes barn, fremstår derfor som 

noe forvirrende og fragmentert. Her står kvinnene i et tydelig spenn mellom idealene, og de 

har ikke helt funnet ut av hvordan de kan blande idealene for å tilfredsstille både 
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barnegenerasjonen og foreldregenerasjonen. Dette er også et eksempel på den allerede nevnte 

generasjonskontrakten (Moen, 2009). I Moens (2009) studier av familiesamholdet i 

norskpakistanske fellesskap, finner hun at disse fortsatt er tette, men at det innenfor 

fellesskapene foregår endringer og variasjoner blant kvinner og familier. Dette stemmer også 

med det jeg sett i denne studien, og da særlig på området rundt ekteskap og 

ekteskapsinngåelse. Kvinnene utrykker at tradisjoner er i bevegelse og Malika kaller dette 

”den moderne modellen”. Den moderne modellen står ikke som en kontrast til noen 

tradisjonell modell, men den blir et symbol for samtidigheten (Barth 1994) av de ulike 

idealene og praksisene som utspiller seg i alle kvinnene oppdragelsesvalg for barna sine. 

I kulturer som idealiserer senmoderne verdier, er et mål for oppdragelsen at barnet blir et mest 

mulig selvforsynt og autonomt menneske. I det senmoderne samfunnet har det gradvis vært en 

forskyvning fra å vektlegge det kollektive (slekten, lokalsamfunnet eller gruppen) til en økt 

vektlegging av individet (Frønes og Brusdal, 2003). Disse forskyvningene skjer mellom hver 

generasjon i familiene jeg gjennom denne oppgaven har fått kjennskap til, og det åpner opp 

for nye muligheter når det gjelder individuelle valg. I disse familiene har barneoppdragelse 

gått fra et krav om at barna skulle ha ensidig respekt for de voksne til en situasjon der det er 

en høyere grad av partnerskap mellom foreldrene og barna, f eks gjennom en felles 

fritid.  Foreldre forventes å gi barna frihet slik at de kan "finne seg selv" og "være seg selv". 

Det innebærer et forhandlingsforhold mellom foreldre og barn, som kvinnene hadde mindre 

mulighet til i sin barndom. Der kvinnenes foreldre ventet lydighet, er idealet for kvinnene i 

dag å vise en større respekt for barnas ønsker og oppfatninger.  

 

Oppgaven viser at barneoppdragelse har gått fra at barna skulle ha en respekt for de voksne til 

en situasjon der det er en høyere grad av partnerskap mellom foreldrene og barna, gjennom 

for eksempel en felles fritid.  Foreldre forventes å gi barna frihet slik at de kan "finne seg 

selv" og "være seg selv". Det innebærer et forhandlingsforhold mellom foreldre og barn, som 

kvinnene hadde mindre mulighet til i sin barndom. Der kvinnenes foreldrene ventet lydighet, 

er idealet for kvinnene i dag å fremme en større respekt for barnas ønsker og oppfatninger.  

 

Dette er også  kompetanser som er viktige å inneha for å mestre samfunnslivets betingelser  i 

dag. Gullestad (1996) poengterer at barn som oppdras til å ta egne valg, ”finne seg selv”, være 

fleksible og kreative står bedre rustet på det moderne arbeidsmarkedet. Dagens samfunn 

endrer seg raskt. I et slikt samfunn blir selvrefleksjon og evnen til å kunnet ta valg viktige 
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kompetanser (Nielsen og Rudberg 2006). Det er nærliggende å anta at personer med 

migrasjonsbakgrunn nettopp blir spesielt gode til å omstille seg raske forandringer, fordi dette  

er noe de gjør hver dag, i forhold til de ulike idealer de søker å tilfredsstille. Derfor fins det 

grunn til å stille spørsmål ved utsagnet til regissøren for NRK serien ”Taxi”, Imtiaz (2011) 

som hevdet: ”Kvinnene som kommer fra landsbygda, er tradisjonelle, og til hinder  for en 

moderne oppdragelse”. Tvert imot kan deres kreative balansering av idealer for oppdragelse 

resultere i en økt fleksibilitet.  Selv om uavhengighet er målet for oppdragelsen, kan et tett og 

nært bånd med foreldrene være den mest hensiktsmessige strategien å nå det på (Ryan og 

Deci, 2000). Dermed kan det vise seg at balanseringen av både kollektivistiske og 

individualistiske idealer og blandingen av ulike oppdragelsespraksiser som foregår innad i 

familier med migrasjonsbakgrunn, er en god strategi for å få trygge og selvstendige barn.  

11.2 Akkulturasjonsmodellen og den pedagogiske 
grunnmodell 
I følge Evenshaug og Hallen (1997) inngår det i oppdragelsessituasjonen tre instanser, som 

står i et interaksjonsforhold til hverandre. Dette kaller de den pedagogiske grunnmodellen, 

som består av innhold, oppdrager og barn. Innhold står for det sosiale og kulturelle innholdet i 

videste forstand. Barnet er avhengig av å møte dette innholdet for å realisere sine iboende 

muligheter og for å bli en medskaper i den kultur hun eller han er født inn i. For kvinnene i 

denne studien var det mange likheter når det gjaldt innholdet i deres oppdragelse, men også 

mange forskjeller. Innholdet består i ulik grad av deres bakgrunns kultur og den norske 

kulturen. Kvinnenes oppgave synes å være å sørge for at innholdet fra de ulike kulturene 

møtes, og jeg argumenterer for at de har utviklet en blanding av ulike oppdragelsespraksiser 

og idealer for å gjøre disse møtene mulig. Akkulturasjon av barneoppdragelse blir dermed et 

spørsmål om hva som er kvinnenes viktigste mål med sine oppdragelsesvalg, og hvor langt de 

er villig til å gå i en akkulturasjonsprosess. Som vist av Berry (2003) springer dette ut fra to 

ulike prinsipper: Prinsippet om kulturell opprettholdelse og prinsippet om kontakt og 

deltakelse. Prosessene betraktes som dynamiske vekslinger hvor kvinnene kan innta ulike 

akkulturasjonsstrategier på ulike områder i livet og til ulike tider. Ut i fra disse prinsippene 

har Berry utarbeidet en akkulturasjonsmodell. I følge modellen vil integrasjon oppstå for dem 

som ønsker å holde på sin identitet og kultur, men som også ønsker å ta til seg noen av de 

karakteristiske trekkene til den andre kulturen. Assimilasjon vil forekomme for dem som ikke 
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ønsker å holde på sin egen kultur, men heller vil ta til seg trekkene ved den andre kulturen. 

Når man kun ivaretar egen kultur og ikke ønsker kontakt med majoritetssamfunnet, blir 

separasjon alternativet. Modellens utgangspunkt er at minoriteten skal ha mulighet til å velge 

ønsket akkulturasjonsstrategi. Når det gjelder akkulturasjon på området barneoppdragelse er 

det ingen av kvinnene i denne studien som har valgt separasjon. Gjennom narrativene 

gjenspeiles en vilje og interesse om å utføre foreldreskap i tråd med norske idealer og 

prinsipper, samtidig som spesielt kvinnene med pakistansk bakgrunn viser at de også ønsker å 

holde på sin identitet og kultur. Allikevel tolker jeg det dithen at de stort sett satser på 

oppdragelsesidealer som heller mot en integrasjonsstrategi. Når det gjelder kvinnene med 

kurdisk bakgrunn er det mye som tyder på at de velger en strategi som heller mer mot 

assimilasjon i forhold til oppdragelse av egne barn. I narrativene vektla kvinnene i hovedsak 

norske verdier, idealer og tankesett, og hadde gode kunnskaper om dette. De ønsket også at 

barna deres skulle omtales som norske.  

Berry (m.fl. 2002:355) hevder at majoritetssamfunnet må akseptere og verdsette kulturelt 

mangfold for at den integrerte akkulturasjonsstilen skal være et reelt alternativ for 

minoriteten. Integrasjon krever også at det eksisterer gjensidig positive holdninger mellom de 

ulike kulturelle gruppene i samfunnet, og at alle involverte føler en form for tilknytning til 

storsamfunnet. Jeg spurte i innledningen om Norge har de egenskapene som Berry m.fl. 

hevder er være nødvendig for at integrasjon blir et valgt alternativ, særlig med referanser til 

medias fremstilling av migrasjonsfamiliers tendenser til enten for mye eller for lite 

innblanding i sine barns liv. På den ene siden kan det i følge mine informanters 

akkulturasjonsstrategier i forhold til barneoppdragelse virke som om kontakten og hjelpen de 

har fått av personer fra majoritetssamfunnet har veid tyngre i forhold til deres migrasjons- og 

akkulturasjonsprosess, enn den diskursen som ofte preger medias fremstilling av 

”innvandrere”. På den andre siden kan det også tolkes dit hen at særlig de kvinnene som 

heller mot en assimilasjonsstrategi nettopp gjør dette for å fjerne seg fra det medieskapte 

bildet av ”innvandrerne”. Det betyr at denne type kategorisering som kan før til 

stereotypisering gjør valget om å ivareta sin egen kultur og identitet vanskelig, og 

assimileringen kan bli en strategi for å fremstå ”unik” og ikke en del av 

”innvandringsbefolkningen”. Berrys modell kritiseres av Padilla og Perez, (2003) for å være 

for enkel og for at kategoriene kan forlede forskere til å tenke statisk. Selv om jeg her velger å 

plassere mine informanter i Berrys ulike kategorier for akkulturasjon kommer det gjennom 

kvinnenes narrativer frem at de befinne seg i flere kategorier samtidig og beveger seg mellom 
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de, som på en skala. Kompleksiteten i en migrasjons- og akkulturasjonsprosess kan ikke 

fanges gjennom modeller (og begrenses her selvsagt også av omfanget til en masteroppgave). 

Allikevel kan modellene og kvinnens fortellinger gi oss en mulighet til å reflektere over de 

ulike måtene migrasjonsfamilier forholder seg til oppdragelsesidealer på -både de som 

stammer fra deres opprinnelsesland og de som gjelder i det nye landet. 

11.3 Akkulturasjon og etnisitet 
I tillegg til de overordnede problemstillingene for oppgaven, har jeg ønsket å få frem 

forandringer gjennom generasjonene innad i familier med migrasjonsbakgrunn på mikronivå. 

For å forstå hvordan kvinnene blander ulike former av oppdragelsespraksis for å balansere 

mellom kollektivistiske og individualistiske idealer, har jeg måtte se migrasjon og etnisitet 

som en dynamisk prosess og analysere deres erfaringer. Jeg er klar over at det er ikke nok å 

lage en liste over idealer for kollektivistiske og individualistisk oppdragelsesidealer, og si at 

det definerer deres akkulturasjon. I tråd med Rogoff (2003) mener jeg at kultur er mer enn en 

statisk enhet som påvirker individets tanker og verdier. Det er en dynamisk prosess som hele 

tiden er i endring, og får nytt meningsinnhold mellom ulike kontekster, individer og 

generasjoner. 

Jeg vil her bruke eksempler fra kvinnenes livshistorier, for å få frem hva jeg mener med en 

dynamisk prosess: Alle kom til Norge med sin særskilte bakgrunn, erfaring og sin kulturelle 

bagasje. Gjennom det de har lært i sine nye omgivelser, forandres deres kunnskap og 

ferdigheter, og det viser seg at deres verdier også endres etter hvert som kvinnene tilegner seg 

kompetanse for å leve både i det større norske samfunnet og blant sine landsmenn i Oslo. 

Deres barns identitetsfølelse bygges nødvendigvis opp av de ulike erfaringer og idealer som 

de får fra sine foreldre. Kvinnene må reflektere over hva det er de verdsetter og ønsker å 

holde fast ved av tradisjoner og idealer, både for seg selv og sine barn, selv om dette kan vise 

seg å være en hemsko. Kvinnene og deres barn støter på norske stereotypier om 

”innvandrere”, som de håndterer på ulike måter. Kvinnene fra Pakistan må også stadig 

konfronteres med et stort antall krav fra deres egen foreldregenerasjon og de ønsker om 

videreføring av tradisjoner som preger dem. Det betyr at den kulturelle ballasten disse 

kvinnene har av kunnskaper, ferdigheter og verdier er unike samtidig som den er i stadig 

forandring som et produkt av deres erfaringer. Med andre ord vil kvinnenes og deres barns 

etniske identitet være i stadig utvikling. Ta eksemplet med Rhianna og Sunita som begge 
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giftet seg med en mann som de brakte fra Pakistan til Norge. Da mennene kom hadde de en 

helt annen erfaringsbakgrunn og kompetanse enn Rhianna og Sunita, og beveget seg inn i et 

liv som var svært annerledes enn det de kom i fra hvilket også resulterte i nye erfaringer. Selv 

om kvinnenes og  mennenes interesser i forhold til det pakistanske miljøet er forskjellige, og 

deres fremtidsplaner for barna er muligens også ulike -  vil  både kvinnene og mennene være i 

stadig forandring. Deres barn vil i sin tur tre inn i andre deler av det norske samfunnet. De 

høster erfaringer fra skolen, familien, nabolaget og fritiden, og får en kulturell ballast som 

igjen er annerledes enn den til begge foreldrene. Poenget er at denne lille enheten som 

representerer en etnisk gruppe i Norge, vil også være en blanding av ulikheter og uenigheter 

når det gjelder interesser, prioriteringer, kunnskap - med andre ord, kultur sett på mikronivå. 

Enkeltmedlemmene av familien skiller seg fra hverandre ved en rekke ulike trekk, samtidig 

som de er forankret i en felles etnisk identitet på makronivå. Inspirert av Barth (1994) kan en 

med dette si at en analyse av oppdragelsesidealer ikke kan bestå i å ramse opp summen av det 

kulturelle innholdet som en inventarliste av kulturtrekk. 
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12 Konklusjon og forslag til videre 
forskning 
I dette kapittelet vil jeg oppsummere funnene  i denne oppgaven, som springer ut fra de 

overordnede problemstillingene  for avhandlingen. Problemstillingene lyder som følger: 

Hvordan balanserer et utvalg kvinner med migrasjonsbakgrunn mellom ulike idealer for 

kollektivistisk og individualistisk oppdragelse? 

Hvilke oppdragelsesidealer er viktig i for kvinnene i et utvalg av familier med 

migrasjonsbakgrunn?  

Et hovedfunn i oppgaven er hvordan kvinnene blander ulik oppdragelsespraksis for å 

balansere kollektivistiske og individualistiske idealer for sine barn. Der kvinnenes foreldre var 

opptatt av å ivareta gode relasjoner til den utvidede familien, og å videreføre en ansvarsfølelse 

ovenfor kollektivet, er kvinnene også opptatt av at barna skal bli selvstendige og ansvarlige 

for egne liv. Oppdragelsesidealene som fremstår som de viktigste på tvers av alle kvinnenes 

fortellinger er å lære barna respekt, en aktiv fritid, viktigheten av en god utdannelse, 

likestilling og mer mulighet til selvbestemmelse og selvrealisering etter hvert som barna blir 

eldre. Kvinnenes barn opplever større valgfrihet og mer pedagogisk og psykologisk orienterte 

mødre, enn det kvinnene opplevde i sin egen barndom. I oppgaven har jeg også vist at 

modeller for akkulturasjon, kollektivisme og individualisme kan være nyttig som en 

grovkategorisering for å se hvordan personer med migrasjonsbakgrunn tar opp i seg det nye 

landets idealer, men at en grovinndeling i modeller og kategorier er for enkle analytiske 

begreper i forhold til utvikling innad i familien og forhold til oppdragelse og familieliv. 

Migrasjon er en mangefasettert og særegen situasjon der tilhørighet og etnisitet bør sees på 

som en mer flytende prosess.   

De viktigste idealene som gikk på tvers av alle kvinnenes fortellinger om egne barn, var 

ønsket om en høy utdannelse. Medisinstudier ble nevnt av alle, men barna skulle derimot selv 

få velge hvilke retning deres utdannelse skulle ta. En aktiv fritid sammen med barna var også 

fokusert i alle kvinnenes fortellinger. Respekt i form av likhetstankegang og fordomsfrihet var 

også noe alle kvinnene søkte å lære sine barn. Når det gjaldt forholdet til barnas fremtid skilte 

de kurdiske og pakistanske kvinnens fortellinger seg fra hverandre. Kvinnene med kurdisk 
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bakgrunn har ingen restriksjoner rundt barnas ekteskap, annet enn at de håper det blir gjort av 

kjærlighet. Kvinnene med pakistansk bakgrunn står i større utstrekning i et spenningsforhold 

mellom idealene for arrangerte ekteskap som de selv har opplevd, til mer individualistiske 

modeller. Gjennom intervjuene kommer det fram mange ”modeller” for hvordan kvinnene 

tenker seg at ekteskapsinngåelse for deres barn skal gjennomføres og ofte er utsagnene 

motsetningsfylte. Dette er et eksempel på det Gullestad (1996) sier om konstruksjonen av 

livshistorier, som jo alltid fortelles ut i fra de konvensjoner, verdibegreper og ideer som den 

kulturelle konteksten tilbyr. Med andre ord, kvinnenes kunnskap om de norske hegemoniske 

idealene er tilstede og de ønsker å plassere seg selv i innenfor disse idealene, mens det andre 

steder i intervjuet skinner igjennom at dette kanskje ikke er mulig i praksis. Her står kvinnene 

i et spenn mellom idealene, og har enda ikke funnet en løsning for hvordan de skal 

tilfredsstille både barnegenerasjonen og foreldregenerasjonen.  

Som konklusjon og svar på mine forskningsspørsmål har jeg her oppsummert hvordan 

kvinnene balanserer mellom idealer for kollektivistisk og individualistisk oppdragelse, samt 

hvilke oppdragelsesidealer de ser på som viktige. I avsnittet under vil jeg nå vise til mulige 

vinklinger for videre forskning på feltet. 

12.1 Videre forskning 
Min ambisjon med dette forskningsarbeidet har vært å se på  forandringer av 

oppdragelsesidealer innad i familier med migrasjonsbakgrunn. I dette arbeidet har jeg brukt 

kategorier for kollektivistiske og individualistiske idealer, samt akkulturasjonsteorier. Selv 

om jeg har brukt disse kategoriene som grunnlag for analyse, er det gjort  i lys av Fabians (i 

Farstad 2004) samtidighetsantropologi: selv om vi beveger oss mellom land og kulturer, er vi 

samtidig i verden. Jeg argumenterer for etnisitet som en dynamisk prosess som stadig er i 

endring. Empirien har blitt analysert og diskutert med de teoretiske perspektivene jeg har 

valgt for oppgaven, og jeg har gjennom dette arbeidet belyst ulike aspekter ved 

generasjonsoverføring av barneoppdragelse i en migrasjonskontekst. Hensikten med 

oppgaven har ikke vært å produsere generaliserende resultater eller trekke klare slutninger og 

konklusjoner. Allikevel har avhandlingen gitt noen foreløpige svar på mine problemstillinger, 

noe som kan gi mulighet for videre forskning på feltet.  
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I innledningen nevner jeg at Gullestads (1997) ord som sier at barn som i dag oppdras til å bli 

selvstendige, fleksible og kreative, lykkes lettere i dagens samfunn, kan danne grunnlaget for 

videre forskning. Det ville i denne sammenheng være interessant å gjøre en longitudinell 

studie av barna jeg får informasjon om til denne oppgaven, for å sammenlikne deres 

oppdragelsen og hvordan de lykkes i dagens samfunn. Der jeg har valgt å intervjue kvinner 

med felles bakgrunn i migrasjon og morsrolle, kan det være interessant å dele kategoriene inn 

i mer spesifikke grupper som landbakgrunn, antall år i Norge, alder på barna etc. En annen 

mulig retning for videre forskning kan være, gjennom intervju og observasjon, og se på 

hvordan familier faktisk utfører barneoppdragelse. Siden blant annet den offentlige diskurs 

påvirker mødrene i hvordan de snakker om oppdragelsen av sine barn, kunne det være 

interessant å se på sammenhenger og ulikheter mellom idealer og praksis for 

barneoppdragelse. Man kan selvfølgelig også ta utgangspunkt i samme type problemstilling, 

men velge å analysere opp mot andre teoriperspektiv, som igjen vil kunne gi rom for andre 

tolkninger og funn. Siden denne oppgaven har fått innsikt i at koranskole nå kan foregå via 

skype kunne det være et spennende prosjekt å gjøre en studie av hvordan familier velger nye 

måter for religionsopplæring av sine barn.  

Det oppgaven viser til forskjell fra andre studier er at man gjennom kvinnenes  

barndomsfortellinger og fortellinger om egne barn, kan tegne et bilde av hvordan forandring 

av oppdragelsesidealer skjer innad i migrasjonsfamilier, altså på mikronivå. Det er i en 

masteroppgave sammenheng begrensninger som tid, omfang og utvalg, som kan tas hensyn til 

ved eventuell videre forskning. Oppdragelse har vært hovedfokus for min oppgave. Andre 

temaer som går på ulike grunner til kvinnenes kunnskap om de hegemoniske 

oppdragelsesidealene, og bakgrunnen til hvorfor noen tilegner seg disse i større grad enn 

andre,  kunne vært interessante vinklinger i videre pedagogisk forskning på 

migrasjonsfamilier. Siden det dreier seg om generasjonsoverføring, og den utvidede familien 

spiller en viktig rolle i flere av kvinnens fortellinger, kunne det også være interessant å gi 

flere familiemedlemmer plass i en studie som dette. Jeg ønsket selv å intervjue fedrene til 

denne studien, noe som viste seg å ikke være gjennomførbart med tanke på tid og omfang. 

Dette ville åpenbart gitt ny og viktig informasjon, spesielt med tanke på å belyse de 

overnevnte spørsmålene. Ellers fremhever Jávo (2010) at det er forsket lite på hvordan 

barneoppdragelse praktiseres i en flerkulturell kontekst. En mer spesifikk studie rettet mot 

dette kunne være en interessant innfallsvinkel.  
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Oppgaven har vist at migrasjon på mange områder er en komplisert prosess, der etnisitet ikke 

kan forklares ut fra statiske modeller. Et interessant funn i denne studien som kan følges opp i 

videre forskning er at kvinnene med kurdisk bakgrunn gjennom sine narrativer posisjonerte 

seg langt mer ”velintegrert” i det norske samfunnet og i de norske oppdragelsesidealene, enn 

kvinnene fra Pakistan. Etter det jeg har forstått er det gjort lite forskning på kurdiske kvinner i 

Norge. Det kunne være interessant å gjøre studier på en større utvalg kurdiske kvinner, for å 

se om dette er tilfeldig for kvinnene i studien, om det er tilfellet for kvinnene spesielt med 

bakgrunn fra Irak, eller om denne type narrativer er felles for flere kvinner med kurdisk 

bakgrunn. 
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Vedlegg 1:Intervjuguide 
 

Tema 1: Bakgrunnsinformasjon om informant 

Alder? 

Landbakgrunn? 

Hvor lenge har du bodd i Norge? 

Hvor mange barn? 

Sivilstatus? 

 

Tema 2: Barndom/oppvekst 

Kan du begynne med å fortelle litt om din egen barndom? (Få frem hvordan kvinnene bodde, 

hvem som hadde omsorgen) 

Kan du fortelle om din ungdomstid? 

Kan du fortelle om dine erfaringer fra skolen? 

Kan du beskrive dine foreldre? 

Kan du fortelle litt om ditt forhold til dem? 

(Få fortellinger. Prøv å få med hvordan de gjorde ting) 

 

Tema 3: Migrasjon 

Hva er bakgrunnen for at du kom til Norge? 

Hvordan opplevde du den første tiden? 

Hvordan opplever du det i dag? 
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Tema 3: Om barnet 

Kan du fortelle meg litt om barna dine?   

 - (Følg opp her med hva foreldrene synes om det de beskriver eller forteller, få frem følelser 

og tanker) 

 

 

Tema 4: På hjemmebane 

Kan du fortelle litt om hva barna gjør når de kommer hjem fra skolen?  

Har barna noen bestemte arbeidsoppgaver hjemme? Evt hvilke, hvor ofte og hvordan? 

- Gjøres oppgaven av barnet alene, sammen med søsken eller sammen med foreldrene? 

Kan du fortelle litt om hva dere gjorde sist helg?  

- Fortell gjerne om turer, aktiviteter, det sosiale, fred og ro, avslapping etc. Var dette en typisk 

helg for din familie? 

Hva tenker du er forskjellen på oppdragelse i Norge og oppdragelse i opprinnelseslandet ditt?  

Hva tenker du er forskjellen på migrasjonsfamilier  i Norge og norske foreldre i Norge? 

(Prøv å få frem hva mødrene tenker om hva som er bra og dårlig ved de to måtene) 

 

Tema 5: Fritid 

Kan du fortelle hva du vet om fritiden til barnet deres? 

- Likner den på den du hadde når du vokste opp? Hva er likt, hva er forskjellig? (Få tak i 

tanker, følelser og meninger rundt barnas fritid) 

Hva tenker du det er viktig at barna bruker fritiden til? 

Snakker dere om hva barna gjør på fritiden, sammen med barna?  
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Hvilke betydning har venner for deres barn? 

Kan du fortelle litt om dere har noen bekymringer knyttet til barnet deres, er det noe dere 

opplever som vanskelig eller skremmende? (sette ord på følelser). 

Har dere internett hjemme? Evt kan du fortelle litt om barnet deres sitt nettbruk, og ditt eget 

nettbruk? Hvilke sider, chat, facebook, nyheter etc. 

Ser dere noe særlig på tv? 

(Få frem om det skjer sammen, hvilken tv kanal, hvilke program etc) 

Hva synes du om barna dine sin klesstil Er barnet opptatt av klær? På hvilke måte påvirker du 

som forelder klesvalg for dine barn?  

Tema 6: skole 

Hva synes du om barna dine sin skole? 

Hva slags kontakt har dere med læreren? 

Går dere på foreldermøter? 

Har dere kontakt med de andre foreldrene? 

Viser barna prøvene sine hjemme, evt snakker dere noe om de? 

Tema 7: fremtid 

Kan du fortelle litt om hva du tenker om fremtiden til barna dine, og hva du håper på?  

(Få tak i utdanning, ekteskap, barn, familie, velstand, lykke etc) 

Hva tenker du er det viktigste du som forelder kan lære barna dine? 

Hva tenker du barna dine har lært av dere som foreldre? 

Er det noe du er engstelig for eller synes virker skremmende med tanke på barnet ditt sin 

ungdomstid? Evt hva skremmer deg rundt dette? 

Hva tenker du er det viktigste med å velge utdannelse? (Få tak i aspekter som økonomi, jobb, 

selvrealisering, selvstendighet, anerkjennelse i miljøet/som forelder etc) 
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Når tenker du at der er passende for ditt barn å begynne å danne sin egen familie? 

Hva tenker du er viktig i ditt barns valg av partner og livsledsager? 

Er det viktig å finne noen fra samme land? 

Kommer dere som familie til å ha noe å si i barnet ditt sitt valg av ektemann/kvinne? 

 

Runde av intervjuet med å snakke litt om hvordan prosjektet går videre, hva som skjer med 
data fra dette intervjuet, samt takk så mye for innsatsen. 
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 Vedlegg 2:Informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring 
Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave. 

Forespørsel til informanter om deltakelse i forskningsprosjekt i forbindelse med en 
masteroppgave i pedagogikk. 

Mitt navn er Christine Johansen og jeg er masterstudent i pedagogikk ved Universitetet i 
Oslo.  I mitt avsluttende masterprosjekt retter jeg fokuset på familier med ikke vestlige røtter, 
i dagens samfunn i Norge. Jeg ønsker å høre hva mødre forteller om seg selv og om sine barn, 
når det gjelder skole fritid og fremtid. 

Jeg interessert i å intervjue 6 mødre om blant annet hvilke fag barnet deres liker på skolen, 
eller hva barna liker i barnehagen, hva de gjør på fritiden og hva foreldrene ser på som viktig 
for sine barn, både i nåtid og fremtid. Under intervjuet vil jeg bruke båndopptaker. Intervjuet 
vil ta omtrent en time, og vi finner sammen ut av tid og sted.  

Det er frivillig å delta og du har muligheten til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette nærmere. Dersom du velger å trekke deg vil alle innsamlede data bli 
anonymisert. Jeg er underlagt taushetsplikt og opplysningene som samles inn vil bli behandlet 
konfidensielt sånn at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i den ferdige oppgaven. 
Opptakene slettes når oppgaven er ferdig, i utgangen av 2011. Studien er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S. 

Dersom du gir meg tillatelse til intervju, og du ønsker å stille opp på dette, er det fint om du 
skriver under på den vedlagte samtykkeerklæringen og leverer tilbake til meg.  

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om prosjektet, kan du gjerne 
kontakte meg på telefonnummer 99511177, eller sende en e-post til chjoh@student.uv.uio.no. 
Du kan også kontakte min veileder,  ved pedagogisk forskningsinstitutt, Professor Monica 
Rudberg på tlf 22855369 eller på e-post m.y.h.rudberg@ped.uio.no 

Med vennlig hilsen 

Christine Johansen. 
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Samtykkeerklæring: 

 

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om studien og ønsker å stille på intervju. 

Signatur……………………………….. ………………………............... 
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Vedlegg 3: Godkjennelse NSD 
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