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Forord 
 

 

Mamma tar master. Det faller naturlig blant meget annet, å være opptatt av barns ve og vel, og 

av at alle barn skal få likeverdige og gode oppvekst - og læringsmuligheter. Under 

mellomfaget ble jeg provosert av å høre at mange skoleelever som har annet morsmål enn 

norsk, får vanskeligheter med faginnlæring fordi de ikke har lært (lærer)godt nok norsk til 

skolebruk, og siden får vanskeligheter med videre skolegang, med å få seg jobb osv.   

Vi ønsker at skolen skal være for alle. Jeg som mangebarnsmor, er primært interessert i at 

skolen skal være et sted der man lærer fag, og ikke en oppbevaringsplass eller varmestue, 

verken for lærere eller for elever, ettersom grunnskoletiden er et pliktløp – og da bør den tiden 

brukes godt. Slik at en skole for alle betyr for meg en skole der man sørger for å ha så mange 

innfallsvinkler til opplæring, et så allsidig syn på evner og intelligens, et så mangefasettert 

lærings- og aktivitetstilbud både for hode, sjel og kropp, at alle elevene får stoffet med seg - 

med ekstra hjelp når behovet er der.  

Når det er sagt, ble jeg nysgjerrig etter å undersøke hva pedagoger sier om opplæringen til 

flerspråklige elever, og å finne ut noe om hva som egentlig er situasjonen i feltet. Der fant jeg 

et tema til bruk for den læreprosessen i vitenskapelig oppgaveskriving som en masteroppgave 

er. Læreprosessen har vært relativt omfattende - ettersom jeg for det første har måttet lære 

meg å skrive på PC, dernest å skrive noenlunde skapelig. Jeg har vært i dialog med både tekst, 

form og innhold underveis. Logiske irrganger, krumspring og andre mangler som forekommer 

i denne oppgaven står jeg alene ansvarlig for.  

 

Flere skal takkes: 

Den første veilederen for oppgaven måtte av personlige årsaker trekke seg, men 

vedkommende takkes for positiv innstilling i startfasen. Den nye veilederen, Marit Holm har 

vært en vennlig, strukturert og konstruktiv guide, inn i de mer formelle sidene ved 

oppgavekonstruksjonen. Under arbeidets gang har jeg blitt inspirert, oppmuntret, sparket bak 

og gledet, takk til Kjell Skogen; og takk til Anders, Niklas, Eilif, Henrik og Gregers Hellum, 

for inspirasjon, en dose frustrasjon og for tålmodighet. 

 

 Oslo, 21. apr. 2004 
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Sammendrag 
 
 
 
Grunnskolen tar imot alle barn som har bodd i landet i minst tre måneder. Barna/elevene skal få 

en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Samfunnet endrer karakter, så også 

skolen og elevmassen. Vi står overfor et flerkulturelt samfunn og en flerkulturell skole. 

 

Oppgavens tema er: En skole for alle i en flerkulturell sammenheng.  Hva består så det 

flerkulturelle i? Skolen har på konkret vis måttet ta stilling til en side av det flerkulturelle, 

gjennom at svært mange elever i dag kommer til skolen med et annet morsmål enn norsk, og det 

er til dels også stor forskjell på elevenes norskkunnskaper. Men, ettersom skolens og 

storsamfunnets språk er norsk, må alle elevene lære seg dette ”godt nok” til å kunne klare seg 

gjennom skoleløpet og videre ut i arbeide og samfunnsliv. Med språkopplæringen for 

minoritetsspråklige elever som bakgrunn både for spørsmål til informantene, og som 

utgangspunkt for teoretiske studier, har jeg således søkt å nærme meg dette temaet. 

 

Problemstillingen er: Har vi en skole for alle også etter at den favner en elevmasse som i større 

grad har forskjellig kulturbakgrunn? 

 

Dette fokus har jeg søkt å belyse gjennom å foreta en kvalitativ intervjuundersøkelse, og benyttet 

meg av en intervjuguide. Informantene har vært en gruppe lærere, der lærergruppen bestod av 

klasselærere og morsmålslærere, og ledere, som arbeider ved to grunnskoler. Gjennom intervjuer 

har jeg søkt å trekke frem noen temaer som belyser mer enn språkundervisningen, for eksempel 

samarbeide og toleranse for forskjeller. Samtidig har det vært av interesse å høre hva lederne og 

lærerne hadde å si om sitt eget behov for kompetanseutvikling for arbeidet i den flerkulturelle 

skolen. 

 

 I tillegg til intervjuene har jeg vært deltagende observatør i klassene til alle de intervjuede 

lærerne, og for øvrig gått fritt omkring på skolene i den tiden undersøkelsen ble foretatt, en uke 

ved hver skole. Intervjuene ble tatt opp på bånd, transkribert og analysert. Fra observasjonene er 

det foretatt observasjonsnotater, uten å benytte et standardskjema. 

 

Det er stor variasjon fra skole til skole i antall minoritetsspråklige elever, og fra hvor mange 

nasjoner elevene kommer. Dette stiller skolene og den enkelte lærer overfor både organisatoriske 
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og pedagogiske utfordringer. Elevenes språklige ferdigheter skal utredes, morsmålslærere skal 

skaffes, man skal finne den best mulige opplæringsmåte, lærere og morsmålslærere skal finne 

samarbeidstid, ledere og lærere skal skaffe seg kunnskaper om de enkelte elevers land og kultur, 

de skal møte foreldrene og kommunisere, noen ganger via tolk, papirers skal oversettes, den 

enkelte elev skal sees, og elevene skal møte hverandre i sin likhet og sin forskjelliget, for bare å 

nevne noe. 

 

Gjennomgående ser både lærere, morsmålslærere og ledere ut til å være positivt innstilt til og 

utfordret av kulturforskjellene som elevene representerer. Samtidig er det nokså tydelig å spore 

bekymring for elevenes språklige ferdigheter, og for hvordan elevene skal klare seg videre i 

skoleløpet. At det til dels er store sosioøkonomiske forskjeller blant elevene, i så stor grad at 

skolen kan se seg nødt til å sørge for at elever får mat, slik at de ikke arbeider på tom mage, gir 

grunn til ettertanke. 

Mormålslærere ser ut til å ha en sentral betydning både for skolene som morsmålslærere, men 

også som tolker, oversettere av skolemateriell og som ”kulturtolkere” på begge sider, det vil si for 

skolen overfor foreldre, og for foreldre overfor et ukjent skolesystem. 

 

Lærere og ledere ser ut til å være opptatt av kompetanseutvikling i forhold til skolevirket. Mange 

ga uttrykk for at elevers språklige forskjeller egentlig ikke var et hovedproblem, men at den 

største utfordringen lå i det flerkulturelle, og på dette området ønsket flere lærere og ledere å lære 

mer. Noen morsmålslærere ga på sin side uttrykk for at de med sin til dels omreisende 

undervisningshverdag og ekstraarbeide med oversettelser, ikke hadde mye tid til etterutdanning. 
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1.0 Innledning 
 
 

Det er skoleplikt og skolerett i Norge, til og med 10 klasse. Det vil si at alle barn skal få en 

grunnleggende opplæring i lesing, skriving og matematikk, samt noen kunnskaper og ferdigheter i 

andre fag. For å få dette til, må elevene mestre språket, og undervisningsspråket i den norske 

skolen er norsk. Samtidig skal 

”… skolesamfunnet være inkluderende, med opplæring som er tilpasset den enkelte elevs 

forutsetninger… Tilpasset opplæring for alle er i Norge en lovfestet rett… opplæringslova § 1-

2”(Kjell Skogen 2004:24). 

Videre skal 
”Opplæringa i grunnskolen og den videregåande opplæringa skal fremje menneskeleg likeverd og 

likestilling… (§ 1.2. Lov nr.61(1998) opplæringslova). 

 

Men er like rettigheter til skolegang det samme som likeverdig utdannelsestilbud? Er skoletilbudet 

et rettferdig og likeverdig tilbud til alle elevene? S.Nieto, (i Baca & Cervantes 1998:6) 

sammenstiller begrepene equality (likeberettiget/likestilling) and equity, 

(rettferdighet/upartiskhet). Like rettigheter gir ikke nødvendigvis like utdanningsmuligheter. Nieto 

er advokat for en tilnærming mot likeverdighet i læringsutbytte, fordi man da kan gi et mer 

rettferdig undervisningstilbud til en større gruppe elever. I en flerkulturell skole sammenheng, 

betyr dette at skolen har ansvar for å tilrettelegge skoletilbudet, slik at alle elevers bakgrunn, 

ferdigheter og talenter får gyldighet i skolesammenhengen. 

`Equal educational opportunities`- legger ansvaret for å oppnå likeverdighet på studentene, mens` 

equality of outcomes`, legger vekten på læringsutbyttet, og plasserer anvaret på skolen og 

skolemyndighetene for å legge til rette undervisningen slik at den kan treffe mangfoldet og 

diversiteten i elevgruppen.  

Anders Bakken skriver om våre hjemlige forhold: 

”At skolen reproduserer ulikheter er ikke nytt. Siden 1950-taallet har forskning vist at både 

utdanningsvalg og skoleprestasjoner er avhengig av foreldrenes ressurser og posisjon i 

samfunnet” (Hernes og Knudsen 1976, Lindbekk 1977, Aamodt 1982, Hansen 1995, i Bakken 

2004:83). 
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Men, det later til at denne utviklingen ikke er nevneverdig endret. Bakken skriver tvert imot, at en 

hypotese er at skolen i økende grad har bidratt til å reprodusere sosial ulikhet det siste tiåret, der 

nye arbeidsmåter, prosjektarbeider og mer elevstyrte aktiviteter legger mer press på den enkelte 

eleven(s.83). 

”Det er rimelig å anta at et undervisningsopplegg hvor ansvaret for læring i større grad tillegges 

eleven, er best tilrettelagt for skoleflinke elever… konsekvensene kan være at ungdom i økende 

grad blir avhengig av foreldrenes evner og skolerelevante ressurser for å få fullt faglig utbytte av 

skolen” (Anders Bakken 2004). 

Er vi i den situasjonen at lover, regler og forskrifter om skolens form og innhold er blitt, og stadig 

blir - forandret, mens strukturer, fremgangsmåter og holdninger ennå ikke har klart å følge opp, 

det Baca & Cervantes kaller law before consciousness (s.6), og hvordan påvirker dette 

likeverdigheten i utdanningstilbudet? 

 

Hensikten med dette prosjektet har vært å sette søkelys på dagens flerkulturelle skole. I det 

offentlige rom omtales samfunnet som et fargerikt og flerkulturelt fellesskap. Skolen er også 

`fargerik og flerkulturell`. Våre barn kalles løvetannbarn, stjernebarn, snørrunger og gullunger, i 

tillegg til alle fine betegnelser som ADHDbarn og dyslektikere, vanskelige barn og barn med 

posttreumatiske stressreaksjoner ,  barn som snakker masse og  som ikke sier et kvekk, døve barn 

og blinde barn, innadvendte og utadvendte...og og og… kjære barn har mange navn? Vi er opptatt 

av merkelapper. Det enkelte individ, det enkelte barn kan omtales som en elev, en klient, pasient, 

bruker, en kunde. Noen betegnelser er vedheftet mer fordommer enn andre, noen setter et stigma-

et merke, som kan gjenspeile ulike maktforhold. I alle tilfelle er maktforholdet mellom 

barn/ungdom –og den  voksne et usymmetrisk forhold . 

 

Jeg foreslår å se barn som fargeklatter, som gjør tilværelsen livligere. Det finnes nesten en 

ubegrenset mengde farger. Tar vi fargen rød -finner vi navn i paletten som for eksempel 

venetiansk rødt, kadmiumrødt, zinnober, krapplack, ultramarinrødt, skarlagensrød, indisk rødt, 

engelsk rødt, alle sjatteringer fra det skjæreste fersken til dyprødt som nesten er svart, fra 

syrinfarget til dyp rødviolett.  Noen pigmenter er mettet og dekkende, andre er laserende. Noen 

pigmenter kommer fra planter og røtter, andre fra mineraler, noen er kjemiske blandinger. Farger 

har klang og tone, de vibrerer og påvirker oss. Farger fremheves eller dempes av omgivelsene de 

opptrer i. Det finnes teorier om farger, fargelære, Newton hadde en, Goethe en annen. Og så er det 

de som sier at farger ikke eksisterer i seg selv, men oppstår i ditt øye.  
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Poenget ved denne fargesymfoni er å fremheve at barn er individer, forskjellige og foranderlige, 

og de forlanger av oss voksne at vi møter dem med respekt for deres individualitet - det handler 

om mer enn hvor de kommer fra. Norge eller Irak, det er ett fett, også om foreldrene eier alle 

matforretningene herfra til Istanbul, eller vasker gulv på fabrikken. Ungene blir ikke klokere eller 

dummere av det - men det er måten samfunnet møter dem på, hvilke sjanser samfunnet vil gi alle 

barna som vokser opp, hvilket startgrunnlag barna får til å gå ut i det samme samfunnet og ta opp 

konkurransen med andre på, som får betydning for deres utfoldelsesmuligheter. En likeverdig 

sjanse har de kun dersom samfunnet ved politikere og bestemmende myndigheter er villige til å 

legge de økonomiske og sosiale forholdene til rette for dette. Det er muligens et skritt i riktig 

retning at det skrives i dagspressen om forskningsresultater som viser at sosioøkonomiske 

forskjeller forfordeler barna kunnskapsmessig i skolen.  Neste skritt vil være for myndigheter å 

rette opp slike urettferdige og i noen tilfelle uverdige skjevheter. Dersom man mener likeverdig 

skal ha et reelt og forpliktende betydningsinnhold, og ikke bare være retorisk sminke.  

 

I mitt utopiske bilde av Norge ville i tillegg  andre etater sørge for at alle barnefamilier hadde reell økonomisk 

mulighet til å gi barna sine mer enn et minimum av mat, klær og tak over hodet .  Alle barn  i dagens Norge 

skulle, dersom det var politisk vilje til å dele ressurser, kunne  ha pc/nettilgang, kunne kjøpe nok bøker, delta i 

sport/idrett, kunne få lære å spille et instrument, være med på fritidsaktiviteter som de trives med eller de har 

evne for og lyst til, som kan gi mestringsopplevelse, glede og styrke deres selvbilde. Vi kunne unne barn og unge 

fri transport, reduserte priser på kulturelle arrangementer osv. osv slik at det ikke er foreldre eller foresattes 

lønnsinntekt som avgjør hvorvidt barna får muligheter til å utvikle sine talenter. Det handler om likeverd i 

økonomisk forstand, men det handler like meget om etikk og solidaritet.  

 

Storsamfunnets språk er norsk, medienes hovedspråk er norsk, slik at hvis de kommende 

elevkullene skal få innpass og kunne delta på lik linje i samfunnet etter endt skolegang, må alle 

elever ha tilegnet seg et ”godt nok norsk”, uavhengig av morsmål. For at den enkelte skal kunne 

delta, noe som er et mål i vårt demokrati, må den enkelte lære seg visse ferdigheter, slik at de har 

de rette redskapene når de skal gjøre/yte sitt. Denne tilegnelsen foregår delvis i hjemmene og 

andre sosiale sammenhenger, og den skal foregå i skolen. Skolen skal i tillegg gi barna opplæring 

i en annen form for språk enn det som vanligvis benyttes i dagligtale, et språk som kan benyttes 

som et godt redskap i tilegnelsen av akademiske kunnskaper og ferdigheter, og et språk for 

tanken. 
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I skolen møtes elever fra forskjellige hjemmekulturer og fra forskjellige lands kulturer. Mange 

barn i Norge har et annet morsmål enn norsk. I hvilken grad norsk også benyttes som 

hjemmespråk varierer. Barna kommer til skolen med forskjellig utgangspunkt, også når det 

gjelder norskferdigheter, i tillegg til at førsteklassinger generelt behersker språk i ulik grad. 

De to- eller flerspråklige barna står dermed overfor en ekstra utfordring, ved at de både skal lære 

skolefagene, slik som alle barn skal, og de skal lære seg undervisningsspråket opp til samme nivå 

som sine norskspråklige medelever. 

 

Hva har annet morsmål enn norsk med spesialpedagogikk å gjøre? 

Slik jeg oppfatter det, har spesialpedagogikken først og fremst en etisk forpliktelse til å ivareta 

behov for, og være pådriver til å få lagt forholdene til rette for, læring og utvikling hos individer 

der ytre eller indre forhold kan skape uønskede begrensninger for at dette skal kunne 

skje(virkeliggjøres). Dernest skal spesialpedagogisk skolerte personer på ulike vis direkte kunne 

gjøre det praktiske arbeidet som er nødvendig for at a) forhold legges til rette, og b)gjennomføre 

forskjellige tiltak i samarbeide med den enkelte (og evt, foresatte, team etc), eller gruppen som har 

bruk for den type tjenester som spesialpedagogisk skolerte personer kan levere. I forbindelse med 

flerspråklige elever er det først og fremst lærerne som tar seg av språkopplæringen. Det er 

interessant å merke seg at noen morsmålslærere i denne undersøkelsen tilla hjemmet det største 

ansvaret for språkopplæringen (se kap. 4).  I tillegg kommer spesialpedagoger inn dersom det er 

tale om former for lærevansker. Jeg ser imidlertid ikke bort fra den muligheten at 

spesialpedagoger kan bidra ytterligere også til flerspråklige elevers opplæring, selv om elevene 

ikke har spesielle lærevansker. Det kan dreie seg om andre innfallsvinkler til innlæring enn de 

man tradisjonelt griper til, der spesialpedagogikken kan bidra med en type ressurser og 

kompetanse som ikke er like selvfølgelig i den generelle lærerutdanningen. 

 

I skolen benytter vi oftest betegnelsen elev, selv om elevmassen i mange tilfeller også er kunder, 

som i folkehøyskoler, Rudolf Steinerskoler og mange videregående utdanningsilbud. I oppgaven 

benytter jeg betegnelsen elever, fordi jeg har besøkt den offentlige grunnskolen i prosjektet, og 

fordi denne betegnelsen fremdeles er mest vanlig. 
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1.1 Læring og utvikling 
 

”Elevene skal ikke oppdras til å møte samfunnet slik det er nå, de skal rustes til å kunne prege 

fremtidens samfunn på en selvstendig og nyskapende måte” (Lærerlinjen, Rudolf 

steinerhøyskolen.http://www.rshoyskolen.no/rshl-mer-for.htm). 

 

Læring og utvikling ser jeg som en prosess fra ”maven til graven”. Alle er inkludert i denne. Men 

overfor barna, har vi voksne en spesiell forpliktelse til å legge forhold til rette for optimal 

utvikling. Noen har valgt undervisning som profesjon - andre har valgt posisjoner der de legger 

rammebetingelser for andres opplæring. Men ingen ekskluderes fra å kunne få bidra til vekst og 

utvikling for sine medmennesker. At noen velger det bort, er en annen sak. 

 

Barn som har et annet hjemmespråk enn majoritetsbefolkningen i Norge, har ikke nødvendigvis 

store problemer av den grunn når de begynner på skolen. Barn er utrolig smidige og fleksible. I 

første rekke handler det om at disse barna etter mitt skjønn har en tilleggsutfordring, som krever 

en tilpasning fra skolens side til disse elevenes forutsetninger. Det er naturligvis også blant dem, 

elever som har ”vanlige” spesialpedagogiske behov som lærevansker, handikap o.a. Men det har 

vært et faktum både i Norge (Nordal og Øverland 1998) og annetsteds, at elever med annen 

språkbakgrunn enn majoritetselevene, ofte kan ha blitt feilplassert under spesialpedagogiske tiltak, 

der hvor de egentlig skulle hatt hjelp i forhold til sin to - eller flerspråklighet: 

”It has been well established that bilingual children and minority children in general have 

historically been misplaced and thus overrepresented in special education programs. (Bernstein 

1989, Beaumont and Langdon 1992, Figueroa, Fradd & Correra 1989, Maldonado-Colón 1983, 

Ortiz & Yates 1984, Mercer 1973, i Baca &Cervantes1998). 

 Eller at skolene eller PP - tjenesten ikke har hatt nok kompetanse om tospråklighet for å 

kunne gi eleven adekvat assistanse. I noen tilfelle kan dette ha ført til utvikling av sekundære 

problemer for eleven, som for eksempel konsentrasjonsvansker, som igjen kan føre til 

konflikter i klasserommet, og i verste fall mister eleven lysten til å lære, og - eller utvikler et 

dårlig selvbilde. Man snakker om skolepåførte problemer, men som likevel tilskrives eleven. 

Det er selvfølgelig ikke et nytt fenomen, og heller ikke knyttet til tospråklige elever som 

sådan, men man kan se denne elevgruppen som mer utsatt, eller i en mer marginal posisjon 

enn den ”typiske” gjennomsnittseleven (som selvsagt ikke finnes). 
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1.2 Flerkulturell skole 
 
Alle elever har behov for anerkjennelse for den de er og hvor de kommer fra. Dette er en stor 

utfordring i den flerkulturelle skolen, både etisk og faglig. 

Samtidig er det i skolen vi har en sjanse (ut over hva hjemmene naturligvis står for), til å utvikle 

neste generasjons evne til fredelig samarbeide, til toleranse og respekt for forskjeller og til 

solidaritet. Håpet ligger nettopp i å kunne bidra til at elevene rustes til å kunne møte samfunnet på 

en selvstendig og nyskapende måte (kap.1.1).  Det er en utfordring som også den offentlige skolen 

står overfor, og som krever nytenkning. 

Det gamle skolesystemet er bygget over en norsk lest, det vil si at man ifølge en del forskere (Pihl, 

Øzerk m. fl.) tradisjonelt har innrettet undervisning, læremateriell og undervisningsstrategier mot 

en monokulturell elevgruppe, norske elever fra Norge som snakker norsk, spiser geitost på 

brødskiven, og har med Kvikklunsj på tur. 

Elevgruppen er ikke slik lenger, men 

 

 ”den etablerte tradisjonen for arbeid i skulen har ei enorm kraft til å halde seg sjølv oppe, og til å 

dominere det som skjer der… Det må forståast på bakgrunn av at alle skulen sine system, rom, 

språk og tankemønstre har vore konstruerte ut frå denne(den etablerte tradisjonen…)og er berar 

av den same tradisjonen”(Peder Haug, Evaluering av reform 97,2003). 

 

Kamil Øzerk hevder i sin synteserapport fra evalueringen av L97, Språklige minoriteter i L97-

skolen: 

”På grunnlag av denne undersøkelsens funn kan man si at dagens pedagogikk i 

klasserommene fungerer på den eksisterende politikkens premisser og ideologi, og den 

virker læringsfremmende for noen, men ikke for andre. For en betydelig andel av de 

minoritetsspråklige elevene virker dagens pedagogikk, … dysfunksjonell… På grunn av 

reformens manglende sensitivitet overfor språksosiologiske og sosioøkonomiske realiteter 

ved enkelte skolekretser spesielt i store byer, klarer ikke skolene å legge forholdene til 

rette for en læringsfremmende pedagogikk også for dem som er sterke i morsmålet og 

svake i norsk ved skolestart”(s.13). 

 

Like fullt heter det i sentrale skoledokumenter at skolen skal ta hensyn til og tilrettelegge 

undervisningen til den enkelte elevs bakgrunn og forutsetninger. I følge nyere norske 

forskningsrapporter ser det ut til at elever, foreldre og lærere i sin alminnelighet støtter opp de 

generelle verdiene som skolen bygger på og vil fremme, som inkludering og tilpasset opplæring. 
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Men faglig sett er det stor variasjon, både i meninger, kvalitet på undervisningen og på 

læringsresultat. (Peder Haug i ”skolen vet best”, 2003, UFD,s.44). Kartlegging av elevenes 

kunnskap og evaluering av L97 har blant annet vist at gutter, minoritetsspråklige elever og elever 

fra hjem med lite utdanningsressurser står i fare for å falle igjennom i skolesystemet, slik det ser 

ut i dag (Bakken, Lødding, Øzerk i ”Skolen vet best” UFD 2003:47). 

 

1.3 Barns Rettigheter 
 
Norge har undertegnet UNESCO-dokumentet om Barns Rettigheter. Men, som det har vært 

påpekt overfor Norge fra UNESCO` s side, har disse rettighetene vært et faktum, men  de har ikke 

vært rettskraftige, noe som har ført til den kritikk at barn ble forskjellsbehandlet med hensyn til 

sine rettigheter fra kommune til kommune. Regjeringen fremmet våren 2003 

Odelstingsproposisjon nr. 45 (2002-2003)” Om lov om endring i menneskerettighetsloven mv.(om 

innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)”.  

Rapporten drøfter blant annet hvordan barnekonvensjonens bestemmelser kan gjøres mest mulig 

tydelige for publikum. 

 

Artikkel 28, i Barnets Rettigheter, omhandler retten til utdannelse. Her sies at utdannelse er 

essensielt for alle barn, og denne retten må tuftes på like muligheter. Dette ses på bakgrunn av at 

mange barn diskrimineres i forhold til utdannelse… det kan dreie seg om en dårlig standard på 

opplæringen (artikkel 1) eller at spesielle grupper innen befolkningen slik som flyktninger, 

immigranter eller barn fra minoritetskulturer diskrimineres i forhold til deltagelse innenfor 

utdannelsessystemet (Implementation Handbook for the Convention of the Rights of the Child, 

UNICEF 1998:377). For at alle barn skal få en likeverdig utdannelse peker også konvensjonen på 

betydningen av å ha nok, kvalifiserte lærere for den læregjerning de skal utføre. 

”The principle of inclusive education was adopted at the Salamanca World Conference on 

Special Needs Education (UNESCO, 1994) and was restated at the Dakar World Education Forum 

(2000). The idea of Inclusion is further supported by the UN Standard rules proclaiming 

participation and equality for all.”… Schools should accomodate all children regardless of their 

physical, intellectual, emotional, social, linguistic or other condition” (Article 3, Salamanca 

Framework for action). 

”Inclusive education is a developmental approach seeking to address the learning needs of all 

children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation 
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and exclusion….in fact inclusive education will provide the only solution for a school system 

capable of meeting the needs of all learners” 

(http://portal.unesco.org/education/ev.php?URL_ID=7939 & URL_DO=DO_TOPIC & 

URL_SECTION=201). 

 

1.4 Språk 
 

”Everything we do to, for, and against each other is speech of some kind, or ought to be. Yet we 

are interested in anything but words, these very words by means of which we do everything else. 

Because we don't know what words are we don't know what humans are" (Georg Kühlewind). 

 
Omfattende internasjonal forskning om tospråklige elever hevder at elevene trenger opplæring i 

førstespråket samtidig med opplæring i andrespråket, og at denne opplæringen må gå over et 

lengre tidsrom (7-10år) (Wayne & Collier, 1997), før elevene kan sies å være funksjonelt 

tospråklige, dersom målet er at elevene skal opprettehode og videreutvikle morsmålet samtidig 

med at de lærer andrespråket, eller majoritetsspråket. Sentralt står elevenes begrepsutvikling. Det 

eksisterer mange opplæringsmodeller. Norge har pr dato fulgt en såkalt overgangsordning, der 

morsmålet benyttes som en hjelp til innlæring av det norske språket. Dette er en rettighet 

minoritetsspråklige elever med annet førstespråk kan benytte seg av etter behov, etter § 2.8. i 

opplæringsloven. Målet er at elevene skal bli gode nok i norsk så raskt som mulig slik at de kan 

bli i stand til å følge den ordinære undervisningen. Det settes altså inn ”ekstra tiltak - til dømes i 

form av opplæring i og på deira eige språk og i form av ekstra norskopplæring” (Ot. Prp.nr.36, 

pkt.7.4.4.) for at elevene fra språklige minoriteter skal få utbytte av undervisningen. 

 

            ”Språk er det fremste særtrekket ved mennesket, en viktig del av hvert individs identitet og 

kjennetegn ved alle samfunn. Språkfagene i L97 bygger på en felles forståelse om at 

språkopplæring ikke bare er ferdighetstrening, men også dannelse, sosialisering og utvikling av 

språk og kulturbevissthet”(Morsmål for språklige minoriteter, Læreplan).
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Mitt overordnede tema i oppgaven er: 

En skole for alle i en flerkulturell sammenheng 

 

 

1.5 Problemstilling 
 

Hovedproblemstillingen er: 

Har vi en skole for alle, også etter at den favner en elevmasse som i større grad har 

forskjellig kulturbakgrunn? 

 

Lærerne står overfor stadige utfordringer, og et av dem er å skape et konkret svar på idealet om 

tilpasset opplæring for alle elevene sine. Det er av interesse å finne ut noe om hva noen lærere og 

skoleledere sier om hvordan de ivaretar denne elevgruppens opplæring ved sin skole. Idealet og 

føringen om tilpasset opplæring, gjelder enkelteleven, individet. De elevene som har annet 

førstespråk enn norsk, kan kanskje ofte betraktes som en gruppe, men retten til tilpasset opplæring 

er knyttet til individet og ikke til gruppen. Enhver har også ifølge menneskerettighetserklæringen, 

rett til å bli betraktet som et individ, og ikke bare som medlem av en gruppe. Når det gjelder 

tospråklig opplæring (morsmål, særskilt norsk, og tospråklig fagstøtte), har hver elev rett til dette 

dersom eleven ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære undervisningen, 

og kommunen har plikt til å tilby slik opplæring, ”under forutsetning av at det i kommunen finnes 

egnet undervisningspersonell”. Når rettlig bindende dokumenter og dokumenter med føringer for 

skolens arbeide benytter ord som ”rett til”, er det ikke nødvendigvis  med samme forpliktende 

innhold. Det kan være vanskelig å få tak i om denne retten er noe individet får tildelt, eller om det 

er noe individet må ta seg til. Akkurat denne form for utydelighet har vært problematisk for meg i 

gjennomgangen av det teoretiske materialet. 

 

 Fokus for tilpasset opplæring for minoritetselever er således flerdelt, den enkelte eleven, 

gruppens samlede behov, og elevenes språkopplæringsbehov utover vanlig norskopplæring. Men, 

det er ikke nok bare å se på språkopplæringen til minoritetsspråklige elever, i forbindelse med en 

flerkulturell skole for alle. 
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Delproblemstillingen i oppgaven er følgende: 

• Hva forstår læreren med uttrykket ”en skole for alle”? 

• Hva mener lærerne om kulturforskjeller i klasserommet?  

• Hva gjør de lærere / ledere for å utvikle toleranse for ulikheter og bygge fellesskap på 

tvers av disse? 

• Hvilken form for kompetanseutvikling mener lærerne /lederne at de har behov for til sitt 

arbeide i skolen som skal være for alle? 

Mange elever kommer til skolen i dag med en kulturbakgrunn som til dels er ganske forskjellig fra 

den tradisjonelt norske. Med kulturforskjeller forstår jeg både forskjeller mellom tradisjon og 

sedvane, språk og mat/klesdrakt etc. som man finner land imellom, og forskjeller i hjemmenes 

kultur. Det kan henspeile på hvordan man lever sammen, måten man snakker til hverandre på, 

hvilke vaner eller skikker man har, hvordan man oppdrar barna sine, med andre ord tradisjoner og 

sedvane. 

Jeg fant det formålstjenlig å stille lærere/ledere flere spørsmål omkring kulturforskjeller, for å 

høre deres mening om hva slike forskjeller eventuelt kan bety i forhold til elevenes språk, identitet 

og selvfølelse, og om betydningen av det flerkulturelle aspektet for deres egen 

undervisningspraksis. 

I sammenheng med forskningsrapporter og offentlige dokumenter benyttes ofte uttrykket kulturell 

kapital. Beholdningen av kulturelle goder, omfatter i skolesammenheng gjerne forhold ved 

elevenes hjemmebakgrunn som foreldres utdanningsnivå, bøker, bilder og musikk i hjemmet med 

mer (se kap.2). Kulturelle goder er ikke ensbetydende med gunstige økonomiske forhold, men vi 

vet det hjelper. Sosial eller kulturell startkapital, eller ressurser kan anta form av penger, 

motivasjon og forbindelser, eller som tilgang til de beslutningstagende sirkler. Det kan være i 

form av sosial kompetanse, gjennom eksponering for miljøer med en viss dannelse. Men - og det 

anser jeg som vesentlig - det sier ikke noe om` hjertets dannelse`, i form av dyder som 

medmenneskelighet, vennlighet, omtanke, ydmykhet. Det er en type ressurser eller skal vi kalle 

det kvalitet, som kanskje fremtrer på mer lavmælt vis, og uavhengig av ytre goder. 
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2.0 Teoretisk bakgrunn 
 

2.1 Offentlige dokumenter og planer som angår minoritetsspråklige 
elever  
 
I dette kapitelet vil jeg løfte frem noen sentrale offentlige planer og dokumenter som gir føringer 

for grunnskolen, og som formulerer elevers plikter og rettigheter. Jeg har tatt med relativt 

omfattende sitater fra noen utvalgte sentrale dokumenter om opplæring, der man har lagt 

premisser for opplæring av minoritetsspråklige elever, og andre dokumenter som omhandler det 

flerkulturelle samfunnet Når det gjelder bruken av ord som minoritetsspråklig, flerkulturell osv. er 

disse så mangfoldige, at jeg har funnet det nødvendig å sitere noen av bruksmåtene, samtidig som 

jeg forklarer hvordan ordene er benyttet i dette prosjektet. 

I det følgende defineres noen sentrale begreper, flerkulturelt samfunn, flerkulturell skole, språklig 

minoritet/minoritetsspråklig og morsmål. 

 

Flerkulturelt samfunn. 

Flerkulturelt samfunn betegner et samfunn preget av kulturelt mangfold. Begrepet er gitt et 

retningsgivende, politisk innhold i St. meld. nr. 17`s hovedbudskap. I et flerkulturelt samfunn skal 

det være aktiv aksept og tilrettelegging for større mangfold når det gjelder verdier, 

uttrykksformer, livssyn og måter å leve på. Samtidig er det en felles ramme for mangfoldet som 

må respekteres av alle innbyggere. Tilrettelegging for likeverdig dialog og samhandling er 

vesentlig for å motvirke at ulike grupper lever isolert med lite kontakt seg imellom. 

(http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/stmeld/036005-04001/index-hov001-b-n-a.html#1.3.) 

 
Flerkulturell skole 

Flerkulturell skole er brukt i oppgaven om dagens skole der en stadig voksende del av elevmassen 

har annet førstespråk /morsmål enn norsk. Språket er innfallsvinkelen til det flerkulturelle temaet i 

oppgaven. Siste del av dette kapitelet peker på noen sider ved flerkulturell kontakt og 

kommunikasjon, og begrepet ses i forhold til begrepet interkulturell. 

 
Språklig minoritet/minoritetsspråklig. 

Ulike måter å definere etniske og språklige minoriteter på avhenger av formålet med definisjonen. 

Internasjonale og nasjonale dokumenter definerer minoritetsspråklige elever ut fra 

bakgrunnskjennetegn, som deres fødested, foreldrenes fødested, eller hjemmespråket. Statistisk 

Sentralbyrå (SSB)avgrenser og definerer innvandrerbefolkningen som første  
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generasjons innvandrere og barn født i Norge av utenlandske foreldre 

(http://odin.dep.no/archive/ufdvedlegg/01/05/strat.059.pdf, ”Likeverdig utdanning i praksis”). 

Språklig minoritet, eller minoritetsspråklig, brukes beskrivende om alle i Norge som ikke har 

norsk som morsmål. I forbindelse med enkelte statlige tilskuddsordninger for språkopplæring 

regnes ikke personer med morsmålene samisk, dansk eller svensk som minoritetsspråklige. 

I grunnopplæringen, som er konteksten for feltarbeidet til denne undersøkelsen, brukes begrepet 

elever fra språklige minoriteter, om elever som i kortere eller lengre tid har behov fort særskilt 

tilrettelagt norskopplæring, for etter hvert å kunne følge den vanlige opplæringen med utbytte   

(Fra KRDs definisjon 2003, om flyktninger, innvandring og integreringspolitikken. ODIN 

http://odin.dep.no/krd/norsk/publ/stmeld/036005-040001/index-hov001-6-n-a.html#1.3).  

 

Morsmål 

Morsmål defineres i St. meld.nr.25, som elevens førstespråk, og som forutsettes brukt daglig. 

Engen og Kulbrandstad (2000) blant flere, hevder at morsmålet er lært først, brukt mest og knyttet 

til en persons føleleser og identitet. 

I oppgaven brukes begrepet minoritetsspråklige elever og tospråklige elever om de elevene som 

omtales av lærerne i undersøkelsen som flerspråklige, tospråklige eller minoritetsspråklige. 

Mange av de flerkulturelle elevene, men ikke alle, får særskilt tilrettelagt opplæring i språk etter § 

24-1(kap.2.1.8). Morsmålsbruken i hjemmet er ikke tema for undersøkelsen. Jeg har ikke spurt 

lærere eller ledere om elevene har to foreldre fra et annet land en Norge, ettersom det er lærernes 

meningsytringer i forhold til den flerkulturelle skolen og en mangefasettert elevmasse som er i 

fokus. 

 

Diskusjonen om hvilke rettigheter og plikter skolen har vis a vis minoritetsspråklige elever, har 

pågått over tid, og det har foregått en stadig endring og utvikling med hensyn til organiseringen av 

undervisningen. Samtidig satses det bredt på en kvalitetshevning av utdannelse generelt. At det 

stadig er og har vært endringer, gjenspeiler også i erfaringene fra feltarbeidet. Lærernes uttalelser 

viser blant annet at både deres kunnskaper om elevenes rettigheter og om hvilke føringer 

myndighetene legger for undervisningen av minoritetsspråklige elever, er preget av en viss 

usikkerhet med hensyn til hva som til enhver tid er aktuell politikk på dette området. 
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2.1.1 St.meld. nr.17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge

I dette kapitlet drøfter jeg noen sider ved St. meld. Nr.17, som tar for seg utfordringer som er 

knyttet til opplæringen av elever med annet morsmål enn norsk, som del av målsettingen om 

integrering, fellesskap og deltagelse for alle i det flerkulturelle norske samfunnet. 

I hovedbudskapet, til St. meld. nr.17 står det følgende: 

”Regjeringen legger til grunn at det norske samfunnet har vært og i økende grad vil være 

flerkulturelt. Kulturelt mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet.”  

I dokumentet påpekes at regjeringen vil legge vekt på å tilrettelegge for åpenhet, dialog og 

nyskapning. Med andre ord åpner man for muligheten til å prøve nye måter å ta imot og integrere 

nykommere, det være seg innvandrere eller flyktninger. Samtidig trekkes nyttehensynet frem, ved 

at man påpeker de verdier og erfaringer ethvert individ bringer med seg, og som vil kunne berike 

fellesskapet dersom forholdene legges til rette for det. (Integreringspolitikk, er i meldingen brukt 

som et gjennomgående perspektiv, mens integrering betegner mål om likestilling og felles 

deltagelse, (Kap.1.1.3)). Denne meldingen gir det retningsgivende politiske innholdet for 

utformingen av det flerkulturelle Norske samfunnet, deriblant retningslinjer for språkopplæringen 

av minoritetselever. Her sies det at ”alle i Norge” må ha mulighet til å skaffe seg den kunnskapen 

som er nødvendig for at de skal kunne delta i en omskiftelig virkelighet, der kravene til en 

grunnutdannelse og evne til kommunikasjon på flere vis og på flere språk stadig øker. 

 
... ”Bedre norskopplæring for barn, unge og voksne er avgjørende for økt deltakelse… Aktiv 

rekruttering og enkelte særtiltak er nødvendig for å oppnå like muligheter… Regjeringens politikk 

bygger generelt på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Alle, uansett bakgrunn, skal ha like 

muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser Alle barn og unge, 

uansett opphav, må kunne skape sin egen identitet og framtid ” (kap.1.1, 1,2.op.cit). 

 

I meldingen heter det:” Siden morsmålsopplæringen primært skal være et middel for å lette 

læringen i andre fag for elever med begrensede ferdigheter i norsk, mener regjeringen det ikke er 

grunn til å foreslå en ubetinget lovfestet rett til morsmålsopplæring”(kap.2,pkt7). 

Man begrunner det blant annet med at Norsk er fellesspråket for kommunikasjon og samhandling 

i Norge. Samtidig viser man til det overordnede prinsipp, som er tilpasset opplæring (TOP) for 

alle elever. Man vil gå inn for å gi den første lese - og skriveopplæringen på morsmålet.  Denne 

opplæringen bør avgrenses til de fire første årene i grunnskolen, slik som det er lagt opp til i det 

nye (på daværende tidspunkt) læreplanverket (L97). Samtidig frigjøres ressurser som kan benyttes 

til norskopplæring og dersom elevene har behov for det, tospråklig fagstøtte. Mens elevene kan 
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fortsette med morsmål som tilvalgsfag på ungdomsskolen, og dersom de har behov for det, få 

tospråklig fagundervisning til de har tilstrekkelig utbytte av undervisningen på Norsk. 

”I samsvar med internasjonale forpliktelser skal det legges til rette for at skolen kan bidra til at 

elevenes ferdigheter i morsmålet utvikles. For flyktninger har myndighetene et særlig ansvar for å 

forberede en eventuell tilbakevending”(Kap.2,pkt7). 

Stortingsmeldingen refererer til forskning omkring opplæring av språklige minoriteter, og trekker 

inn erfaringer gjort gjennom systematisk forskning på området i andre land. Man viser til at 

forskere har kommet frem til stor grad av enighet om at språkopplæringen for minoritetsspråklige 

elever krever en systematisk opplæring i andrespråket, i tillegg til at morsmålet bør utvikles. Dette 

ses fra flere sider, både akademisk, og som et ledd i individets identitetsutvikling, 

familietilhørighet, og som vesentlig ved en eventuell tilbakevending til hjemlandet. I kapitel 7, 

som omhandler oppvekst, nærmiljø og utdanning, refereres til NOU 1995:12, om opplæring i et 

flerkulturelt Norge. Også i dette dokumentet fastslås betydningen av morsmålsopplæring for 

minoritetsspråklige elever. Det rådet imidlertid en del uenighet med hensyn til hvordan en slik 

opplæring skulle rettighetsfestes - gjennom lov eller forskrift. Man viser til at debatten har dreiet 

seg om hvorvidt morsmålsopplæringen skal være et mål i seg selv, som en del av å styrke 

elevenes identitet, eller hvorvidt hovedpoenget er tilegnelsen av et godt norsk språk, der 

morsmålet benyttes som et middel til å oppnå dette. Men, man tar et forbehold når det gjelder det 

offentliges ansvar i forhold til morsmålsopplæringen. Her sier man at: 

”Hovedansvaret må ligge i hjemmet og hos de ulike minoritetsspråklige gruppene.” Meldingen 

fastslår at ” det offentlige har hovedansvaret for at elevene i størst mulig grad når læreplenens 

mål i de forskjellige fag”(Kap.7.4.1.3).”  

Som vi senere skal se, er det morsmålslærerne i min undersøkelse for denne oppgaven som 

fremhever hjemmets og foreldrenes særlige ansvar for morsmålsopplæring. Stortingsmelding 

nr.17, påpeker også behovet for kompetansehevning for lærerne, for å kunne møte alle elevenes 

behov innenfor opplæringen 

 

2.1.2 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa   

Lov av 17.juni 1998 nr.61,UFD  

 I dette kapitelet viser jeg kort til deler av den gjeldende grunnskolelova, eller opplæringslova som 

er det sentrale, felles styringsmiddel for den offentlige grunnskolen.  Jeg tar med et kort 

tilbakeblikk på tidligere arbeider med lovgrunnlaget for grunnskolen, fordi det gir en delforklaring 
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på hvorfor en del lærere i undersøkelsen, som hadde arbeidet i skolen en tid, kunne si at de stadig 

måtte forholde seg til et skiftende regelverk. Grunnskoleloven omtaler elevenes plikt til å motta 

grunnskoleopplæring, og deres rett til offentlig, gratis grunnskole fra 6-års alder og i ti-10 år, i 

samsvar med lover og forskrifter. Slik har man i Norge etter mitt skjønn søkt å ivareta alle barns 

interesser, og sørge for at ingen skal falle utenfor mulighetene til å få en grunnleggende 

opplæring. Loven sier at opplæringsplikten skal gjelde for alle barn som oppholder seg i landet i 

mer enn tre måneder. Alle er inkludert. Når det er sagt, betyr det ikke at det ikke er mer å gjøre for 

å forbedre kvaliteten på skoletilbudet til barn og unge, slik at de kan få ballast til å kunne delta i 

den omskiftelige hverdagen på best mulig vis. 

 

”§ 1-2. Formålet med opplæringa  

       Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen 

og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god 

allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn... 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 

lærekandidaten”(kap.1, Grunnskolelova). 

Loven har inkludert en paragraf om opplæring av minoritetsspråklige elever, ettersom en stadig 

større gruppe barn kommer fra hjem med annet morsmål enn norsk 

 

”§ 2-8. Opplæring for elevar frå språklege  minoritetar  

  Kommunen skal gi elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk nødvendig 

morsmålopplæring, tospråkleg fagopplæring og særskild norskopplæring til dei har tilstrekkelege 

kunnskapar i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.  Morsmålopplæringa kan leggjast 

til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.  Når opplæringa ikkje kan givast av eigna 

undervisningspersonale ved nokon skole i kommunen, skal kommunen så langt mogleg leggje til 

rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.  

Endra med lov 4. juli 2003 nr. 84 (i kraft 1. okt.2003) (Kap.2).” 

 

I innstilling S nr 225 (1996-97), et av bakgrunnsdokumentene for arbeidet med St.meld.nr.17 

Kap.1.1.3, fra kommunalkomiteen understrekes at det grunnleggende prinsippet om opplæring 

tilpasset den enkelte, innebærer at undervisning av barn med små eller ingen norskkunnskaper, 

uansett må bygge på det språket barnet selv bruker. Denne tilpasningen av undervisningen er en 

rettighet for den enkelte elev og gjelder uansett alder og klassetrinn i grunnskolen. Her 
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understrekes også morsmålsopplæringens betydning for barnets begrepsutvikling de første 

skoleårene. 

 

Et kort tilbakeblikk. 

Reformer i skoleverket siden lov om grunnskolen av 1969, om videregående opplæring av 1974 

med mer, medførte behov for en ny lovgivning om opplæring, i tråd med den pågående 

moderniseringen av forvaltningen.  Det ble satt ned et utvalg med mandat til å legge frem forslag 

til ny opplæringslovgivning. Departementet la frem et forslag til en ny felles lov som blant annet 

skulle erstatte grunnskolelova. Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 

(KIM) kritiserte at ikke spørsmål knyttet til opplæring av minoritetsspråklige elever ble tatt med 

som en del av det overordnede arbeidet med loven. ( Ot.prp.36). Den ble ikke behandlet av 

stortinget. Et av hovedmålene for statlig forvaltning av opplæringssektoren er: ”Lik rett til 

utdanning og opplæring for alle - uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, bosted, kjønn, 

alder, funksjonsdyktighet eller etnisk bakgrunn”… sikring av et felles verdi –og kulturgrunnlag i 

befolkningen…og at utdanningssystemet  formidler kunnskaper av høy kvalitet…som bidrar til 

god utvikling og livskvalitet for den enkelte…  (Kap.3.1.3. Ot.prp. nr.36(1996-97), 

St.meld.37(1990-91)). Når det gjelder de minoritetsspråklige elevene, viste departementet til 

St.meld. nr. 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge, fordi man der gikk 

nærmere inn på hva slags opplæring man tenkte seg for denne elevgruppen. Spørsmålet knyttet til 

opplæring for elever fra språklige minoriteter ble således ikke behandlet av opplæringslovutvalget 

(Kap. 7.4.4, Ot.prp. nr 36). Man omtalte generelle retningslinjer rundt ”opplæring for elevar frå 

språklege minoritetar”, og pekte på at internasjonale avtaler ikke gav noen spesifikke 

retningslinjer for opplæring av språklige minoriteter. Man fastslo at prinsippet om opplæring i 

samsvar med elevens forutsetninger, også skulle gjelde for elever fra språklige minoriteter. 

Utvalget mente også at denne elevgruppens interesser best ble ivaretatt gjennom felles, 

forpliktende og likelydende regler i alle kommuner.(Noe det senere skulle komme til å bli stillet 

krav om overfor fra UNESCO i forbindelse med oppfyllelsen av barns rettigheter.)  Man viste 

også til forskrifter om lærerutdanningen (av 8.6.1973, Om lærerutdanningen), hvor det ble fastsatt 

særlige kompetansekrav for lærerpersonell til undervisning av elever med minoritetsspråklig 

bakgrunn. Det ble fastslått at forholdene omkring minoritetsspråklige elevers opplæring, og 

elevenes rettigheter og det offentliges plikter var relativt uklare, i beste fall åpen for mange 

tolkninger. Man sa likevel at: 
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”Departementet har vurdert det slik at ei opplæringsordning i tråd med det ovannemnde vil vere i 

tråd med dei internasjonale pliktene Noreg har, under dette også - Rådsdirektiv 77/486 EØF.”…” 

Rådsdirektiv av 25.7.1977 om skolegang for barn av vandrerarbeider (77/486/EØF) har som 

formål å bedre vilkårene for arbeidstakernes frie bevegelse, gjennom integrering av 

arbeidstakernes barn i vertsstatens skolemiljø og utdanningssystem”(NOU 1995:18,Ny lovgivning 

om opplæring.) ( Også sitert i NOU 1995:12, Ot. Prp.36(1996-97), St.meld.25(1998-99)). 

 

2.1.3 St. meld. nr. 25 (1998-99) Om morsmålsopplæring i grunnskolen 

I dette kapitelet tar jeg frem enkelte momenter fra Stortingsmelding nr.25 som omtaler 

morsmålets plass i opplæringen, og virkemidler til å nå målet om tilpasset opplæring for elever 

med minoritetsspråklig bakgrunn. 
 

”Gjennom opplæringen i grunnskolen skal elevene få tilbud om særskilt norskopplæring, 

morsmålsopplæring og tospråklig undervisning inntil de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å 

følge den vanlige opplæringen med godt utbytte”(Kap.5). 

I denne meldingen tar Regjeringen sikte på å gjennomføre blant andre, følgende tiltak: gi 

kommunene forskrifter om plikt til språkopplæring for elevgruppen, sette i gang ulike 

pedagogiske forsøksordninger, ved å finne nye modeller for opplæringen av tospråklige elever for 

å bedre disses læringsutbytte, og arbeide med kommunale forsøks- og utviklingstiltak. Man 

fremhever behovet for bedre samarbeide, både i personalgrupper, mellom skole - hjem og i 

lokalmiljø. Tospråklig undervisning er definert i dokumentet som opplæring der både norsk og 

morsmål benyttes for at elevene skal få del i skolens fag og områder (Kap.1.3.)I meldingen vises 

det til internasjonal forskning omkring kompetanse i morsmål og utvikling av kompetanse i 

andrespråket. Man refererer til anerkjente forskere som Jim Cummins, Wayne P. Thomas og 

Virginia Collier (1997). Forskerne foretok kartleggingsundersøkelser over et langt tidsrom, av et 

stort antall elever fra språklige minoriteter. Noen av resultatene fra disse undersøkelsene viser at: 

Elever bør få opplæring i sitt morsmål så lenge som mulig, minst til 5. eller 6. klasse, og tilpasset 

opplæring i andrespråket gjennom hele skoleløpet. Opplæringen i fag bør være både på morsmålet 

og på andrespråket. I tillegg må opplæringen for elever fra språklige minoriteter tilpasses deres 

sosiokulturelle bakgrunn. 

Stortingsmeldingen påpeker at internasjonale konvensjoner ikke gir Norge noen ubetinget 

forpliktelse til å gi morsmålsopplæring til barn fra språklige minoriteter, utover den 

grunnleggende, og sentrale retten til utdanning. Men EØS avtalen om fri bevegelighet mellom 
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medlemslandene av personell, varer og tjenester, inneholder en bestemmelse om barn av 

vandrearbeidere: 

”… medlemsstatene skal, i samsvar med nasjonale forhold og rettssystemer og i samarbeid med 

hjemstatene, treffe nødvendige tiltak for å fremme undervisning i morsmålet og hjemstatens kultur, 

samordnet med den vanlige undervisning, for de barn som omhandles etter artikkel 

1”(kap.4.2op.cit.). 

Meldingen drøfter frem og tilbake i hvilken grad dette skal forplikte Norge til å gi disse barna 

opplæring, og to hensyn trekkes frem, både hensynet til integrering av barna i vertslandet, og 

hensynet til deres eventuelle tilbakevending til hjemlandet. Jeg sitter igjen med spørsmål om 

hvilke hensyn til barnets beste som får presedens, jussen eller pedagogikken, forstått som barnets 

rett til og behov for opplæring. Og i hvilken grad blir barnet her sett som individ, og ikke bare 

medlem av en gruppe?  

Stortingsmelding nr.25 drøfter den videre utformingen av politikken i forhold til 

morsmålsopplæringen for de minoritetsspråklige elevene. Man vil ta stilling til i hvilken grad 

morsmålsopplæringen skal være et kulturbærende fag, et fag som støtter identitetsutviklingen, 

som støtter den kognitive utviklingen, eller et redskap til læring av fagstoff. 

 

”Gjennom opplæringen i grunnskolen skal elevene få tilbud om særskilt norskopplæring, 

morsmålsopplæring og tospråklig undervisning inntil de har tilstrekkelige kunnskaper i 

norsk til å følge den vanlige opplæringen med godt utbytte. Skolen vil på den måten legge 

til rette for at elever som har et annet morsmål enn norsk, også kan få videreutvikle dette 

språket. Skolen alene kan ikke ta ansvaret for at elevene blir tospråklige. Den enkelte, 

hjemmet og de ulike språkgruppene har også et eget ansvar for å bidra til å holde ved like 

og videreutvikle morsmålet… Det vil være størst behov for morsmålsopplæring de fire 

første årene, knyttet til den første lese- og skriveopplæringen. Det vil imidlertid bli lagt til 

grunn at det kan gis slik opplæring gjennom hele barnetrinnet når det er behov for det.” 

(Kap.5.7). 

 

Vi skal senere se på noen evalueringsrapporter fra L97, som også omhandler læringsutbytte for 

minoritetsspråklige elever 
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2.1.4 St. meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig 
grunnskole 

Denne meldingen trekker frem verdien ved og behovet for å vektlegge en interkulturell forståelse, 

som et middel til å øke evnen og muligheten til fredelig og demokratisk samvirke.  

 

”På dette grunnlaget skal opplæringen formidle kunnskap om andre kulturer og fremme 

internasjonal forståelse og solidaritet på tvers av grupper og grenser. Opplæringen må 

utnytte de muligheter til kunnskap og forståelse som minoritetsgrupper og nordmenn med 

annen kulturell bakgrunn gir. Opplæringen må legge vekt på verdien av samhørighet med 

andre folk og arbeidet for fred” (Kap.4.1). 

 

Man påpeker igjen verdien ved en språkopplæring for minoritetselevene som skal fremme deres 

norskkompetanse, men samtidig bidra til deres integrering og deltagelse i samfunnet de vokser 

opp i.    

 

2.1.5 NOU 2003:16, UFD “I første rekke. Forsterket kvalitet i 
grunnopplæringen for alle” 

Denne meldingen som nylig ble offentliggjort(juni 2003) har vært til høring, men er pr dags 

dato(høsten-04) ikke behandlet i Stortinget. I meldingen står å lese at utviklingen har gått fra et 

begrep om integrering til et begrep om inkludering. Integrering betydde at alle elever skulle kunne 

gå sammen i den offentlige skolen som de sognet til. Elevene som for eksempel tidligere ble sendt 

til spesialskoler skulle integreres i det allerede ekisterende skolesystemet. Dersom dette forårsaket 

problemer, ble disse ofte tilskrevet eleven. Man satte fokus på individet og stilte spørsmål ved hva 

som var galt ved eleven som ikke ”passet” til skolen, istedenfor å undersøke hva det kunne være 

ved skolens struktur og funksjon, som eventuelt satte barrierer for alles deltagelse. I første 

omgang stiltes ikke krav om at skolen skulle endres for å kunne ta imot alle elever. 

“En inkluderende skole stiller store krav til skolen. Når en elev ikke fungerer, er spørsmålet: Hva 

er galt med skolen? I den tradisjonelle skolen har spørsmålet vært: Hva er galt med eleven?” 

(Kap. 9, ”En tilpasset opplæring for alle”) 

”Inkludering handler først og fremst om miljøet. Inkludering innebærer et krav til hele lærestedet 

og alle som har sitt virke der. Det er et program for utvikling av skolen som system, med det 
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formål at den skal passe for hele den menneskelige variasjonen” (Tøssebro m.fl, NOU 2001:22,” 

Fra bruker til Borger”). 

• “Alle elever skal tilhøre et faglig, sosialt og kulturelt fellesskap. 

• Å delta i det faglige fellesskapet, der alle får utnyttet sitt læringspotensiale, krever tilpasning 

av undervisningen når det gjelder forhold som mål, lærestoff/innhold, arbeidsmåter, vurdering 

og rammebetingelser. 

• Å delta i det sosiale og kulturelle fellesskapet, der alle elever skal få lære i felles aktivitet med 

andre, og få være naturlige og selvfølgelige deltagere i et fellesskap der mangfold betraktes 

som en berikelse. Inkludering forutsetter samarbeid og demokrati. Det gjelder elever så vel 

som tilsatte og foresatte” 

(Kjell Skogen, Kari Nes og Marit Strømstad. Fra Synteseraport«Reform 97 og inkluderingsidéen. En vurdering av om 

innføringen av Reform 97 har ført til at skoler har utviklet inkluderende praksis, sosialt, faglig og kulturelt.2003) 

 

Når det gjelder spesialundervisning, finner Thomas Nordal og Terje Øverland at det i Oslo 

kommune er over dobbelt så mange minoritetsspråklige elever som norskspråklige elever som går 

i ordinær klasse og mottar spesialundervisning. Innefor spesialklasser er det 4 ganger så mange 

elever med minoritetsspråklig bakgrunn (rapport 20/98, NOVA 1998). Videre påpekes det at en 

overrepresentasjon også kan skyldes at spesialundervisningen fungerer som en avlastning i 

forhold til den vanlige undervisningen blant annet i forhold til de minoritetsspråklige elevene. Her 

er det rimelig å spørre hvorvidt dette er et utslag av mismatch mellom elevenes forutsetninger og 

skolens tilbud, og evne til å gjennomføre tilpasset opplæring etter elevenes behov. 

 
Søgnen -utvalget ønsker å styrke kvaliteten på alle elevers læringsutbytte i en inkluderende 

skole, ved å forsterke kravet om tilpasset opplæring for alle. Man gir også utkast til 

forslag for hvordan dette kan gjøres i praksis. Samtidig foreslår utvalget at skoleeieren 

skal etablere et kvalitetssikringssystem som kan dokumentere hvordan skolene iverksetter 

et inkluderende læringsmiljø og gir tilpasset opplæring til alle.  

Når det gjelder de minoritetsspråklige elevene, foreslås følgende; 

• Barn i familier der begge foreldrene er minoritetsspråklige, får gratis kjernetid i 

barnehagen fra det året barnet fyller tre år (2.4.3., Kap. II ). 

• Minoritetsspråklige elever gis spesiell oppfølging i forbindelse med den første lese- og 

skriveopplæringen 
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Dokumentet fremhever alle elevers rett til tilpasset opplæring, samtidig som det anerkjenner at 

den store variasjonsbredden i elevmassen gjør det vanskelig å etterleve dette idealet i praksis. Men 

det betyr ikke at man ikke skal ha TOP som et mål å arbeide mot. Det kommer klarere frem i 

teksten at det er nødvendig å arbeide med en helhetlig forståelse innenfor skolen med hva 

inkludering innebærer i praksis. Et program for skoleutvikling. Igjen fremheves heving av læreres 

kompetanse og behovet for et forbedret skole -hjem samarbeide. 

Og man anerkjenner at prinsippet om tilpasset opplæring for alle, stiller det den enkelte skoles 

evne til å differensiere undervisningen overfor reelle utfordringer. 

Det er interessant å følge utviklingen i UFD`s planer, så å si mens jeg skriver. NOU 16:2003 

følges opp av strategiplanen, som markerer tydeligere både mål, og veien mot målet, - en 

likeverdig utdanning for alle, samtidig som ansvarsforholdene gjøres eksplisitte. Det blir ikke 

selvinnlysende klart for meg, verken i dette eller foregående dokumenter, om tilpasset opplæring i 

dokumentet skal forstås som opplæring for `normaleleven`(som ikke finnes), og om 

formuleringen ”individualisert tilpasset opplæring” bare er opplæring for elever med spesielle 

behov.  Altså elever som vanligvis omfattes av formuleringen: ”elever som ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen”. 

 Det er interessant å merke seg at Thomas Nordal i et vedlegg til meldingen foreslår at alle elever skal ha en individuell 

plan for sin opplæring og undervisning, der også elevens sosiale og personlige utvikling medtas (ref. kap.4.1, 

steinerpedagogikkens målsetting…).  

 

”Skolesamfunnet skal være inkluderende, med opplæring som er tilpasset den enkelte elevs 

forutsetninger… Tilpasset opplæring for alle er i Norge en lovfestet rett… opplæringslova § 1-

2”(Kjell Skogen 2004:24.). 

Da må man se den individuelle eleven. Iakttagelse av det enkelte barn/elev blir da en forutsetning 

for å kunne tilby barnet en undervisning som er tilpasset barnets forutsetninger. Og pedagogen må 

forstå både hva han gjør, og hva han ser, og ikke minst hvem som ser (ref. kap. 3.5). 

Dokumenter omtaler gruppen elever fra språklige minoriteter, samtidig skal læreren i klassen 

forholde seg til den individuelle elevens behov og forutsetninger for opplæring. I praksis skal 

han/hun forholde seg til individet Det sies både i skoledokumenter og forøvrig i 

menneskerettsdokumenter at; enhver har rett til å bli betraktet som et individ, og ikke bare som 

medlem av en gruppe (ref. kap.1.5). Det er like store forskjeller mellom `normalelever` som 
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mellom elever som omfattes av andre kategoriseringer. Generaliserte kategorier fører lett til 

stereotypier, som igjen kan ses som tilstivnede forestillinger som bidrar til å opprettholde status 

quo.  

Når det gjelder de minoritetsspråklige elevene, kan de ha særskilte vansker, som tradisjonelt har 

vært ivaretatt gjennom av spesialpedagogisk ekstrainnsats. Men deres tospråklighet kan 

representere et spesielt behov i den forstand at de må ha tilpasset opplæring i språk. I tillegg 

eksisterer en viss uklarhet i forhold til kartleggingen av disse elevenes språkferdigheter. Hva er 

tospråklige normalvansker, og hva representerer eventuelle spesifikke lærevansker o.a., eventuelt 

hva måtte være sekundære adferds-, eller sosioemosjonelle vansker som resultat av en uerkjent 

tospråklighetsforvirring, og hva er eventuelt besværlig ved det flerkulturelle møtet? 

”Spesialundervisning er en individuell rett for elever som ikke kan få et tilfredsstillende 

utbytte av den ordinære opplæringen. Det må foretas konkrete vurderinger av hva retten 

innebærer i hvert enkelt tilfelle. Det forutsetter at opplæringen skiller seg fra ordinær 

undervisning ved at den i større grad er tilpasset elevenes forutsetninger og behov, 

nærmere bestemt en individualisert tilpasning” (Kap.9.2) 

 slik omtaler NOU:16 denne forskjellen.  

                                                                   

2.1.6 Læreplaner  

Morsmål for språklige minoriteter, 

”Språk er det fremste særtrekket ved mennesket, en viktig del av hvert individs identitet og 

kjennetegn ved alle samfunn. Språkfagene i L97 bygger på en felles forståelse om at 

språkopplæring ikke bare er ferdighetstrening, men også dannelse, sosialisering og 

utvikling av språk og kulturbevissthet Opplæringen i morsmålet skal bidra til å styrke 

elevenes selvbilde som grunnlag for en positiv identitetsutvikling i et flerkulturelt samfunn 

hvor norsk er fellesspråk for kommunikasjon og samhandling ” (Kirke - utdannings - og 

forskningsdepartementet 8.2.2001,(http://skolenettetIsno/imaker?id= 

23451&malgruppe=0&trinn=0&omr=164&mal=artikkel). 

 

Om fagets plass i skolen sier planen blant annet at læreplanen er tilpasset elevene som kommer til 

skolen med annet morsmål enn norsk eller samisk.  Læreplanen i morsmål er tilpasset elever som 

møter skolen med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn morsmålskompetanse i norsk eller 

samisk.  Læreplanen sier at målet for opplæringen i morsmålet er å styrke elevenes 
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begrepsapparat, ved å bygge på de kunnskapene eleven har med seg hjemmefra, og gjennom dette 

lette tilegnelsen av det norske språket. Samtidig påpekes at morsmålsopplæringen er et middel til 

å styrke elevenes selvbilde og identitet i et flerkulturelt norsk samfunn. Man ønsker gjennom 

føringene i læreplanen, både å dyktiggjøre elevene rent språklig, og utvikle elevenes bevissthet 

omkring det å være flerspråklig, samtidig som man ønsker at de skal få en positiv holdning til det 

å være tospråklig eller tokulturell, eller sagt med andre ord, utvikle et positivt selvbilde. 

 ” Elevene skal opparbeide bevissthet om egen kultur og møte mellom kulturer. De skal utvikle en 

positiv holdning til seg selv som tospråklige og tokulturelle”(Fra Mål og Hovedmomenter i 

læreplanen for morsmål for språklige minoriteter, Skolenettet). 

 
Dette er fine idealer, men det krever etter mitt skjønn ganske meget av læreren, som står overfor 

en klasse med flerogtyve elever, der kanskje halvparten har bakgrunn i andre kulturer enn de(n) 

norske. Det er ikke bare språktekniske utfordringer læreren stilles overfor. Vi skal se av 

lærerintervjuene i undersøkelsen til denne oppgaven at det flerkulturelle - hva det nå egentlig 

innebærer, etter flere læreres mening kanskje representerer den største utfordringen i 

undervisningssituasjonen med elever fra ulike land, ulike språkgrupper og/eller ulike sosiale 

klasser. 

Om særskilt norskundervisning: 

”Elever som vokser opp med både et førstespråk og et andrespråk, møter og bruker andrespråket 

aktivt i færre situasjoner enn elever med norsk som morsmål. Det er derfor viktig at opplæringen 

legger til rette for en systematisk utvidelse av elevenes begreps- og ordforråd ved hjelp av varierte 

arbeidsmåter og organiseringsformer” (Læreplanverket  for den 10 -årige grunnskolen. Norsk 

som andrespråk for språklige minoriteter). 

 

Også denne planen fremhever elevenes begrepsinnlæring, og at deres lyst til å lære, og til å bruke 

norsk skal stimuleres. Man ønsker også at elevene tilegner seg kjennskap til forskjeller og likheter 

språkene imellom. Her legger man også vekt på at elevene skal lære seg å bruke IKT aktivt i 

læreprosessen. 

”På alle klassetrinn har læreplanen i norsk som andrespråk og læreplanen i norsk som morsmål et 

innhold som er egnet til samarbeidsprosjekter mellom de to fagene. Emnene bør forberedes og 

bearbeides spesielt for minoritetselevene, samtidig som de må utnyttes på en måte som gjør at 

elevene får samarbeide aktivt”…(fra arbeidsmåter i faget, Læreplanen).  
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Planen er ganske tydelig med hensyn til å vektlegge muligheter for variert samarbeide elevene 

mellom, både av hensyn til det faglige innholdet, og av hensyn til elevenes muligheter for variert 

språktrening. 

 

Kartlegging. 
”Som en følge av prinsippet om tilpasset opplæring hevder Kamil Øzerk, Universitetet i Oslo at 

eleven har en pedagogisk rettighet: ”Rett til å forstå og bli forstått”. Det innebærer at eleven må 

få forståelig opplæring” 

     (http://fylkesmannen.no/Arkiv/Oslo_og_Akershus/utdanning/Veiledningen.doc). 

 

Kartlegging av minoritetsspråklige elevers ferdigheter i norsk og i morsmål er viktig for skolens 

mulighet til å kunne møte eleven der han eller hun befinner seg. Alle småbarn får en generell 

kontroll av sin språkutvikling hos helsesøster, ved de regelmessige småbarnskontrollene, men til 

nå har det ikke vært noen tidlig, systematisert kartlegging av minoritetsspråklige barns 

(to)språklige utvikling. Først ved skolestart, eller eventuelt når eleven kommer til landet, og skal 

begynne i skolen, får skolen ta del i den utfordringen. Det er kommunenes ansvar å kartlegge 

elevenes behov med sikte på å gi den enkelte elev et tilbud som er mest mulig i samsvar med 

elevens forutsetninger 

”Elevens norskkunnskaper bør kartlegges på bakgrunn av mål og hovedmomenter i læreplanen i 

norsk. Dette er grunnlaget for vurderingen av retten til opplæring etter § 24-1…Det er av 

betydning at man foretar en helhetlig kartlegging, av elevens formelle og uformelle 

språkkompetanse. Det vil i praksis si at man samler sammen informasjon fra alle lærere som er 

involvert i opplæringen av eleven, og fra andre deler av elevens livsverden (nettverk), 

foreldre/foresatte, barnehage, SFO, etc… Med i dette helhetsbilde hører skolefaglig utvikling i 

andre fag, sosial utvikling og fysisk og motorisk utvikling.” 

 

Fra ”Kartlegging av minoritetsspråklige elevers språkferdigheter; En veiledning for skoleeier,” skolens 

ledelse og lærere i grunnskolen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen (31.1.03) 
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2.1.7 Noen større undersøkelser og rapporter 

    ”Internasjonale kartlegginger, samt evalueringen av Reform 97 har vist at: 

alt for mange elever tilegner seg ikke de helt grunnleggende ferdighetene;Det er særlig gutter, 

minoritetsspråklige elever og elever fra hjem med lite utdanningsressurser som står i fare for å 

falle igjennom i norsk skole” (” Skolen vet best”2003:16). 

 

Minoritetsspråklige elever skårer både internasjonalt og i Norge gjennomsnittlig dårligere enn 

elever med majoritetsbakgrunn(Lødding, Bakken, Øzerk, PISA). Kamil Øzerk (2003) 

dokumenterer hvordan minoritetsspråklige elever med svake norskkunnskaper oppnår langt 

dårligere resultater enn andre skolebarn dels fordi de faller helt utenfor undervisningen i 

klasserommet, ved at det er et misforhold mellom de norskkunnskaper elevene faktisk har, og de 

norskkunnskaper opplæringen forutsetter slik den praktiseres, - og at lærerne i liten grad er opptatt 

av skolefaglig suksess for minoritetsspråklige elever. PISA- undersøkelsen (Programme for 

International student Assessment, 2000,OECD) ser på sammenhengen mellom læringsutbytte og 

sosioøkonomisk bakgrunn. Sosioøkonomisk deles opp i kulturell, sosial og økonomisk kapital. 

Sammenhengen er sterkest for kulturell kapital, (kulturell kapital omfatter i undersøkelsen blant 

annet hjemmenes ressurser i form av foreldres utdannngsnivå (særlig mors), bøker, mv. Peder 

Haug skriver i sin oppsummering til evalueringen av L97: 

 

” For nokre grupper elavar viser evalueringa at kvalitetane ikkje er gode nok… Fleire grupper 

elavar står overfor ein skule som ikkje tek tilstrekkeleg omsyn til deira utgangspunkt og 

bakgrunn”(Haug 2003b, Skolen vet best:18). 

 

Kjell Skogen, Kari Nes og Marit Strømstad peker i sin synteserapport ”Reform 97 og 

inkluderingsidéen” på det spesielle problematiske at alle i norsk skole ikke alltid har betydd alle, 

men de fleste eller flest mulig (NOU 2003:16, kap.9.1). Strømstad et al.(2003) peker på 

kompetanseutvikling for lærere som den viktigste utfordringen  for å nå en tilpasset opplæring for 

alle. Rapporten viser at skolen har en stor utfordring når det gjelder inkludering, og at 

realiseringen av målsettingen i reform 97 om faglig, sosial og kulturell inkludering forutsetter en 

kontinuerlig kompetanseheving hos lærerne. Utdanningsforskning, både i Skandinavia og i USA, 

viser at lærerens personlige egenskaper og motivasjon, også har stor betydning for elevenes 

læringsutbytte (Gustavsson, 2002, Rivikin et. al.2002, ”Skolen vet best”:32). Forskere har funnet 

en variabel som gir systematisk utslag på elevenes læringsutbytte, at læreren stiller høye krav til 
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eleven (Bonesrønningen 2002c, 2003, Birkemo, 2002,i ”Skolen vet best”:32). Det gir grunn til 

ettertanke når man har funnet eksempler på at lærere ikke stiller samme krav til minoritetselever 

som til majoritetselever, slik som Kamil Øzerk peker på i sin synteserapport til L97. 

 

Både PISA undersøkelsens resultater, og andre forskeres resultater peker på at klasse- og 

gruppesammensetningen er viktig. (Klasse her i betydningen skoleklasse, ikke sosialklasse).  At 

elever rekrutteres fra homogene boområder inn i egne skoler og klasser anses ikke som spesielt 

gunstig. PISA undersøkelsen peker også på at et generelt godt forhold mellom lærere og elever er 

viktig for læringsutbyttet.  

 

”Realiseringen av målsettingen i Reform 97 om både faglig, sosial og kulturell inkludering 

forutsetter ifølge forskerne en kontinuerlig kompetanseheving hos læreren og et kontinuerlig 

utviklingsarbeid i skolen”(Strømstad et al.2003,s.34,”Skolen vet best”, Situasjonsbeskrivelse av 

norsk grunnutdanning, UFD- rapport 2. juni 2003, ODIN). 

 

Med andre ord er det av betydning at personalet trekker lasset sammen, mot samme mål. 

Thomas Nordal slår til orde for at et bedre å samarbeide mellom hjem og skole kanskje kan bidra 

til å jevne ut forskjeller mellom elevenes kulturelle bagasje. Både norsk og internasjonal forskning 

finner liten effekt på elevenes læringsutbytte av å øke ressursinnsatsen i skolen. (”Skolen vet best” 

UFD,2003:44) 

 

2.1.8 Avsluttende kommentar om dokumentene         

Det har pågått et flerårlig arbeide evaluering av Reform - L97. Noen av rapportene derfra 

omhandler også spesielt minoritetsspråklige elevers situasjon. Man finner blant annet at mange 

minoritetselever oppnår dårligere skoleresultater enn majoritetselever. Spørsmålet stilles om 

opplæringen er likeverdig (Bakken, Lødding; Haug, Øzerk, Skogen, mfl.).  

 

 UFD arbeider med en omorganisering av opplæringen for de minoritetsspråklige elevene. 

Samtidig pågår et arbeide med en stortingsmelding om det flerkulturelle Norge, som skal legges 

frem våren 2004, som blant annet er en oppfølging av NOU2003:16, ”I første rekke, forsterket 

kvalitet i en grunnopplæring for alle”. Den 17.desember 2003, ble ”Strategiplan for bedre læring 

og større deltagelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009” lansert. 

Den må ses i sammenheng med NOU 2003:16. (s.11) Her stiller utdannings og forskningsminister 
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Kristin Clemet innledningsvis spørsmålet om vi har tatt konsekvensen av at Norge er blitt et 

flerkulturelt samfunn. Spørsmålet gjelder lærebøker og materiell, holdninger, lærerpersonalets 

sammensetning, og hvordan vi kan sørge for at alle får en likeverdig utdanning. 

 

Elisabeth Coelho peker i Teaching and learning in multicultural schools, på noe viktig; nemlig at 

skolen må være tilgjengelig og gi godt læringsutbytte for alle elevene, ellers skaper vi en 

generasjon unge i begynnelsen av det 21 århundre som ikke får vist hva de duger til, og som 

kanskje ender opp uten arbeid (1998). 

 

”Rather than educate children for a given society, the challenge will be to ensure that everyone 

always has the personal resources and intellectual tools needed to understand the world and 

behave as a fair-minded, responsible human being” (UNESCO, 

http://www.unesco.org/delors/ltobe.htm). 

                                                               • 

Som en oppsummering av de faktiske forholdene omkring minoritetsspråklige elevers særskilte 

rettigheter i grunnskolen per i dag siteres den ferske Strategiplan, Likeverdig utdanning i praksis! 

2004-2009,fra desember 2003, signert utdannings og forskningsministeren (ODIN). Denne planen 

er forberedt blant annet med bakgrunn i NOU:16, 2003. I planen siteres en rekke undersøkelser og 

forskning som også er benyttet som materiale i denne oppgaven; 

 

”Særskilte rettigheter for språklige minoritetselever i grunnskolen: 

Kommunene har plikt til å gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig 

morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige 

kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen, jf. opplæringsloven § 2-8. Elever som fyller 

disse vilkårene, har rett til alle tre typer opplæring under forutsetning av at det er egnet 

undervisningspersonale i kommunen. Når det ikke finnes egnet undervisningspersonale, skal kommunen 

så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset elevenes forutsetninger. Når eleven har 

tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen, opphører rettighetene etter 

bestemmelsen. 

Morsmålsopplæring kommer i tillegg til den vanlige undervisningen og kan legges til en annen skole 

enn den skolen eleven til vanlig går på. Tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring skal tilbys 

ved den skolen der eleven til vanlig går. Eleven har ikke plikt til å motta særskilt opplæring etter 

opplæringsloven § 2-8. Når kommunen tar stilling til hvilke rettigheter en elev skal ha etter 

opplæringsloven § 2-8, er det et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. For å avgjøre om en elev har 

rett til særskilt språkopplæring 
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etter opplæringsloven § 2-8, må det avklares om eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge 

den vanlige opplæringen. Det er ikke fastsatt kriterier i § 2-8 om hva som er "tilstrekkelige kunnskaper i 

norsk". Det må derfor foretas en skjønnsmessig, lærerbasert vurdering av når eleven har oppnådd 

tilstrekkelige kunnskaper. Elever ved grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven har, på samme 

vilkår som etter opplæringsloven 

§ 2-8, tilsvarende rett til nødvendig morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt 

norskopplæring, jf. friskoleloven § 3-5. Det er gitt forskrifter om læreplan for opplæring i norsk som 

andrespråk for språklige minoriteter, jf. Forskrift til opplæringsloven § 1-1 femte ledd. Det er også 

utarbeidet læreplan i morsmål for 1.–7. klasse og læreplan for tilvalg morsmål fordypning på 

ungdomstrinnet. Staten gir tilskudd til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig 

fagopplæring. Tilskuddet gis etter en sats per underviste time. I 2003 er det bevilget ca. 663 millioner 

kroner til dette formålet. Det forutsettes kommunal medfinansiering av opplæringen.” 

            ( Spesielt interesserte henvises også til også Forskrift til gsl.§ 2.8,F-008-03, om §24.1) 
 
 
 
 

2.2 Om tospråklighet 

 
” Språk er hvordan vi kommuniserer med hverandre” … 

”Språk er en dynamisk konstruksjon”… 

”Språk er kulturelt definert”… (J . S. de Valenzuela, 2000:122). 

 

”Går det an å nytte et språk som fremhever det marginale som en vital og viktig kraft?”(Karen 

Foss, 2003). 

 

” Everything we do to, for, and against each other is speech of some kind, or ought to be…”. 

(Georg Kühlewind). 

 

” I begynnelsen var ordet…”Johannesevangeliet 

 

Vi kan tale om det skapende ordet, språkets åndelige natur, eller om språkets iboende etikk. Men, 

her skal det handle om de mer pragmatiske sider ved språket sett i forhold til minoritetselever i 

den offentlige grunnskolen og på bakgrunn av offentlige dokumenter om disse elevenes 
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opplæring.  Jeg vil i dette kapitelet kort omtale forskjellige syn på to - eller flerspråklighet, om 

språkferdigheter, barns begrepsinnlæring og om modeller for språkopplæring. 

Vi snakker også om språkets form, dets innhold og bruk. Jeg siterer en, blant mange forskere som 

befatter seg med språket, Vygotsky, fordi han, tillegg til å være forsker en innenfor 

spesialpedagogikk, kunstner, forfatter og psykologisk skarpsindig, blant annet var opptatt av barns 

læring, av forholdet mellom språket og tanken, og av begrepsutviklingen. Vygotsky  påpeker at 

språkutviklingen foregår mer eller mindre på samme vis for alle barn. 

For å kunne delta i undervisningen i skolen med læringsutbytte, er det nødvendig for elevene å 

tilegne seg og utvikle en begrepsforståelse. Om dette sier Vygotsky: 

 

 ”The development of the process which eventually results in concept formation begins in 

earliest childhood, but the intellectual functions that in a specific combination form the 

psychological basis of the process of concept formation ripen, take shape, and develop 

only at puberty” ( Thought and Language, ed.1981:58, The M.I.T.Press). 

 

Tospråklighet ble av enkelte tidligere sett på som for mye for hjernen å håndtere, som et handikap, 

og særlig dersom barnet hadde en lærevanske eller et handikap. Hansegård (1968) hevdet at 

tospråklighet kunne minne om en lett språkvanske, og at barna kanskje aldri ville utvikle evnen til 

å gi uttrykk for sine tanker på en adekvat måte (i S. v. Tetzchner 2001:358) I dag regnes dette 

synet som synet foreldet, men det betyr ikke at ikke slike synspunkter kan forekomme fremdeles, 

både blant legfolk og profesjonsutøvere. Et slikt syn er blitt sterkt kritisert av andre forskere som 

hevder at tospråklighet tvertimot beriker og fremmer den kognitive utviklingen, at barna lærer 

ulike måte å kategorisere verden på, og dette gir mulighet til tidlig å oppleve at det er flere enn ett 

perspektiv. Videre antar man at tospråklighet kan bidra til en fleksibel tankegang og større evne til 

kreativ tenkning (Peal & Lambert, Ianco-Worall, De Avila, Duncan, Cummins). Leonard Baca 

trekker frem forskeren Hornby, som mener at det å være tospråklig kan bety mange ting. Det er 

ikke en alt - eller - intet egenskap, men en individuell karakteristikk som kan eksistere i 

varierende grader fra minimal evne til å bruke mer enn ett språk, til  flytende flerspråklighet. I 

tillegg kan individer også ha forskjellig grad av kompetanse i forskjellige deler av hvert språk, slik 

som i grammatikk, vokabular og uttale (Baca & Cervantes 1998:28). Det er altså mange måter å 

være tospråklig på.. Men jeg synes også det er viktig å nevne er at man også hevder at språk er 

uavhengig av sansemodalitet og kan tilegnes i ulike former (S.v. Tetzchner 2001:363). 
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Taylor (i Baca & Cervantes 1998), definerer en tospråklig person som en som snakker to eller 

flere språk, dialekter eller talemåter, som involverer forskjeller i lyd, vokabular og syntaks. I 

denne definisjonen ser jeg rom for de nyere språkformene som utvikler seg særlig blant unge, for 

eksempel innenfor skateboardmiljøer - der unge på tvers av etniske grenser danner sine egne rom, 

og sin egen kultur med tilhørende lingo, de veksler mellom språk, språkformer, og skaper sitt eget 

– også kalt kodeveksling. 
(Som et eksempel fra praksisfeltet på kodevekslinng : en av mine sønner fortalte nylig, etter å ha vært på 

påskeleir for konfirmanter, der halvparten av barna hadde annet morsmål enn norsk at når de vietnamesiske 

barna (som kalte seg selv `chippere`) snakket seg imellom, vekslet de mellom å bruke bare vietnamesisk, bare 

norsk, til at én snakket norsk, den andre svarte på vietnamesisk, osv, alt i like rivende tempo). 
 
 

2.2.1 Språkferdigheter 

 Mrk.: I dette kapitlet benyttes betegnelsen L1 (om morsmål) og L2 (om andrespråket). 

De grunnleggende språkferdighetene kan settes inn i et skjema, for å anskueliggjøre at man kan 

være tospråklig på flere måter: 

 

 Muntlige ferdigheter Skriftlige ferdigheter 

Reseptive ferdigheter LYTTE LESE 

Produktive ferdigheter SNAKKE SKRIVE 

 
 Fig.1. Etter Engen og Kulbrandstad, Tospråklighet og minoritetsundervisning (24:2001). 

 

Man kan skille mellom kommunikative ferdigheter og formelle ferdigheter. Jim Cummins deler 

ferdigheter inn i henholdsvis BICS og CALP (Cummins 1984).  BICS (basic interpersonal 

cognitive skills) står for ferdigheter i dagligspråket, og CALP (cognitive academic linguistic 

proficiency) står for akademiske språklige ferdigheter, slike som elevene har bruk for når de skal 

få med seg det faglige innholdet på skolen. Cummins har en hypotese om at ferdigheter som 

innlæres på førstespråket har overføringseffekt til andrespråket via det rammeverket som er 

etablert på morsmålet. Forholdet mellom språkene og deres felles underliggende kompetanse i 

hjernen (common underlying principle,CUP), beskriver Cummins som et isfjell, der to topper 

stikker opp av havet, grunnen under, eller operativsystemet, prosessoren, er felles.(Cummins, 

Engen og Kulbrandstad 2001, Befring, Hasle, Hauge 1993). Vygotsky hadde hevdet tidligere at 

det mellom førstespråksutviklingen og andrespråksutviklingen, som han kalte fremmedspråket, 

 37



var et gjensidig påvirkningsforhold…”they are internally related” (Vygotsky  i I. Bråten (red.) 

1998). 

 

Balansert tospråklighet 

Denne termen forekommer i litteratur om tospråklig opplæring. Forskere er uenige med hensyn til 

begrepsinnholdet. Enkelte hevder at balanset tospråklig skal bety at individet behersker to språk 

like godt. Andre hevder at det er tilstrekelig å kunne to språk, uten å stadfeste nærmere i hvilken 

grad man behersker språkene. Andre peker på at språk brukes i forskjellige sammenhenger, og 

derfor vil ha forskjellige utviklingsmuligheter, i tillegg til at det språket man bruker i en 

akademisk sammenheng vil være forskjellig fra det språket man benytter i en mer personlig og 

affektiv sammenheng. 

 

Aldersadekvat språk 

Når det gjelder barn som er i utvikling sammenligner man gjerne barnets språk med andre barns i 

samme aldersgruppe. Aldersadekvat ferdighetsnivå er en språkbeherskelse som gjør barnet i stand 

til å bruke språket til de formål som er vanlige på barnets alderstrinn (Engen og Kulbrandstad 

2001). Balansert tospråklighet vil da være et aldersadekvat språk både i L1 og L2. Når det gjelder 

barn, blir det etter mitt skjønn ikke hensiktsmessig å bruke et uttrykk som balansert tospråklighet, 

all den stund barnets språk også stadig endrer seg ettersom barnet vokser og utvikler seg både 

emosjonelt og intellektuelt. Slik begrepet brukes er det vanligvis snakk om ferdigheter på høyt 

nivå (Engen og Kulbrandstad 2001). Uttrykket aldersadekvat språk, derimot, er mer egnet til å 

betegne et utviklingsperspektiv på barnets språk.  

 For elever med annet morsmål enn norsk, vil en aldersadekvat tospråklig utvikling bety at de 

evner å utvikle sitt morsmål, samtidig med at de lærer, og følger opp det norske språket og henger 

med sine jevnaldrende, som har norsk som hjemmespråk og som også utvikler språket sitt hele 

veien. 

 

Ikke-balansert tospråklighet 

Uttrykket brukes beskrivende av noen forskere der en personen er bedre i L1 enn i L2, eller 

omvendt, altså bedre i det ene språket enn i det andre, kanskje slik mange nordmenn behersker 

henholdsvis norsk og engelsk. Et annet begrep, som regnes for å være negativt ladet, og egentlig 

ikke et egnet begrep i forskningsøyemed, er dobbelt halvspråklighet der språkbrukeren verken er 

god i L21 eller L2. I følge Nils Hansegård, er det en person som bruker og forstår færre ord på 

sine to språk enn enspråklige fra samme sosialgruppe og med samme utdanningsbakgrunn, gjør 
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flere feil i forhold til normen for språkbruk, og som er dårligere til å snakke om følelser (Engen og 

Kulbrandstad 2001:30). 

 

Tetzchner (2001) hevder at det går et hovedskille mellom tospråklighet innenfor familien og 

tospråklighet mellom familien og samfunnet rundt. Når det er tospråklighet innenfor familien blir 

det ene eller begge språkene som snakkes i hjemmet, gjerne også brukt i språkmiljøet utenfor. Når 

tospråkligheten er mellom familien og samfunnet, snakker familien et annet språk enn de fleste 

rundt dem gjør. Ved denne formen for minoritetsspråklighet har familien gjerne kontakt med 

andre som snakker det samme språket. 

 

 

2.2.2 Flere språk - mer fleksibel 
Barn som lærer to talespråk må lære seg lydsystemene i begge språkene. Det vil si at de må lære 

flere språklyder enn barn som bare lærer ett språk. Dersom hjemmespråket og utespråket er 

forskjellig, vil barnet ved 5 års alder vanligvis ha tilegnet seg begge lydsystemene. 

Saunders (referert i Tetzchner 2001) mener tospråklige går gjennom tre faser i språkinnlæringen. I 

den første fasen frem til ca 2 års alder har barna et felles sett av ord fra de to språkene. I den andre 

fasen begynner barna å skille ordene i de to språkene fra hverandre. I den tredje fasen er de to 

språkene helt adskilt uten sammenblandinger. Grammatikken utvikler seg parallelt med 

ordforrådet, og starter omtrent når språkdelingen begynner. En forsker som Bialystok (i Tetzchner 

2001) finner at tospråklige barn er bedre enn sine ettspråklige jevnaldrende i flere språkoppgaver, 

og hun setter det i forbindelse med at tospråklige barn raskere blir oppmerksomme på språklige 

variasjoner enn ettspråklige barn.  

Wallace E. Lambert og Elisabeth Peal foretok en stor undersøkelse om sammenhengen mellom 

velutviklet tospråklighet og kognitiv fleksibilitet på 1960-tallet. Undersøkelsen konkluderte med 

at tospråklige skåret vel så bra som ettspråklige både på verbale og ikke-verbale tester. Senere har 

andre forskere funnet at tospråklige barn ser ut til å bli tidligere språklige bevisste(Ianco-Warroll 

1972), at de blir bedre i stand til å foreta kognitive reorganiseringer (Ben-Zeev 1972, 1977), og at 

det påvirker kreativitet og divergent tenkning i positiv retning (Carrington 1974, Duncan og De 

Avila 1979). Jim Cummins følger Vygotsky`s perspektiv når han påpeker at språkutviklingen 

kommer først, og at den påvirker individets kognitive utvikling (Øzerk i Bråten(red.) 1998). Men, 

tospråklige barn må lære et større antall ordformer, dersom de skal mestre begge språkene like 

godt som ettspråklige gjør, og språkene blir vanligvis lært i forskjellige sammenhenger, også kalt 

forskjellige domener. 
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2.2.3 Domener 

”Et domene er et avgrenset kunnskapsområde”, definisjon i Utviklingspsykologi (S. v.Tetschner 

2001). Forskere snakker om språkbruksdomener. I denne sammenhengen er et domene et område 

for menneskelig aktivitet knyttet til bestemte tidspunkter og sammenhenger, til roller og relasjoner 

(Romaine i Engen og Kulbrandstad:32). 

 

Det er ikke problemer med å lære språk som kjennetegner barn med minoritetsbakgrunn, men for 

noen fører kulturforskjeller og ulike språkerfaringer til at de mangler ord og uttrykk i noen 

situasjoner i begge språkene. Skolefagene krever at barna har en skolefaglig forforståelse som 

minoritetsspråklige barn ofte ikke har, fordi hvert av språkene er knyttet til forskjellige 

bruksområder, til forskjellige domener (Tetzchner : 358). Norske undersøkelser i den senere tid 

viser til betydningen barnehageopphold for minoritetsspråklige barn kan ha for deres språklige 

utvikling på L2 (Grorudprosjektet Horn og Dalin, 2000). 

 

2.2.4 Om begreper 

”The appearance of words of a common meaning in human speech, signifies the appearance of 

concepts in human consciousness”…” A word is the algebraical sign of a thing,” 

P.D.Ouspensky(1878-1947) 

 

Vygotsky sier om begreper blant annet at; et ord uten mening er en tom lyd; mening er derfor et 

kriterium på et ord, og dets uomgjengelige komponent (ledsager)… Ordets mening representerer 

et slikt tett amalgam av tanke og språk, at det er vanskelig å si hvorvidt det er et fenomen ved tale 

eller et fenomen ved tanke… Fra en psykologisk vinkel er et hvert ords mening en generalisering 

eller et begrep. Siden generaliseringer unektelig er tankeaktiviteter, kan vi betrakte mening som et 

fenomen av tenkning… ordbetydninger er dynamiske, heller enn statiske i sin form. De forandrer 

seg ettersom barnet vokser og utvikler seg, de forandrer seg også med de forskjellige måter tanken 

virker/forandrer seg på. Forholdet mellom ord og tanke er ikke et ord, men en prosess… tanken 

uttrykkes ikke bare i ordene, men kommer til gjennom dem (Vygotsky1981:120 min overs.). Han 

sier at det ikke er så enkelt som at språkets struktur speiler tankens struktur- at ordene ikke kan 

`kle tanken som et ferdigsydd plagg`.  

 

” Behind words, there is the independent grammar of thought, the syntax of word meanings. 

The simplest utterance, far from reflecting a constant, rigid correspondence between sound 

and meaning, is really a process ”(Vygotsky:128). 
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Vygotsky omtalte begrep som barna lærer i den sosiale samhandlingen hjemme, som spontane 

begreper. På skolen, møter barna de akademiske begrepene, som læreren skal formidle gjennom å 

gradvis øke området for innlæring. Denne kunnskapen blir formidlet gjennom den sosiale 

relasjonen, gjennom den intersubjektive kontakten. God undervisning er basert på en relasjon. 

”Ultimately, good teaching is a relationship between two people”… (Dr. Chris Kliewer, 

philosophy of inclusive education, www.uni.edu/coe/incluusion/philosophy/philosophy.html). 

 

2.2.5 Tospråklig opplæring 

”Tospråklig opplæring er bruk av to språk i som redskap i undervisningen for et barn eller en 

gruppe barn, i et fag eller i alle fagene på skolen”( Cohen i Baca & Cervantes 1998). 

 

En vanlig og lettfattelig beskrivelse av tospråklig opplæring blant fag- og legfolk er `bruk av to 

språk i opplæringsøyemed`. Ovando og Collier hevder at fordi man ikke kan skille språk og kultur 

fra hverandre, er det ikke mulig å skille termen tospråklig opplæring fra begrepet flerkulturell 

utdanning (Baca og Cervantes 1998:29). Samme sted hevder Leonard Baca, at det fremste målet 

med tospråklig opplæring ikke er å lære bort, i hans eksempel engelsk, for vårt formål norsk, men 

å lære barna begreper, kunnskaper og ferdigheter gjennom det språket de behersker best, og å 

forsterke denne informasjonen gjennom andrespråket. Blanco, referert samme sted, hevder at 

hovedhensikten med tospråklig utdannelse er elevens kognitive og affektive utvikling, og ikke 

primært det språklige og kulturelle. Språket/ene, er bare redskap til å nå disse mål. Baca og 

Cervantes hevder at når skolefolk, politikere og/eller foreldre taper disse målene med barnas 

opplæring av syne, oppstår forvirring og unødvendige kontroverser. De hevder videre at det som 

ofte skjer er at man tar de språklig – kulturelle målene ut av kontekst, og gjør dem til 

hovedhensikten med den tospråklige opplæringen. Som når man hevder at hovedhensikten med 

den tospråklige opplæringen er at elevene så raskt som mulig skal sluses inn i den alminnelige 

opplæringen. Dette er langt på vei slik flere lærere omtalte hensikten med språkopplæringen i 

skolene jeg besøkte. Og det er antagelig god latin. 
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2.2.6 Ulike modeller 

Det har og er blitt brukt ulike modeller for tospråklig opplæring internasjonalt. Disse kan 

kategoriseres i henhold til opplæringens mål, ifølge Engen og Kulbrandstad ( 2001:178). 

Er målet kun en rask tilegnelse av L2 for å få elevene raskest mulig over i den felles 

undervisningen, eller er det også et mål at elevene skal opprettholde sitt L1, eller morsmål og sin 

kultur mens de lærer L2, eller andrespråket? 

Baca med flere ser fire hovedtilnærminger til de språklige og kulturelle målene for tospråklig 

opplæring, selv om de ikke er å betrakte som metoder; 

1. Overgangsmodellen, som tar sikte på å føre elevene over i den majoritetsspråklige 

undervisningen raskest mulig. Her bruker man elevens morsmål hovedsakelig som hjelp 

til innlæring av L2. 

2. Opprettholdelsesmodellen, der hensikten er at elevene skal vedlikeholde sitt morsmål, og 

derved sin kulturelle identitet. Her legger man også vekt på videreutviklingen av elevens 

L1. 

3. Gjenopprettelsesmodellen, her søker man å gjenfinne et språk som er tapt hos en 

minoritetsgruppe. Et eksempel fra Europa, kan kanskje være Baskisk eller Walisisk.   

4. Berikelsesmodellen, viser til at man lærer en gruppe ettspråklige elever et nytt språk (L.M. 

Baca, og H.T.Cervantes 1998:30), slik norske barn tradisjonelt lærer engelsk, tysk, fransk 

osv. 

 

C. Baker skiller mellom to hovedkategorier og ti underkategorier for tospråklig opplæring, der de 

to hovedkategoriene omfatter 

1. Svake former for tospråklig opplæring, som enten har enspråklighet eller 

begrenset tospråklighet som språklig resultat, herunder språkdrukningsmodeller, 

og overgangsmodeller. 

2. Sterke former for tospråklig opplæring, som har dobbelt lese- og skrivekyndighet 

som resultat. Herunder språkbad, utviklende bevaringsprogrammer og tospråklig 

eller tokulturell opplæring (Engen og Kulbrandstad, 2001:179). 
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2.3 Kultur, kommunikasjon og undervisning 
 

2.3.1. Kultur 
 
Det er nødvendig å knytte noen teoretiske betraktninger til begrepet kultur, fordi det har så mange 

betydninger avhengig av sammenhengen. Kultur kommer av det latinske colere, som betyr å 

dyrke (Hylland Eriksen, Sørheim, 2002, Lundberg1999). Kultur kan deles inn i et tradisjonelt 

kulturbegrep, som omfatter kunst og kultur, eller ”finkultur”, et ”utvidet kulturbegrep” som 

omfatter alle aktiviteter som anses som verdifulle, og som omfatteren kunst, brukskunst, sport 

osv. og et antropologisk kulturbegrep som defineres som det system av kunnskaper, ideer verdier, 

regler trosformer med mer, som ligger bak det vi gjør og som uttrykkes gjennom det vi gjør 

(Keesing iThorbjørnrud, Engebrigtsen, 1995, Hylland-Eriksen, Sørheim, 2002, Lundberg 1999). 

Enkelte forskere hevder begrepet kultur bare tjener til å ekskludere, og reprodusere gamle mønstre 

og stereotypier, ”an essential tool for making other”(Lila Abu-Lughod, i SOS-Rapport 1999:6:10). 

En annen måte å sammenfatte begrepet på er; det bildet av og modell av virkeligheten som en 

gruppe mennesker, bærere av en kultur har. Innenfor denne finnes regler for avlesning og tolkning 

av virkeligheten og regler for akseptert, henholdsvis ikke-akseptert adferd innenfor denne 

virkeligheten (Engelbrektsson i Lundberg 1999). ”Kulturen er unike individers bidrag til noe 

felles” (Lundberg 1999). Samtidig mener jeg det er det vesentlig å ta med seg at; 

 
”How people see something says more about the way they observe things, thus, about the 

person, than it says of the situation ”(Shoji Shiba og Daniel Walden, 2001:64).  

 

I denne oppgaven omtales kultur som noe som er lært, medbragt,for eksempel læreres og elevers 

bakgrunn, noe som skapes her og nå, i fellesskap, for eksempel skolens/klasserommets kultur , og 

om møtet flere kulturer imellom.  

 

2.3.2 Flerkulturell undervisning 
 
Hva legger man i begrepet flerkulturell undervisning? Uttrykket brukes på en annen måte i norsk 

sammenheng, enn i dansk og svensk pedagogisk forskningssamenheng, skriver forskeren Joronn 

Pihl og nevner at begrepet flerkulturell undervisning ble introdusert med Hoëm`s studier om 

samenes utdannelse (Pihl 2000). Den svenske forsker Per Lundberg skriver; 
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” Flerkulturell eller multikulturell utdannelse kan gjerne innbefatte store deler 

interkulturell undervisning, som i sin tur kan innbefatte interkulturell 

kommunikasjon”(Lundberg 1999:91). 

 

Skolene i undersøkelsen benyttet uttrykket flerkulturell, uten at dette ble nærmere definert. Min 

egen begrepsforståelse av flerkulturell undervisning sammenfaller i stor grad med hva som her 

refereres til fra svenske pedagogiske forskere som interkulturell undervisningspraksis, fordi det 

rommer aktiviteter rettet mot at de involverte skal utvide sin kompetanse for bedre å kunne 

samhandle på tvers av og inne i forskjellige kulturer, og erverve en analytisk distanse til eget 

ståsted. Uttrykket flerkulturell, eller mangekulturell undervisning anvendes vanligvis når man 

omfatter samtlige undervisnigsakitiviteter som reflekterer et samfunns flerkulturelle karakter, der 

man konstaterer at elever har ulik kulturbakgrunn.  

 

2.3.3 Interkulturell undervisning 

En interkulturell undervisningspraksis anvendes når man har fokus på å erverve ulike ferdigheter, 

kunnskaper og holdninger som skal gi den studerende mer positive holdninger til andre kulturer 

(Lundberg 1999). Samtidig brukes begrepet flerkulturell undervisning om en slik 

undervisningspraksis i norsk sammenheng (Engebrigtsen,Thorbjørnsrud 1995, Pihl 2000). I en 

interkulturell undervisningspraksis ligger vekten på relasjonen, kommunikasjonen og samspillet 

mellom ulike kulturer. Et interkulturelt arbeide krever ikke utveksling med andre land, men kan 

gjøres innenfor den egne skolen, og i samarbeide med andre skoler med en annen elevstruktur 

(Andersson og Refinetti 2001). Elevene skal bli bedre rustet til å kunne samhandle med 

mennesker fra en annen kulturbakgrunn og kunne betrakte den egne kulturen så vel som den andre 

kulturen ut fra et kontrastivt ikke-etnosentrisk (etnosentrisme; sette den egne kulturen i sentrum, 

SOS-Rapport 1999:6:64) perspektiv. Innenfor en slik ramme kan interkulturell kommunikasjon 

utgjøre et viktig delområde. Jeg kan ikke se at det er ønskelig å komme utenom interkulturell 

kompetanse i undervisningssammenheng, men at det med fordel kunne introduseres både som 

tema for elevene, og som eget fag for lærere/ledere. 

 

Læring og kommunikasjon er fasetter i samme krystall. Dessuten spørsmål som angår 

identitetsutvikling, diskriminering, kultursjokkk og tospråklighet (Lundberg 1999:91).  Joronn 

Pihl hevder at: 
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- ”flerkulturell undervisning forblir et honnørord hvis minoritetselevers språklige og 

kulturelle ressurser ikke anerkjennes både på skolenivå og samfunnsnivå”(Norsk 

Pedagogisk Tidsskrift 4-5/2000). 

 

Katarina Andersson og Monica Refinetti hevder at: 

-”Det er särskilt viktig att lärarna i en mångkulturell skola har god självkännedom och en 

medvetenhet om att läraren genom sitt sätt att vara, att klä sig, att tala är kulturbärare 

även om man inte alltid tänker på det”(IPD-rapport Nr 2001:7:41). 

 
Det er altså vesentlig at lærere og ledere i en flerkulturell skole reflekterer over sin egen kulturelle 

tilhørighet. Å få en analytisk distanse til det relative ved egen virkelighetsoppfatning og egen 

verdioppfatning, er første skritt på veien mot internasjonalisering (A. Engebrigtsen, 

B.Thorbjørnsrud, KUD,UDI 1995:.9). 

 

2.3.4 Kommunikasjon 

Kommunikasjon er en sentral side av flerkulturelle møter.  Kommunikasjon handler om 

utveksling av mening, i en dynamisk og kompleks virkelighet. Det ligger 

 

 ”ein intensjon om å gjera noko kjent, ei innkoding av den intenderte bodskapen i eit 

kommunikasjons… medium, ei avkoding av mediet, som set mottakaren i stand til å 

oppleva intensjonen i innkodinga og dermed ta imot bodskapen ” (Rommetveit, 2000:31). 

 

Det er sjelden full overensstemmelse mellom senders intensjon og mottakers oppfattelse av 

budskapet. Budskap mottatt vil alltid være noe forskjellig fra budskap sendt… Kulturelle 

forskjeller er bare enda en forskjell som gjør en forskjell… Kulturell bakgrunn påvirker våre 

kommunikasjonsmønstre… og dypest sett selve vår måte å persipere(oppfatte)på (Engebrigtsen, 

Thorbjørnsrud, 1995:78). Per Lundberg avgrenser uttrykket interkulturell kommunikasjon til å 

omfatte kommunikative situasjoner mellom aktører som har vokst opp i ulikartede språklige 

og/eller kulturelle miljøer (Lundberg1991:32).  I følge en forsker som Triandis, er det en 

hovedbarriære i interkulturell kommunikasjon at deltagerne ikke forstår bakgrunnen for hvorfor 

den andre gjør som han/hun gjør. Effektiv interkulturell  
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kommunikasjon forutsetter isomorfe (like i form) attribusjoner (tilegnelser), som tilsvarer tanken; 

jeg tilskriver (attribuerer) den andres handling til samme årsak som den handlende selv ville ha 

gjort det (Triandis i Ward, Bochner og Furnham, 2001:261). 

 

En vesentlig kvalitet som empati, kan ikke passere kulturbarriærer, hevder Howell. Empati har en 

sterk kognitiv komponent, og ens egen kultur utgjør også utgangspunktet for empati (Howell i 

Lundberg 1999). Det vesentlige her er at empati ikke følger av følelser som den andre personen 

har, men som du selv (basert på den egen kulturelt fargede persepsjon), oppfatter at den andre 

personen har. 

 

Det er ikke uvanlig at interkulturell kontakt, eller flerkulturelle møter fører til stress, blant annet 

fordi misforståelser oppstår kontinuerlig av slike årsaker (Lazarus i Ward, Bochner og Furnham, 

2001; Barna i Lundberg 1999). `Kultursjokk` kalte Oberg dette i 1960. Lundberg peker på behovet 

for relevant kulturkunskap, mens Gudykunst fastslår: 

 

"However, we should acknowledge that no amount of training can resolve conflicts based 

on core value differences,"(i Ward, Bohcner og Furnham, 2001:258). 

og Weber sier; 

"Knowledge of cultural reality.... is always knowledge from a particular point of view" (i 

Skrtic, 1991:33). 

 

Det kan se ut som om den som beveger seg inn i det flerkulturelle feltet kan ha behov for å utvikle 

ferdigheter i stadig å møte det uventede, uforutsigbare og tilsynelatende uoversiktlige eller 

kaotiske. Individuelle ressurser som smidighet, evne til å tolerere uro/kaos, og selvreferanse, er 

verdifulle i en slik sammenheng. En bevegelig og dynamisk jeg -oppfatning og en evne til å gå ut 

og inn av ulike kontekster, og samtidig bibeholde en enhetlig oversikt i ulike situasjoner, anser 

Adler (i Lundberg 1999) for å være en positiv side ved en flerkulturell eller multikulturell 

identitet. I beste fall vil flerkulturelle møter kunne ha en berikende effekt, eller en synergieffekt på 

deltagerne, på konteksten. Kulturell synergi defineres som det dialektiske resultatet av to kulturers 

interaksjon til en ny tredje kultur som skiller seg kvalitativt fra de to første og ikke utgjør summen 

eller minste fellesnevner av de to (Lundberg 1999:47), et tredje alternativ, som oppstår i møtet. 
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Behovet for utvikling av ny kompetanse innenfor det flerkulturelle feltet vil være tilstede. Dette 

bekreftes av flere lærere i feltarbeidet til dette prosjektet. Forskere, som Allwood eller 

Engelbrektsson (Lundberg, 2001:59), anser at flerkulturell kompetanse er så komplekst at ingen 

vil få full kompetanse i en kultur, men man kan tilegne seg evnen å delta i ulike virksomheter i et 

gitt kulturfellesskap. Lærere i flerkulturelle skoler har behov for en generell 

bakgrunnsinformasjon om kulturforskjeller, migrasjon og immigrasjon, og om hvordan politikken 

overfor innvandrere håndheves. De har også behov for kunnskaper om hvordan folk flest ser på 

mangfold, og den offentlige håndteringen av dette området, med andre ord en skolering i 

flerkulturell praksis. Dette har også betydning for hvordan elevene kommer til å se på seg selv og 

på hverandre (Coelho 1998; Thorbjørnsrud, Engebrigtsen 1995). 
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3.0. Metode  

   

3.1 Innledning 
 
 

…”God forskning utgår från antagandet om att språket följer en annan logik än andra 

fenomen(handlingar, sociala relationer, föreställningar etc).Idealet om att språket skall 

beskriva den objektiva eller socialt konstruerade verkligheten så exact som möjligt bör 

därför starkt nedtonas.” (Gergen og Glaserfeldt i Alvesson og Schöldberg,1994). 

 
                                  Mitt overordnede tema i oppgaven har vært følgende:  

En skole for alle i en flerkulturell sammenheng  

 

Undervisning forutsetter kommunikasjon. I skolen møtes også ulike og uensartede kulturer. 

På feltet interkulturell eller flerkulturell kommunikasjon (se kap.2.3.2) finnes relativt få konkrete 

direktiver for skolens personale. For å få et innblikk i den flerkulturelle skolehverdagen, og slik 

komme inn på problemstillingen, fant jeg at språkopplæringen for minoritetsspråklige elever, som 

er vesentlig bedre dekket i offentlige dokumenter, kunne være et utgangspunkt for 

intervjusamtaler. Det finnes konkrete skriftlige retningslinjer for skolene omkring denne 

opplæringen, og jeg ønsket å sette meg nærmere inn i materialet omkring dette temaet, ettersom 

det norske språket er en nødvendig forutsetning for at elever skal klare seg gjennom 

utdanningssystemet, og for inkludering i samfunnet for øvrig. Samtidig ønsket jeg å undersøke 

hvordan lærere og ledere forholdt seg til mangfoldet i elevmassen, både til språkopplæringen og 

til kulturelle forskjeller.   

 

Jeg har valgt det kvalitative forskningsintervju som metode, i den hensikt å få frem synspunkter 

fra lærere, morsmålslærere og skoleledere som er virksomme i den flerkulturelle skolen, og i 

skoler der opplæringen og arbeidet for inkludering av flerkulturelle elever prioriteres. Jeg har ikke 

ønsket å fokusere på elendighetsbeskrivelser, men heller undersøke feltet der man i noen grad 

lykkes. Slik sett er kanskje ikke de utvalgte skolene representative for alle skoler, men deres 

interesse for å arbeide med den flerkulturelle skolen, kan komme andre til gode gjennom 

samarbeide og deling av erfaringer. Jeg en heller ikke nøytral i forhold til temaet, jeg er 

følelsesmessig opptatt av barns ve og vel (mange av oss er heldigvis det), at barn skal få like gode, 
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like verdige muligheter til opplæring og utvikling, slik at de nettopp kan utvikle sin individuelle 

egenart og forskjellighet. 

 

Jeg har søkt å sette meg inn i sider av den vitenskapsfilosofiske siden av kvalitativ 

forskningsmetode. Særlig under forarbeidet til intervjuundersøkelsen, har jeg følt min manglende 

bakgrunnskunnskap i emnet som en begrensning. Den praktiske konsekvensen har muligens ikke 

vært så stor, det handler mer om et følt behov for metaforståelse og perspektiv, og for å evne å 

sette informasjon inn i en for meg meningsfull sammenheng utover det rent praktiske. 

 

”Att se forskningsarbete inte bara som ett perceptuelt och kognitivt projekt utan även som 

ett emotionelt ditto kan berika detsamma”(Alvesson og Schöldberg 1994:296)… 

”Empiri bör uppfattas som argument i en debatt - vilka kan ha olik tyngd... beroende på… 

sammanhang… för hur man kan tolka den sociala verkligheten (op.cit.:357). 

 

 

 
                                           Hovedproblemstillingen er: 
 
 

• Har vi en skole for alle, også etter at den favner en elevmasse som i større grad 

har forskjellig kulturbakgrunn? 

 

 

                                          Delproblemstillingen i oppgaven er følgende: 

 

• Hva forstår læreren med uttrykket ”en skole for alle”? 

• Hva mener lærerne om kulturforskjeller i klasserommet? 

•  Hva gjør de lærere / ledere for å utvikle toleranse for ulikheter og bygge fellesskap på 

tvers av disse? 

• Hvilken form for kompetanseutvikling mener lærerne/lederne at de har behov for til sitt 

arbeide i skolen som skal være for alle? 
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3.2 Intervjuet som metode 
 
 
 
I intervjuforskning som metode søker man kunnskap gjennom samtale. Samtaler kan analyseres 

på forskjellig vis. Samtalen kan ses som en diskurs der man nærmer seg en felles forståelse 

gjennom dialog, og der teksten ses som en del av helheten teksten inngår i, som i en hermeneutisk 

tolkning (Kvale 1997, Alvesson og Sköldberg 1994). Vekslingen mellom del og helhet kan nyttes 

både i intervjukontekst, og i analysen av intervjuutskriftene, der man er i dialog både med det 

skriftlige materialet, forforståelsen, og den forståelsen man etter hvert utvikler gjennom arbeidets 

gang, og måten man tolker teksten på. En slik vekselgang mellom del og helhet, forståelse og 

forforståelse, kunnskaper og referanser kan fremstilles som en spiralbevegelse snarere enn en 

sluttet sirkel, ettersom kunnskapen fordypes (Radnitzky i Kvale 1997; Alvesson og Sköldberg 

1994). 

 

”Ett huvudtema för hermeneutikken har ända från början varit att meningen hos en del 

endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.”(Alvesson og Sköldberg 

1998:115). 

 

Jeg finner i ettertid at det er mulig å sette arbeidet med verbatimutskriftene og tolkningen av 

funnene inn i et hermeneutisk `mønster`. En annen innfallsvinkel er å anvende verbatimene som 

en form for tekstproduksjon, og se på den språklige konstruksjonen i disse. En radikal 

`postmoderne` vinkel, slik jeg forstår denne, der teksten på sett og vis lever sitt eget liv,  

appellerer ikke til meg for dette spesifikke formålet, nettopp fordi det subjektive ansvaret 

forsvinner idet alt blir  språklige strukturer, tekst. I skolesammenheng, der vi omtaler opplæring 

av barn, og inkludering av alle elever, forholder det seg etter min mening slik at ansvar skal 

plasseres på de voksne som legger forholdene til rette for barns skolegang på alle nivåer. Slik sett 

passer det etter mitt skjønn ikke med en form for tekstanalyse der man kan miste av syne 

relasjonen mellom det individuelle subjektet og dets ansvar. 
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3.2.1 Utvalget  
 
For å få svar på spørsmålene som jeg stiller i denne oppgaven, ønsket jeg å innhente informasjon 

fra lærere. Jeg ville snakke både med norske lærere, morsmålslærere og ledere, som til daglig har 

sitt daglige arbeide i skoler med en stor andel minoritetsspråklige elever. 

 

Utvalget av skoler 

Et hovedprinsipp i arbeidet har vært å finne en form for enkelhet. For å finne frem til de rette 

skolene tok jeg kontakt med Senter for Kompetanseutvikling i den Flerkulturelle skolen, SEFS, nå 

Nasjonalt senter for Flerkulturell opplæring, NAFO. Bakgrunnen for det er at de skoler som 

samarbeider med SEFS i utgangspunktet vil drive et utviklings- og nettverkarbeide, og en 

kontinuerlig kompetanseheving, og de stiller seg positive til å ta imot studentforskere. For meg 

representerer det en form for kvalitetssikring. En innvending kan være at utvalget av skoler er 

selektivt.  

 

Skolene lå i svært forskjellige områder, og de hadde valgt forskjellige måter å disponere sine 

midler på, likevel var det interessant å registrere en viss statistisk likhet mellom skolene som det 

var mulig å få øye på gjennom en levekårsindeks fra SSB sommeren 2003 (se kap.4). Utvalget i 

undersøkelsen er: en barneskole i et distrikt med variert bebyggelse, der skolegården grenser opp 

mot et naturområde. Skolen har rundt 250 elever, litt under halvparten er minoritetsspråklige, og 

elevene kommer fra 30 forskjellige land. Skolen har om lag 35 lærere. Den andre barneskolen 

ligger i en bygate med sterk trafikk i nærheten. Skolen har om lag 300 elever, flesteparten  av dem 

er minoritetsspråklige, fra om lag 25 språkgrupper. 

 

På den enkelte skole ba jeg rektor eller inspektør gjøre en forespørsel blant lærerne om de ville 

stille opp til en times intervju. Blant lærerne ville jeg snakke med morsmålslærere, klassestyrere 

og norsk 2 lærere. Jeg ville møte lærere fra 4. til 7.klasse fordi lesing og fagstoff blir mer 

krevende i 4 klasse, og 7. klasse er siste på barnetrinnet. Ved dette tidspunktet bør eleven ideelt 

sett ha tilegnet seg godt norsk og faglige ferdigheter til å kunne følge sine jevnaldrende i 

ungdomsskolen. 
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Utvalget av lærere 

Utvalget av lærere besto av seks lærere, seks morsmålslærere og fem ledere. Klassetrinn 

representert var 3,4,6 og 7. De fleste lærerne hadde oppgaver i flere klasser, ettersom flere 

underviste i Norsk 2, og fungerte som spesiallærer, eller ga tospråklig fagstøtte. 

 

 De norske lærerne hadde mellom tre og mer enn tyve års erfaring. Morsmålslærerne hadde 

mellom ni og seksten års erfaring. Morsmålslærerne kom fra forskjellige land. De var utdannet i 

sine respektive hjemland, men utdannelsen var ikke godkjent på linje med norske læreres. De 

norske lærerne var fast ansatt med unntak av en. Morsmålslærerne var ikke fast ansatt ved 

skolene, men to av dem var fast ansatt i kommunen. De jobbet på inntil fire skoler samtidig. Noen 

hadde jobbet på seks skoler samtidig. Lederne hadde alle lærerbakgrunner, mer enn ti års erfaring 

først som lærer, og tilsvarende som leder. Noen hadde betydelig mer videreutdanning, både faglig 

og innenfor administrasjon og ledelse. 

 

Utvalget av lærere er ikke stort nok til å gjøre noen statistiske generaliseringer. Gjennom 

nyanserte beskrivelser av ulike aspekter av den intervjuedes livsverden, fokusering på bestemte 

temaer, og beskrivelser av spesifikke situasjoner og handlinger søkes en kvalitativ kunnskap om 

den intervjuedes livsverden (Kvale 1997). Her kan man innvende at det handler om lærere og 

lederes livsverden, og ikke om barnas, eller elevenes, siden deres stemme ikke blir hørt i denne 

omgang. På den annen side har lærere og ledere påtatt seg en yrkesrolle som medfører ansvar for å 

tilrettelegge barnas/elevenes livsverden i skolesammenheng. Hensikten med å intervjue dette 

utvalget var nettopp å få innblikk i lærernes og ledernes tanker og meninger omkring barnas 

situasjon, dernest tanker omkring deres egen situasjon som profesjonelle aktører i en flerkulturell 

skolehverdag. Jeg foretrakk å ikke intervjue barn, for jeg av den oppfatning at barn skal få være 

mest mulig i fred for nysgjerrige voksne, og jeg kunne ikke se at et slikt intervju ville være verken 

spesielt morsomt eller lærerikt for barna. 

 

Innenfor hermeneutikken, med sitt opphav i teksttolkning (exegese), er et hovedtema at meningen 

hos delen bare kan forstås ut ifra helheten, og omvendt, den såkalt hermeneutiske sirkel. Dette 

gjaldt opprinnelig bare tekster, men gjennom historiens bevegelser har hva som er del, hva som er 

helhet og formålet for tolkning blitt utvidet til språklige uttrykk, handlinger, den historiske 

rammen, forfatteren bak verket, og i siste instans også intuisjonens betydning som vei til 
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kunnskap om verden (Alvesson og Sköldberg, 1994:115-117). Sett i sammenheng med den 

foreliggende enkle undersøkelse, forstår jeg dette slik; 

 

I bearbeidelsen av materialet har jeg har søkt å forstå informantenes meningsbakgrunn ved å se 

intervjuutsagnene som del, inkludere observasjonsbeskrivelser - ”der sosiale handlinger leses som 

tekst” (Alvesson et al.:121) som enda en del, og teori som en del. Samtidig er observasjonene med 

for å gi leseren et innblikk i den kontekst intervjuene er foretatt i, og som informantene forteller ut 

ifra. Dette kan problematiseres betydelig, men som tidligere nevnt, har jeg valgt en enkel 

fremgangsmåte i dette lærestykket. I utarbeidelsen av metodekapitelet har jeg inkludert kritiske 

betraktninger om min utøvelse av feltarbeidet og forståelse av kvalitativ forskningsmetode som 

sådan på dette stadie i læreprosessen. Det er kan hende ambisiøst å forsøke å plassere dette 

arbeidet innenfor en forståelseshorisont, og det gjøres på et noe sviktende grunnlag, men jeg gjør 

det for å tilfredsstille noe av behovet for et metaperspektiv, og fordi det er morsomt, rett og slett, 

ettersom jeg både skriver for leseren, og for meg selv. 

 

Opprinnelig hadde jeg ønsket å intervjue foreldre, departementsansatte involvert i arbeidet med 

planene for undervisningen til flerspråklige elever, i tillegg til en skribent og filosof med spesiell 

fokus på identitet og det flerkulturelle, fordi da ville informasjonen både komme fra flere 

ansvarsnivå, ulike perspektiver og i forskjellig nærhet til barnet.  Imidlertid innså jeg at det ville 

bli et for omfattende prosjekt for meg å utføre alene i løpet av det tidsrommet jeg hadde til 

disposisjon, slik at omfanget av informanter ble begrenset til et mindre utvalg ved to skoler. 

 

 Intervjuene åpner for en analytisk generalisering, der mulige funn fra undersøkelsen kan være av 

interesse for personale fra andre skoler med en flerkulturell elevmasse, eventuelt for personer 

involvert i utdanning av fremtidige lærere. 

 

3.2.2 Frivillighet 
 
Hvor frivillig er deltagelsen, når en rektor/leder spør sine medarbeidere om de vil stille opp på et 

intervju? Det er imidlertid nødvendig å henvende seg til ledelsen for å få tilgang til skolen, og det 

er tidsbesparende for alle parter når lederen selv tar seg tid til å spørre sine medarbeidere, slik at 

jeg er takknemlig for at denne prosessen gikk vennlig, raskt og greit. Jeg har ikke forhørt meg om 
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i hvilken sammenheng forespørselen fra rektor er kommet. Innvendinger moyt denne 

fremgangsmåten kan være at 

 a) den enkelte lærer stiller opp for å være lojal overfor skolen, fordi skolen er blitt med som 

fokusskole og man vil etterstrebe tilgjengelighet, eller at 

 b) enkelte lærere ønsker å gjøre et positivt inntrykk på ledelsen. Men man kan også tenke seg at 

c) den enkelte lærer er genuint opptatt av sine elever og ønsker å bidra til enhver form for 

kompetanseutvikling, osv. Fra min side presiserte jeg skriftlig og muntlig, ved første generelle 

informasjonsmøte med informantene, og senere ved intervjustart, deltagelses frivillighet. Dermed 

er det ikke sagt at jeg ba dem om å ombestemme seg, men at nevnte problemstilling var present. 

Da lærere som i utgangspunktet hadde sagt ja til å delta i prosjektet ble opptatt med undervisning 

eller ble syke, kom det andre til, uten at jeg behøvde å lete, dette tok jeg som en indikasjon på at 

det var en relativt stor grad av frivillighet i prosjektdeltagelsen. 

 

3.2.3 Utarbeidelsen av intervjuguide 

Jeg forberedte en delvis strukturert intervjuguide. Det ustrukturerte intervjuet passer best innenfor 

kvalitativ forskning, skriver Borg og Gall (1989), men der forskeren har en viss kunnskap om og 

innsikt i en viss sosial gruppe, kan strukturert eller delvis strukturert intervju benyttes (s.397). Et 

delvis strukturert intervju ble også valgt fordi jeg ønsket å stille de samme spørsmålene til 

informantene, for å sikre bedre indre validitet, og fordi jeg ikke hadde mye erfaring med denne 

formen for utspørring. Det ville, etter mitt skjønn, forhindre at dagsform og tilfeldigheter fikk for 

stor innflytelse på samtalen. Spørsmålene ble grupperte etter tema, noen var direkte, andre 

indirekte, noen gikk på kunnskap om, andre på mening om. Noen spørsmål kan betraktes som 

ledende, især de som spør etter kunnskap om… 

”Selv om formuleringen av et spørsmål utilsiktet kan forme svarets innhold, forbigås det 

ofte at ledende spørsmål er nødvendige i mange sammenhenger”(Kvale:145, min overs.). 

 

 Nettopp i utarbeidelsen av spørreguiden følte jeg at jeg kom til kort i forhold til spissing av 

spørsmålene, og koblingen til tema. Det har imidlertid ført til at jeg etter feltarbeidet, i 

skriveprosessen, har funnet filosofiske tilknytninger som har vært interessante. 
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 ”Hvert intervjuspørsmål kan bedømmes tematisk … i forhold til relevans for 

forskningsemnet… og dynamisk…, i forhold til å skape et positivt menneskelig 

samspill”(Kvale:121). 

 

 Altså i hvilken grad vil spørsmålene kunne avdekke mer enn overflaten, eller, slik Kvale (1997) 

skriver, relasjonen mellom metode, arten av de fenomen som undersøkes og 

forskningsresultatene.  

 

3.2.4 Prøveintervju 
 
Jeg foretok et prøveintervju for å foreta en kvalitetssjekk på intervjuspørsmålene og finne ut: 

1. om de oppsatte 45 minutter ville være tilstrekkelig tid 

2. om spørsmålene ga mening for en tilfeldig valgt lærer 

3. ønske om feedback 

For dette formål tok jeg kontakt med en erfaren lærer i barneskolen. Denne læreren hadde liten 

erfaring med flerspråklige elever, men desto mer med elever med spesielle behov av forskjellig 

karakter, som søkes løst gjennom tilpasset opplæring og flerlærersystem i en inkluderende 

klasseromsetting. Jeg valgte med hensikt en lærer som stilte seg positiv til, og praktiserte 

inkludering og hadde en positiv innstilling til at skolen skal være for alle. Videre hadde denne 

læreren nylig selv gjennomført en etterutdanning ved UV-fakultetet med særs vellykket resultat. 

Slik mente jeg å ha fått en prøveinformant som ville kunne gi adekvat tilbakemelding. Jeg fant ut 

at intervjuguiden kunne brukes slik den var utarbeidet. Det vil si at prøveinformanten ga 

meningsfulle svar, informanten oppfattet spørsmålene som greie å svare på og at de hadde 

sammenheng med tema for undersøkelsen slik jeg hadde lagt det frem.  Tidsbruken var som antatt 

en skoletime. 

 

Etter disse forberedelser ble opplysningsskjema om undersøkelsens formål, tidsramme, 

intervjuguide, oppbevaring av data mm. sendt til NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) 

til godkjenning.  
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3.2.5 Gjennomføring av intervjuene 
 

”Intervjuet er en scene der kunnskap bygges opp gjennom samspillet mellom intervjuer og 

intervjuperson.. Samtidig gjelder det å skape en balanse mellom den kognitive kunnskapssøken og 

den menneskelige interaksjons etiske aspekter”(Kvale1997:120-118).  

På første informasjonsmøte hadde jeg fortalt lærerne at intervjuet skulle tas opp på bånd, og 

senere transkriberes. (Den samme informasjon var opprinnelig gitt lederen ved etablering av 

kontakt). Alle fikk lese igjennom en samtykkeerklæring i forkant av intervjuet, samtidig med at 

jeg foretok en lydsjekk, for å høre vedkommendes stemme på båndet, og hvor opptageren skulle 

plasseres i forhold til stemmen. Dette ga anledning til litt tøv, og slik fikk vi ufarligjort situasjonen 

for begge. Ved en anledning streiket båndet, dette førte til at jeg ble særs stresset, mens 

intervjupersonen, en travel person, tok det greit. Intervjuet foregikk istedenfor som en ustrukturert 

samtale over et tema, der svarene ble notert fortløpende. Dette intervjuet ble senere ikke benyttet, 

fordi samtalens forløp ikke ble dokumentert godt nok, sammenlignet med de tapede intervjuene 

som ble skrevet ut verbatim. To andre intervjuer, der intervjupersonene ga svært nyttige 

opplysninger, ble av så dårlig teknisk kvalitet grunnet dårlige bånd, at det ikke var mulig å få 

skrevet dem ut i meningsgivende form, og de måtte forkastes. 

 

På den ene skolen ble intervjuene foretatt enten i et lite grupperom der vi satt uforstyrret, ved ett 

tilfelle et stort grupperom, der en person gikk gjennom rommet en gang, og ett intervju ble foretatt 

på informantens kontor. 

På den andre skolen foretok jeg intervjuer flere steder. Et par ganger i pauserom, et par ganger i 

klasserom. Det hendte to ganger at elever kom inn med spørsmål til læreren. En gang måtte vi 

bytte rom midtveis fordi andre brukere av rommet kom til.  Tre intervjuer foregikk på 

informantenes kontor, ved ett var det en annen person til stede i samme rom. Dette medførte en 

viss nervøsitet for meg. Jeg hadde forespeilet lærere og ledere at samtalen ville vare ca 45 

minutter. Stort sett passet denne rammen. Et par intervjudeltagere var svært informative, og de ble 

spurt underveis om vi kunne gå over den oppsatte tiden. Ved samtykke, fortsatte vi til informanten 

hadde svart så utfyllende som vedkommende ønsket. Dersom informanten hadde en avtale holdt 

jeg en relativ stram struktur ved blant annet å si at vi skulle gjennom flere spørsmål, og ved å 

spørre i forhold til hvordan svarene falt, men innenfor tema. En informant hadde dårlig tid på 

grunn av et akutt behov for tannlegebesøk, vi fikk imidlertid gått gjennom det vi skulle og 

informanten sa smilende idet vedkommende gikk at tannpinen var helt glemt et øyeblikk. 
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3.2.6 Informant eller representant 

I etterkant av intervjuene tok jeg noen notater. Jeg hadde på forhånd valgt ikke å ta med 

observasjoner av informanten utover selve samtalen og bearbeidelsen av det innspilte materiale. 

Jeg kunne komme til å overfokusere på personen og ikke på uttalelsene, ettersom jeg har en 

forholdsvis omfattende bakgrunn innenfor kroppsspråk av ulik karakter, og den enkelte 

intervjuperson ikke var tema for oppgaven. For denne oppgaven var jeg ute etter informantenes 

egne meninger og synspunkter. Intervjupersonene ses i denne oppgaven primært som informanter, 

eller vitner, ikke som representanter og formål for analyse (Kvale 1997:197). Likevel antar jeg at 

de også kan ses som representanter – særlig der intervjusvarene gjelder lærernes og ledernes eget 

behov for kompetanseheving. Jeg ser i ettertid at jeg ikke har tatt med slike betraktninger ved 

utformingen av spørsmålene, og det antar jeg kan være en svakhet i forhold til validitetskriterier i 

tolkningen.  
 

”Reliabilitets, validitet og generaliserbarhet… vetenskapens heliga treenighet”(Kvale 199:.207). 

 

 

 

3.3 Validitet 

 
 

Spørsmålet om validitet referer til tematiseringen, om de teoretiske forutsetningene og 

videreføringen i en problemstilling for undersøkelsen er logisk oppbygget. Validitet av den 

kunnskapen som fremskaffes henger sammen med planleggingen av undersøkelsen, de metodene 

man benytter, og om kunnskapen dette bringer kan være til nytte for noen, og ikke til skade, og 

om den frembragte kunnskap kan si noe som er gyldig for andre eller andre steder enn akkurat det 

undersøkte case (Kvale 1997, Yin 1994). 

 

Validitet betyr blant annet å spørre hvorvidt undersøkelsen undersøker det den hadde til hensikt å 

undersøke. Å validere er også å teoretisere, skriver Kvale (1997:220), fordi dette krever en 

teoretisk forestilling om de fenomén som undersøkes. I en intervjuundersøkelse er samtalen veien 

til kunnskap. Intervjuet er redskap samtidig som samtalens utkomme er formål for tolkning. 

Nettopp dette skapte en del forvirring for meg ved valg av måte å tolke utskriftene på - skulle jeg 

se teksten som `tekst`, der subjektene på et vis trer i bakgrunnen, eller fastholde intervjuenes 
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uttalelser som deler av en helhet, eller studere hver informants utsagn ut fra mer individuelle trekk 

ved informanten. Jeg mener å ha betraktet intervjuet som en samtale der kunnskap frembringes 

om en spesiell kontekst, informantene er delvis informanter, delvis representanter. Dernest er 

observasjoner tatt med for å vise noe av denne konteksten.  

 

 For at tilnærmingen til tema fra forskjellige vinkler med forskjellige metoder skal kunne kalles 

triangulering, må de vise til samme fenomén (Yin 1994:92). Ettersom jeg ikke har benyttet noen 

form for standardiserte observasjonsmetoder, selv om observasjonene kan sies å vise til samme 

fenomén som intervjuundersøkelsen gjør, folder ikke observasjonene seg inn under en rigorøs 

metodisk fremgangsmåte som sammen med intervjuer og dokumenter gir grunn for å kalle dette 

en metodetriangulering.  

 

 I den teoretiske delen av oppgaven har jeg funnet det nødvendig å inkludere så vidt mange 

dokumentsitater, for å ha en slags bakgrunn mot hvilken lærer/lederuttalelser kan speiles. En 

annen ville kanskje heller gitt større oppmerksomhet til selve språkopplæringen, eller til 

kommunale tilskuddsordninger, som har innflytelse på den enkelte skoles tilbud til 

minoritetsspråklige elever, eller det faktum at rektorer/skoleledere både har det pedagogiske og 

det økonomiske ansvaret ved skolene, og således får stor innflytelse på fordelingen av ressurser i 

skolen, og derved på opplæringstilbudet for alle elever. 

 

Jeg søkte en validering av spørreguiden gjennom pilotintervjuet. 

Jeg søkte validering av intervjuutskriftene gjennom: 

a) å spørre informantene ved avslutning av hvert intervju om det var noe de ønsket å endre 

eller legge til 

b) ved å sende en verbatim utskrift til hver informant 

c) ved å rette opp, eller endre de utskrifter som informanter (3) hadde innsigelser til, og 

returnere dem for en ny godkjenning. 

 

Når det gjelder validiteten av utskriftene, så er de allerede tolkede ”konstruksjoner”. De er 

oversettelser fra talespråk til skriftspråk, hver med sitt sett av regler (Kvale1997). 

Er det som skrives ut fra lydbåndet det samme som intervjupersonen sa? Har jeg fått frem 

informantens mening? Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Ved utskriften av intervjuene 

bestrebet jeg meg på å få til en nøyaktig utskrift, samtidig registrerte jeg tydelig hvordan ens egne 

tanker stadig interfererer med innspill og kommentarer.  
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I intervjuene inngikk noen spørsmål om begrepsforståelse. For eksempel ”hva legger du i 

uttrykket en skole for alle”? Eller,” hva legger du i begrepet morsmålsopplæring”? Disse 

spørsmålene blant flere, var så direkte fordi jeg ville forsikre meg om at jeg fikk informasjon om 

hva den enkelte informant selv la i uttrykket. 

 

Overføringen fra lyd til skrift medfører både flere steg bort fra den opprinnelige 

mellommenneskelige samtale, i tillegg til at tale og skrift har forskjellig logikk, som nevnt over. 

Intervjuene er tolket på informantenes selvforståelsesnivå, det vil si, meningen i de intervjuedes 

uttalelser fra deres egen synsvinkel slik jeg som intervjuer oppfattet denne (Kvale1997:193). 

Informantene fikk tilsendt verbatim utskrift av intervjuene til gjennomlesning og godkjenning, og 

mulighet til å komme med eventuelle tilføyelser eller endringer der de mente at deres mening ikke 

var kommet tydelig nok frem.  

 

Selv etter at jeg har fulgt retningslinjene for kvalitativ metode, sitter jeg med en viss uro, om jeg 

har klart å gjengi informantenes meningsinnhold på en slik måte at deres bidrag og interesser er 

blitt ivaretatt. I hvilken grad har jeg blitt påvirket av informantene underveis, i hvilken grad har 

min forforståelse og/eller fordommer fått prege tematisering og fremstilling. I et 

studieprosjektsom dette, er veien blitt til i læreprosessen, med alt hva det innebærer av 

feilnavigering og omkjøringer. 

 

”Genom at korrespondensteorien inte längre ligger til grund för forståelsen av validitet, sker, 

i Poppers efterföljd, en förskjutning från verifiering til falsifiering. Sökandet efter en absolut, 

säker kunnskap, ersätts av föreställningen om försvarbara kunnskapsanspråk.Validering blir 

en fråga om att välja mellan konkurrerande och falsifiserbara tolkningar, om att granska och 

ge argument för den relativa trovärdigheten hos alternativa kunnskapsanspråk.Valideringen 

kommer här att vila på forskarens hantverksskiklighet”(Kvale1997:217). 

 

 

3.4 Reliabilitet 
 
 
Reliabilitet gjelder forskningsresultatenes konsistens (Kvale). Dersom en (annen) forsker fulgte 

nøyaktig de samme prosedyrer som ble beskrevet, og foretok det samme casestudiet igjen, skulle 

denne kunne komme frem til samme resultat og de samme konklusjoner som i originalen (Yin 
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1994:36). I et fokusert intervju der det ikke bes om ja/nei svar, er det frihetsmonn, og intervjuer 

har ikke kontroll over informantenes svar. Mennesker er ulike fra dag til annen, og selv med 

samme informanter, samme intervjuer og samme intervjuguide (rent bortsett fra at det ville bli en 

repetisjon, og derved ikke være gyldig på samme nivå som et laboratorieeksperiment), ville man 

ikke oppnå nøyaktig de samme resultatene, eller få de samme svarene. Man kan ikke bade i 

samme elv to ganger heter det - jeg vil heller si at man aldri kan bade i samme elv. 

 

Reliabilitet i forhold til intervjuene er her forklart ved at jeg gikk frem på samme vis ved starten 

av hvert intervju; det vil si gjennomførte den samme testing av båndet, ba informanten fylle ut 

samtykkeerklæring, fulgte samme sekvens i spørsmålsstillingen - og avsluttet på  

samme måte, ved å spørre om det var noe de ønsket å tilføye helt til slutt. De avvik fra dette 

mønsteret som fremkom var for eksempel da båndopptageren sviktet, og jeg måtte skrive ned  

hele intervjuet (som senere ikke ble benyttet), og noen variasjoner i selve spørsmålsstillingen, der 

informantene foregrep et tema, og jeg fulgte dette opp ved å kaste om på spørsmålssekvensen, 

men senere vende tilbake til eventuelt ubesvarte spørsmål, eller, der en informant hadde dårlig tid, 

og enkelte spørsmål som var temmelig like, men fra forskjellig vinkel, ble utelatt. Dette er ikke 

spesifisert i analysematerialet. 

  

Reliabilitet i forhold til analysen er ivaretatt ved den intersubjektive kontroll der en annen person 

vurderte og klassifiserte svarene. Ved å la prøveinformanten lese gjennom fire tilfeldig utvalgte 

intervjuer, etter omvendt kortstokkmetoden (intervjuene var anonymisert), sortere svarene og 

samle dem i temaer.  Deretter foretok jeg en sammenligning med min klassifisering for å se om 

det var rimelig samsvar. Resultatet var et rimelig sammenfall, men noe forskjellig vektlegging av 

tema, i dette tilfelle der informantene kunne ses som representanter (for en faggruppe). Det førte 

til at jeg ble mer oppmerksom på dette i arbeidet med resultatene fra undersøkelsen (I kapitel 4, 

om resultater fra undersøkelsen, har jeg vist til hvor mange informanter som hadde noenlunde 

samme mening om et tema. Og jeg ble mer klar over forskjellen på informant og representant, se 

over). Informanten vektla i noe større grad foreldresamarbeide, og hadde i tillegg skolering av 

foreldre som eget tema, samt lærernes arbeidsmiljø. Å belyse temaer fra flere sider, var et av 

poengene til prøveinformanten. Gjennom oppgaven har jeg søkt å trekke frem andre perspektiver, 

for eksempel fra en annen pedagogisk vinkel. Samtidig reflekterer noe av dette mine preferanser, 

altså ikke er et nøytralt perspektiv. 
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3.5 Egne observasjoner 
 
 

Som anført valgte jeg å ikke observere informanten i intervjusituasjonen. Etikk spiller en 

fremtredende rolle, etter mitt syn, når det gjelder observasjoner av andre mennesker. Derfor vil 

jeg begrense meg noe i hva jeg velger å si om hvilke observasjoner jeg har gjort meg, hvor mye 

jeg mener det er forsvarlig å ta med i en slik oppgave. Hensikten er ikke å stille steder, personer 

eller forhold til skue, hensikten for meg her er å ta observasjoner med som en metodisk del, for å 

gi leseren bedre innblikk i feltet der intervjuene fant sted.  

Å innta rollen som observatør virker inn på det observerte menneskelige samspillet, både på 

observatør og observand, på persepsjon og det persiperte. For å si det på en helt annen måte;  

”Det man ser med hjertet er noget helt annerledes, end hvor man ikke ser med hjertet…det ytre, 

fysiske lys er forskelligt, også vort indre lys, som vi ser andre i, er forskelligt”( Fibinger , Hansen 

i Bisgaard 1999:14). 

(Gjør dette eksperimentet selv – NB ikke bruk et barn som objekt! : Se på en person, evt. et dyr, eller en 

plante påfølgende to måter; Først a) ved å stirre, granskende og nøye legge merke til alle ytre forhold, 

særlig det som ikke er ”slik det skal/bør være”. Hvil et øyeblikk. Deretter b) med avslappede øyne, la 

blikket hvile på samme person, gjenstand eller plante. Kjenn gjerne samtidig hjertet ditt. Hvil et 

øyeblikk. Deretter - hva erfarte du - var det forskjell? Hvilken? Hva gjorde det med deg? Hvordan ville 

du helst selv blitt observert? Lykke til.) 

 

Nivået av selvrefleksjon og psykologisk modenhet vil prege observasjonsaktiviteten aktiviteten 

fordelaktig eller motsatt. Teknisk ville det styrket observasjonenes reliabilitet om man også i en 

kvalitativ kontekst: 

a) var mer enn en observatør, slik at man kunne sammenlikne og eventuelt finne en 

viss grad av intersubjektiv overenskomst 

b) man foretok observasjoner over et lengre tidsrom, og gjentok disse etter en tid for å 

se hvorvidt man gjorde seg noenlunde samme refleksjoner, eller helt andre momenter 

dukket opp 

c) et tredje alternativ- selv om det ikke er relevant for denne undersøkelsen, og fordi 

det stiller helt andre etiske fordringer, er å benytte seg av videomateriale i tillegg. 
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I denne oppgaven har jeg imidlertid vært den eneste som har observert, og det er gjort i løpet av 

det tidsrommet jeg hadde til disposisjon ved den enkelte skole, en uke ved hver. 

 

Maria Montessori påpeker at iakttagelse, eller observasjon vil si å betrakte, observere, være 

oppmerksom på hva barnet gjør og hva det sier. Når det gjelder barn, må man ta med undringen, 

og nærme seg barnet med forsiktighet (Montessori i Bisgaard 1999). Siden jeg fikk anledning til 

å besøke klasserommene, og også være deltagende gjennom å hjelpe elevene, mener jeg det er 

betimelig med en slik forsiktig holdning. 

 

3.5.1 Deltagende observasjoner - direkte iakttagelse 

Med deltagende observasjoner refererer jeg til de situasjoner der jeg fikk anledning til å være 

tilstede i klasserommene ikke bare som en `flue på veggen`, men der jeg ble tatt med av læreren 

inn i selve undervisningen, som en `hjelpelærer`. Jeg deltok i mattetimer i tre 7.klasser og en 

4.klasse, og to norsktimer en i 4.og en i 5.klasse. Videre var jeg med på to timer der elevene 

arbeidet med lekseplan, en i 4.og en i 7. og i en musikktime for 7.klasse. I tillegg var jeg passiv 

deltager i en norsktime for 4. klasse, og interessert besøkende i en velkomstklasse der elevene var 

av forskjellig alder. Deltagelsen besto i å hjelpe barna i undervisningssituasjonen, og iaktta 

hvordan de spurte, hva de spurte om og hvordan de tok imot hjelp. 

 

Deltagelsen foregikk stort sett på det viset at jeg kom inn i klasserommene etter friminuttet 

sammen med den, eller de lærere som skulle være i timen. Noen ganger ble jeg introdusert, noen 

ganger ble jeg bedt om å komme frem og fortelle elevene hvorfor jeg var på besøk, en gang satt 

jeg sammen med alle i ring på morgenmøtet og introduserte meg selv og mitt ærend når turen kom 

til meg, og en gang var det en elev som spurte `hva gjør hun her?` fordi læreren ikke hadde sagt 

noe til elevene på forhånd. I alle tilfellene begynte jeg med å fortelle hva jeg het og hvor mange 

barn jeg hadde og hvor gamle de var, og jeg at jeg var på besøk på deres skole fordi jeg skulle 

skrive en stil om elever som hadde et annet morsmål enn norsk. Disse opplysningene virket greie 

for elevene, og åpnet for noen spørsmål. 

Etter hvert som timen skred frem og elevene begynte å arbeide selvstendig, inviterte lærerne meg 

til å `gå rundt` slik som læreren(e) gjorde, og hjelpe de elevene som ønsket det. Dette skjedde i 

alle klassene, selv der det var en klasselærer, to morsmålslærere og en spesialpedagog tilstede 

samtidig. 
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Med indirekte observasjoner mener jeg uformelle observasjoner i miljøet, som uformelle samtaler 

med lærere i matpauser, observasjoner i friminuttet i skolegården eller iakttagelser av utstilt 

materiale, tegninger og lignende. Jeg iakttok samværsformer i skolen, blant annet læreres 

samarbeidsformer, og formelle og uformelle møter, elevers utfoldelsesmuligheter på skolen, 

inntrykk av ro og orden og disiplin. Jeg hadde ikke noe skjema for observasjoner på  

forhånd, men etter hvert skolebesøk skrev jeg ned refleksjoner over dagen. (Jeg har tatt med 

utdrag av førsteinntrykket fra hver skole nedenfor, som eksempel på en første stemningsrapport). 

 

3.6 Datainnsamling og analyse 
 
 
Intervjuene ble skrevet ut verbatim, og sendt informantene med følgeskriv og ferdigfrankert 

svarkonvolutt. På forhånd var de informert om verbatim utskrift muntlig, og det ble nevnt i 

takkebrevet. Likevel var det noen som reagerte slik Kvale beskriver; 

”Vissa personer kan få en chock när de läser en intervju med sig själva. Den ordagrant 

utskrivne intervjun kan framstå som ett osammanhängande och förvirrat tal och till och 

med tyda på lägre förstandsgåvor”( 1997:158). 

Det medførte en redigering og omskrivning til et mer litterært språk, uten å endre 

meningsinnholdet, i to tilfelle. To informanter hadde tilføyet noen kommentarer. Disse ble 

gjenstand for samme godkjenningsprosedyre. 

 

Deretter ble intervjuene gjennomgått for klassifisering. Som nevnt benyttet jeg meg av en person 

til, for å få en kontroll av egen temaoppdeling(utskriftene var anonymisert og kodet). 

Jeg grupperte alle svarene på spørsmål som hørte under ett tema, i en bolk. Dette enkle mønsteret 

fulgte jeg gjennom alle intervjuene. Morsmålslærere hadde bokstavkoder fra A-D, lærere tallkode 

fra 1-6 og ledere bokstavkode fra X-Å. Jeg grupperte svarene etter lærerkategori, og laget en ny 

utskrift på denne måten. Deretter så jeg hvor mange lærere /ledere som hadde liknende svar under 

hvert tema, eventuelt hvilke som skilte seg ut. 

 

I denne fasen kan man benytte seg av ulike metoder. Jeg sto overfor valget om jeg skulle forsøke 

å lete etter undertekster, i en mer psykologisk rettet tolkning, eller om jeg skulle lese svarene slik 

de falt, og referere. Jeg valgte å samle svar som ga uttrykk for noenlunde samme meningsinnhold 

i bolker, og angi hvor mange informanter dette gjaldt. Temaene ble belyst ved å benytte 
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intervjusitater som jeg fant var gode eksempler på læreres/lederes meningsytringer, og som kunne 

gi liv til teksten, eller som var utsagn som skilte seg ut eller ga uttrykk for en annen oppfatning 

enn det fleretallet hadde. Dette enkle mønsteret fulgte jeg gjennom analysen. Slik jeg oppfatter 

det, kan det være svært mange måter å tolke intervjuutsagn på. 

 
”Det finnes inga standardmetoder för textanalys… det kann också bero på ämnets 

rikedom och komplexitet”(Kvale:165). 

 

Jeg kunne ha ønsket å; 1) gruppere og analysere svarene etter påstander, meningsutsagn eller 

vurderinger, og 2) sammenligne svarene fra forskjellige lærergrupper, og fra ledergruppa. Men jeg 

mente at det krevet en større beherskelse av håndverket enn jeg på daværende tidspunkt hadde, og 

jeg følte at en enkel fremgangsmåte som den jeg valgte likevel ville kunne få frem interessant 

informasjon. 

 

Om mine vurderinger, utvalg av sitater og den helhet dette er satt inn i yter informantene 

rettferdighet er også et etisk spørsmål. Jeg har etter evne søkt å ivareta informasjonene etter én 

oppskrift. Et intervju og en utskrift er ikke samme sak. I overføringsprosessen fra samtale til 

utskrevet tekst, endrer materialet karakter. Man mister situasjonens sosiale samspill, kroppsspråk 

og gester forsvinner fra syns og oppmerksomhetsfeltet, dersom man ikke inkluderer videoopptak. 

Ord gis betydning ut fra tonefall, toneleie osv. Dette kan fanges opp via lydbåndene, men 

tekstene, eller intervjuene er ikke tolket på slike nivå. 

 

3.7 Etikk 
 
 

Kvale (1997) opererer med etiske spørsmål i syv stadier i et intervjuprosjekt.  To vesentlige 

spørsmål er om undersøkelser som involverer mennesker kan komme til å tjene menneskelige og 

vitenskapelige interesser, og om de deltagendes konfidentialitet og integritet ivaretas. 

Det blir for meg på sett og vis kuriøst at man kan legge slik vekt på de etiske sider ved for eksempel et enkelt 

forskningsintervju. På den annen side, er det betryggende at vi ikke har gått helt av hengslene ennå, det er nesten 

litt nostalgisk, når vi i dag for eksempel opplever at man i det offentlige rom diskuterer (og enkelte steder 

praktiserer) dyrking av barn(menneskemateriale(?) ) for å få tilgang på friske organ(emn)er til andre, eller hvor 

langt opp mot en fødsel det skal kalles abort, når skal et menneske kalles et menneske osv. Samtidig har et foster 
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har arverett så lenge det er unnfanget før arvelaters død, og blir fullbåret. En ufødt person kan gis arverett 

såfremt en av foreldrene er født når arvelater dør, i praksis betyr dette at beste- eller oldeforeldre kan, når de 

vanlige regler for arv er fulgt, testamentere den gjenværende del til det fremtidige barnet til sitt barne - eller 

oldebarn (Arveloven av 3.mars 1972,§ 71 http://www.lovdata.no/all/tl-19720303-005-016.html#71). 

 

 For meg blir denne forrang for de økonomiske hensyn fremfor menneskers likeverd på mange vis 

gjenspeilet i vår (samfunnets) behandling av barn og deres rettigheter til likeverdige oppvekst- og 

utviklingsmuligheter, uavhengig av handicap, språk eller sosial klasse.  

 I det følgende tar jeg for meg etiske sider ved intervjuundersøkelsen etter Kvales spørsmål om 

etikk på de forskjellige forskningsstadier (Kvale:105). 

 

Tematisering 

Etikk og tematisering angår den mulige verdi av å gjennomføre en undersøkelse. 

Ved å gjennomføre foreliggende prosjekt, mente jeg at å søke kunnskap om inkludering av 

flerspråklige elever kunne forsvares fordi den kunnskap som eventuelt fremkom kunne være til 

potensiell nytte for skolefolk og som konsekvens for elever. Noe av hensikten var å tilføre stoff 

for tanken rundt tilrettelegging for opplæring og inkludering av elever med særskilte behov fordi 

de har en annen kultur (språk)bakgrunn enn majoritetselever. 

 

 Jeg ser at grunnlagsmateriale er forholdsvis rikt, og man kunne trekke flere og andre 

informasjoner ut av det, enn de jeg har valgt å vektlegge for oppgavens tema. Det er mange sider 

ved inkludering, det angår, innenfor skoleporten både elever, og lærere/ledere, utenfor skoleporten 

angår det elevenes foreldre/foresatte, og samtidig berøres skolens lokalmiljø, det angår utdannings 

- og forskningsdepartementet, og deg og meg. 

 

 I en flerkulturell skolesammenheng er det interessant å se nærmere på morsmålslæreres situasjon. 

Samtidig med at jeg har arbeidet med denne oppgaven, er det nettopp utlyst stipendier som skal 

gjøre det mulig for morsmålslærere å skaffe seg formell kompetanse for undervisning i skolen, 

som et ledd i den nasjonale strategiplanen for språklige minoriteter (Norsk Lysningsblad, mars 

2004). 
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 Et annet forhold er det store arbeidet som faktisk gjøres ved skolene i undersøkelsen for nettopp å 

gjøre alle elevenes skolehverdag best mulig. Dette innebærer en utstrakt kursvirksomhet, stadig 

strebing etter kompetanseheving både på personal og ledernivå, og arbeide i forhold til foreldre, 

nærmiljø og - ikke minst pressen, eller det offentlige rom. Det tredje forhold er den intense 

aktivitet som utfoldes i departementet i forberedelsene til og fremleggelsen av St.meld. nr.30, 

”Kultur for Læring” om grunnopplæringen, som legges frem i dag(31.3.04). 

 

Planlegging 

Etikk i planleggingsfasen handler blant annet om å innhente informert samtykke, og å sikre 

deltagernes konfidentialitet. Informantenes frivillige deltagelse i et intervjuprosjekt kan ivaretas 

gjennom informert samtykke, og dette ble gjort.  Informantene ble informert om undersøkelsens 

hensikt og om at deltagelsen var basert på frivillighet både skriftlig og muntlig, før undersøkelsen 

tok til, underveis og ved kommunikasjon om utskriftene. Konfidentialitet er sikret ved å følge 

gjeldende regler og forskrifter fra Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD). 

 

Analyse 

Analyse og etikk omhandler blant annet hvor kritisk intervjuene skal analyseres, og hvorvidt de 

intervjuede skal ha innflytelse på hvordan uttalelsene tolkes (Kvale). Jeg har allerede anført 

grunnen til en enkel og refererende fremgangsmåte, og hvorfor jeg ikke ville ta med refleksjoner 

som gikk inn på informanten som representant. I og med at informantene fikk tilsendt en verbatim 

utskrift av intervjuet, har de som ønsket korrigere opplysninger som de selv har kommet med, 

gjort dette. På det viset har informantene hatt en reell innflytelse på utskriften. Det handler om en 

verifisering av den formidlede kunnskap. 

Ethvert tekstutvalg det være seg dokumenter, forskningsresultater, faglitteratur eller resultater fra 

undersøkelsen er bare spredte utsnitt eller fragmenter av en mye større helhet. I tillegg er helheten, 

sett som samfunnet, i kontinuerlig (og tilsynelatende) rask bevegelse. Disse 

fragmentene(Baumann 1995, Life in fragments)som jeg har valgt ut, og den måten jeg har 

sammenstilt dem på akkurat nå, i den hensikt å belyse sider ved det komplekse temaet `En skole 

for alle - inkludering av flerkulturelle elever i dagens skole`, er selvsagt bare en av mange mulige 

fremstillingsmåter. Det representerer på ingen måte verken en sannhet eller Sannheten. Det 

eventuelle bidraget ligger muligens i at man deler noe av sin forståelse, og trekker frem noen sider 
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ved et tema, som kanskje ikke andre hadde gjort nøyaktig på samme vis. Dersom noen i tillegg 

skulle finne brukbart materiale, er nytteverdien ved prosjektet økt. 

 

Jeg har i dette kapitelet beskrevet hvorledes jeg har gått frem i feltarbeidet, og ved bearbeidelsen 

av råmaterialet. I tillegg har jeg søkt å inkludere noen kritiske betraktninger underveis. Samtidig 

er alt jeg har skrevet om nå allerede historie, verden går videre, beveger seg raskere, i hva den 

svenske fremtidstenker Mats Lindgren kaller raplexe samfunn(rapid + complex) der det nettopp 

gjelder å være i bevegelse og kunne lære raskere enn omgivelsene. Mye vann har allerede rent 

gjennom elveleiet ut i havet, dampet opp og falt ned som regn eller sne et annet sted på kloden. 

 

 ”Ordinarily we live under the tyranny of the past. All that we call thinking is the habitual 

association of finished, dead thoughts. But these thoughts were alive once and every new 

moment of understanding is a breath from the level of the living present”Georg Kühlewind 

 

Innenfor utdanningsfeltet, og med spesiell relevans for dette prosjektet, skjer det flere gledelige 

tiltak med hensyn til å styrke minoritetsspråklige elevers læringsutbytte, og for å sikre kvaliteten 

på opplæringen for elever på alle nivåer for øvrig. Det er oppmuntrende! 
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4.0. Resultater fra intervju- undersøkelsen 
 
 
 

"Our greatest objective should be forming free human beings, able to establish, by themselves, 

goals and directions for their lives" Rudolf Steiner. 

 

Spørreguiden hadde 43 spørsmål rettet til lærerne angående inkludering av flerkulturelle elever i 

dagens skole, og 49 til lederne. Ikke alle spørsmålene ble stillet, noen oppfølgingsspørsmål falt 

naturlig å ta med, og i det store og hele ble guiden fulgt. 

I det følgende har jeg gruppert spørsmålene etter tema, samlet læreres og lederes svar i bolker, og 

fremhevet noen svar som måtte skille seg ut. Istedenfor slavisk å følge ett vurderingsmønster, har 

jeg noen steder latt vurderingen kommer rett etter læreres og lederes uttalelser, andre steder 

kommer vurderingen etter et par temaer som naturlig hører sammen. Der sitater fra uttalelser er 

brukt som eksempler, er det anført bokstav eller tall, samt en sideanvisning. Dette refererer til 

grunnlagsmaterialet, og er tatt med mer som en presisering av fakta, ikke fordi det er en allment 

tilgjengelig referanse.  

 

Det aller første spørsmålet, om hva lærere/ledere legger i uttrykket ”en skole for alle”, står alene.  

I diskusjonen om en inkluderende skole, som skal være for alle elever, er det vesentlig å få frem 

hva den enkelte lærer forstår ved uttrykket - og en fyldig undersøkelse omkring dette spørsmålet 

kunne kanskje ha utgjort en oppgave i seg selv. Rammen for intervjuene la i denne 

sammenhengen ikke opp til lange og utfyllende refleksjoner. Fordi jeg mente at en strikt ramme 

ville være et brukbart utgangspunkt i et første intervjuprosjekt, siden jeg er en neofytt (lærling) i 

forskningssammenheng. Etterhvert har jeg sett alternative innfallsvinkler til temaet, både hva 

angår intervjuguidens utforming, gjennomføring og tolkningsmåter. En tolkning og 

sammenligning av utsagnstyper, og nivå, kunne gi interessant informasjon. Også en 

sammenligning mellom de forskjellige informantgruppene. Begrenset tid, forhåndskunnskaper om 

tolkning/analyser av denne art, og ressurser har gjort at jeg har lagt meg på en enkel tolkning, som 

på ingen måte uttømmer materialets innholdsmuligheter. 

 
”It is important to remember that objective knowledge does not study facts, but only the 

perception of facts” (P.D.Ouspensky, Tertium Organum, 1970:214). 
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4.1 Hva legges i uttrykket en skole for alle? 
 
 
Fire lærere, to morsmålslærere og en leder mener å forstå en skole for alle, som en skole der man 

legger vekt på tilpasset opplæring, TOP, i form av at undervisningen og lærestoffet skal tilpasses 

til elevens nivå, slik at den enkelte elev får best mulig utviklingsmuligheter ut ifra sine 

forutsetninger, uavhengig av om eleven har et handikap eller en funksjonshemning eller har annen 

språklig bakgrunn enn norsk. En lærer uttalte: 

          ”Skolen skal tilpasses alle som går der.”(Lærer 3:1) 

En leder snakker om likeverdighet i opplæringstilbudet, og at elevene skal få det de har krav på. 

En lærer og en leder fremhever mestring. De ser det som vesentlig at elevene skal få oppgaver 

som de har forutsetninger til å kunne gjennomføre, slik at de daglig kan oppleve gleden ved å 

mestre noe. Elevene skal føle seg verdsatt for den de er. En morsmålslærer fremhever at skolen er 

det stedet der man kan arbeide for å forebygge fordommer og rasisme, og kultivere toleranse: 

                   ” Skolen er det eneste stedet fordommer kan bekjempes.”(Lærer A:1) 

To ledere trekker frem at skolen også er til for foreldrene, og de refererer til L97,og at det er 

skolens oppgave å legge til rette for foreldresamarbeide. 

 

Vurdering. 

”Refleksjon, og det refleksive språket, tar tid - langsom tid” (Karen Foss 2003, Thomas Hylland 

– Eriksen 2001). 

Det ser ut til å være en generell oppfatning om at en skole for alle er det samme som tilpasset 

opplæring for alle.  Tilpasset opplæring for alle, TOP, er nedfelt som retningslinje for skoleverket 

både gjennom lovverket, som sier at et av målene for styringen av opplæringssektoren nettopp er å 

sørge for et likeverdig opplæringstilbud til elevene, som nås gjennom en opplæring som er 

tilpasset den enkeltes forutsetninger.  

 

 ”Gsl. § 7 første leddet fastslår at «alle elevar har rett til å få opplæring i samsvar med dei evnene 

og føresetnadene dei har” (Ot .prp. nr 46(1997-98) kap.8). 

Retningslinjen om tilpasset opplæring videreføres i læreplanene der det står at elevene skal få ” ei 

opplæring som er best mogleg tilpassa dei lokale forholda og alderen og føresetnadene til 

elevane” (forordet til Læreplan for den 10-årige grunnskolen, L97, Skolenettet). Lærerne ser ut til 
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å ha gjort tilpasset opplæring til et mål for sitt eget virke i skolen. Mer påfallende er det kanskje at 

ingen av lærerne eller lederne trakk inn seg selv i omtalen av ”en skole for alle” som fagperson, 

som yrkesutøver eller som kollega. Som om ikke de var en del av det systemet de arbeidet 

innenfor. Kanskje man med god vilje kan forstå et lærerutsagn om at ”vi alminneliggjør 

forskjeller ” kan bety at alle - er inkludert, både elever og personale, selv om det svaret ble gitt 

innenfor en annen spørsmålskontekst senere hen i en samtale. Det kan jo hende at noen av 

informantene ville kommet til å inkludere seg selv i besvarelsen av sin forståelse av uttrykket en 

skole for alle, dersom vi hadde dvelt lengre ved spørsmålet. 

 

 Undersøkelser foretatt over undervisning, læringsutbytte og lignende for elever, viser til læreren 

som den enkeltfaktor som har størst innvirkning på dette (PISA 2000). Er lærere i liten grad 

bevisst sin påvirkningsmakt? For å gi spørsmålet en mer positiv valør, er de i så liten grad klar 

over sin betydning for elevenes læring og utvikling at de utelater seg selv fra denne konteksten når 

vi snakker om skolen for alle? Eller har det med deres rolleforståelse å gjøre, er læreren utydelig 

som fagperson, som person for elevene og for seg selv? - Av det følger enda et spørsmål - 

hvordan kan de da være behjelpelige med å styrke elevenes identitet og selvbilde? Eller - 

avspeiler det liten refleksjon blant kolleger over profesjonsrollen? Det er viktig for barn og unges 

følelsesmessige, sosiale og kognitive utvikling at læreren fremtrer tydelig både som voksent 

menneske og som kunnskapsformidler. Videre må lærere egne tid til kritisk refleksjon over alle 

sider av undervisningen, for bedre å kunne ta bevisste og begrunnede praksisbeslutninger. I denne 

sammenhengen er det også viktig å tilegne seg klare og felles begreper, slik at kolleger kan 

snakke sammen på en konstruktiv måte (Britt Ulstrup Engelsen 1999). 

 
”Enhver lærer, skoleleder eller prosjektleder kan med fordel trene seg i refleksjon, alene og i 

grupper, i forhold til de ulike praktiske utfordringer som en møter i sitt arbeid”(Kjell Skogen, 

2004). 

 

Mestringsaspektet fremheves av to informanter, samtidig som dette knyttes opp mot verdsetting, 

på det viset at eleven skal oppleve å verdsettes for den han/hun er og også få verdsetting for det 

han/hun gjør, eller positiv feedback. Skaalvik og Skaalvik (1998), viser til at det er en 

sammenheng mellom forventet mestring, reell mestring og opplevet mestring hos skoleelever. 

Positive mestringserfaringer er ifølge Bandura(1986) særlig viktige i begynnelsen av en 

læringsprosess. Dette vil øke elevenes motivasjon og lyst til å ta fatt på nye oppgaver, samtidig 

som det har betydning for elevens selvoppfatning. Dette er betinget av at eleven får oppgaver som 
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han/hun har forutsetninger for å mestre, med andre ord tilpasset undervisning, TOP. For at 

elevene skal kunne erfare at det nytter å anstrenge seg og gjøre en innsats, må eleven oppleve at 

innsats nytter, at de kan lykkes med de arbeidsoppgavene de blir stilt overfor. Dette forutsetter 

tilpasset undervisning (Skaalvik 1998). Dersom eleven ikke mestrer oppgaven, men likevel får ros 

for innsatsen, virker det negativt på elevens forventning om mestring, og signaliserer til eleven at 

læreren har lave forventninger til ham/henne. Undervisning som er oppgaveorientert, hjelper 

elevene til å vurdere seg selv i forhold til målene, istedenfor å sammenligne seg med andre. Sosial 

sammenligningsteori (Festinger i Skaalvik 1998), hevder at mennesker er motivert for sosial 

sammenligning, og vil i mangel på objektive mål, vil sammenligne seg med andre.  En 

vurderingsform som retter oppmerksomheten mot elevens læringsprosess (formativ evaluering), 

brukes som en hjelp i læringsarbeidet, og eleven må være med i vurderingsarbeidet. Mens en 

avsluttende kontroll(summativ vurdering) av læringsresultatet, kan være en eksamen. Eleven 

vurderes individuelt, men også i forhold til gruppen (Britt Ulstrup Engelsen, 1999). 

 

Læreren kan kanskje klare å ha individuell vurdering som et ideal for sitt virke - men det kan ikke 

være så lett når alle elever (med få unntak) skal gjennom de samme eksamener, og vurderes etter 

en oppsatt mal, som ikke tar individuelle hensyn. 

Først etter grunnskolen blir elevene konfrontert med et karaktersystem, En lærer sa: 
”Jeg er faktisk fryktelig redd for at de skal dette av lasset, for jeg vet at det blir kjempetøft for dem 

når de skal begynne på ungdomsskolen…” (Lærer 5:5).

Unntaket er kanskje Rudolf Steinerskolene, som har et personlig og detaljert vitnesbyrd for hvert 

fag, der så vel faglig som kunstnerisk og sosial kompetanse beskrives med ord, ikke bare et tall 

eller en bokstav.” Elevene skal ikke oppdras til å møte samfunnet slik det er nå, de 

skal rustes til å kunne prege fremtidens samfunn på en selvstendig og nyskapende måte” .  Dette 

er noe av Steinerpedagogikkens målsetning (Lærerplanen, Rudolf Steinerhøyskolen, 2004. 

http://www.rshoyskolen.no/rshl-mer-for.htm). 

 

En morsmålslærer trakk frem at skolen er det eneste stedet der fordommer kan bekjempes. Ut fra 

intervjuet som sådan, forstår jeg læreren dit hen at i skolen kommer alle elever ”fra hele verden” 

sammen, og skal og må finne en måte å leve sammen på, selv om det finnes fordommer på 

”begge” sider. Skolen er et sted der mange kommer sammen omkring noe som er felles, i dette 

tilfelle læring, i ”communities of learning”, eller lærende nettverk (Skogen 2001). Gjennom å 

samarbeide blir deltagerne kjent med hverandre. Da synes de nasjonale, etniske og kulturelle 
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forskjellene mindre sentrale (Carl Rogers 1978). Det er skolens oppgave, gjennom 

lærerpersonalet, å se til at klimaet i skolen blir slik at alle kan finne seg til rette. En leder sa om 

fordommer hos de ansatte: 
” Men en ting er sikkert, at skal man arbeide på et sted som dette … skal du … ta utgangspunkt i 

ungen, og ikke la de utenforliggende tingene få ødelegge for barnet” (Leder Z:6). 

For at de som har sitt daglige virke i skolen skal kunne være medskapere i et skolebasert 

utviklingsarbeide, og kunne arbeide mot målet om et inkluderende, og ikke diskriminerende 

skolemiljø, er det behov for at lærerpersonalet kommer frem til en felles forståelse, visjon, mål og 

en plan om hvordan man skal gå frem for å nå dette målet (Skogen 2001,Skogen, Nes og 

Strømstad 2003). 

 

 

4.2. Kultur og identitet 
 

 4.2.1. Hva ble vektlagt i uttrykket kulturfaktorer 

 To lærere poengterte at kulturfaktorer var noe de trakk inn i temaundervisningen, og at de la vekt 

på at det finnes kulturforskjeller også i Norge, de alminneligjorde forskjeller. Tre lærere la vekt på 

at man som lærer måtte bli kjent med barnas bakgrunn, og at både lærere og elever nøt godt av å 

lære flere kulturer å kjenne, som en lærer sa: 

   ”det er en rikdom vi har på skolen vår”(Lærer 4:1) 

En lærer og to ledere vektla sosiokulturelle forskjeller, eller klasseforskjeller. Læreren mente det 

var en utfordring både å ha elever fra forskjellige kulturer og fra forskjellige sosiokulturelle lag i 

samme klasse; 

 …”kanskje særlig fordi de foreldrene som representerer de såkalt ressurssterke er de norsk 

norske”(Lærer 4:1) 

Mens en leder sa at: 

        …” mange ikke hadde tilgang på det vi kunne kalle kulturkapital” (Leder X:4).   

  

Lederne trakk frem det faktum at flere elever fra minoritetsfamilier slet med et 

fattigdomsproblem. Det hadde ført til at en skole hadde innført skolefrokost, slik at elevene ikke 

skulle sitte med tom mage i første time.  
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En leder hevdet at man valgte å se den positive siden ned kulturforskjellene, se det som 

kulturmangfold, selv om ledelsen ikke underkommuniserte at det heftet faktiske vanskeligheter og 

utfordringer ved å skulle ta vare på et slikt mangfold. To ledere var spesielt opptatt av 

kompetanseutvikling i personalet og skolens utvikling i forhold til møtet med de forskjellige 

kulturene, siden noe av utfordringen i arbeidet i den flerkulturelle skolen var å komme de 

forskjellige kulturene i møte på en respektfull måte. Noen elever levde så isolert fra det norske 

samfunnet at de ble ganske understimulert.  

”De flerkulturelle barna som opplever dette kommer enda dårligere ut enn de norske barna med 

dårlige evner”(Leder Å:5). 

Lederen påpekte også hvor viktig det var å ansette de rette lærerne; 

”En ting er sikkert, skal du jobbe på en skole som dette her, så skal du være trygg på hva du mener 

og hva du vil. Dine fordommer skal få være der, men du skal ta utgangspunkt i ungen…”(Leder Z: 

6). 

En leder sa at skolehverdagen for enkelte representerte en positiv stimulans, et fristed. Lederen sa: 

”Denne skolen har i seg selv et så rikt og mangfoldig liv, at det for barnas vedkommende gir en 

stimulans de ikke ville fått på en skole med en mer lik elevmasse”(Leder Å:5). 

Ledelsen ved den ene skolen var spesielt opptatt av å skape gode relasjoner, for gjennom dette å få 

til en god undervisning, og styrke elevenes følelse av egenverd. Lederen sa: 

”Det er en slags allmennkunnskap som hjelper deg i møtet med de forskjellige elevene… Men vi 

har kanskje et forskjøvet normalitetsbegrep her ved skolen…”(leder Å:6) 

 

En leder vektla spesielt samarbeidet med de flerspråklige foreldrene, der morsmålslæreres 

kompetanse ble benyttet for å få til et godt samarbeide. Man hadde erfaring for at de foreldre som 

møtte opp, spredte informasjon fra skolen til andre i sitt lokalmiljø. En annen leder fremhevet 

også betydningen av flerspråklige lærere, særskilt der barna ikke snakket norsk godt nok, og 

undervisningen foregikk på morsmålet.  

En lærer og to morsmålslærere mente at kultur ikke var viktig; 
             ” Det er ikke kulturen som skiller mennesker, men individer.” (morsmålslærer A:1) 

   ”Kulturbakgrunner opplever jeg som spennende og interessant og sånt noe, men ikke viktig for 

det vi gjør på skolen” (Lærer 6:1) 

Det sentrale var at barna skulle få anerkjennelse for den de er. En morsmålslærer mente temaet 

var litt for gammelt. Morsmålslærerens syn var at elever som var født i Norge av utenlandskfødte 
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foreldre, var norske, selv om de hadde vært på et besøk i foreldrenes hjemland, kan man ikke si at 

de tilhører en annen kultur enn den Norske. En morsmålslærer sa: 

    ”Det er akkurat som om du skulle kjøpe en stoffrull fra Italia eller fra Hellas og lage noe ut 

av det her i Norge, vi sier da ” Made in Norway”, er barna født her, er de 

Norske”.(Morsmålslærer D:1) 

En annen morsmålslærer sa at man i Norge la vekt på de verdier som innvandrere brakte med seg, 

som han sa: 

          ”Det er ikke så mange land som tilbyr morsmålsundervisning, jeg får beholde en del av min 

kultur.” ( Morsmålslærer B:1) 

 

Vurdering 

Uttrykket kulturfaktorer er vagt, og gir rom for utallige tydinger. Likevel fant jeg ikke noe bedre 

da jeg skulle konstruere intervjuguiden. Flerkulturell er omtrent like vagt, slik at det blir 

nødvendig i hver sammenheng å tydeliggjøre hva man snakker om. 

Informantene brukte ordet i betydningen tradisjoner, skikker, historie. Det eneste som ikke ble 

trukket inn av lærerne, uten at jeg eventuelt nevnte det, var lærerens egen kulturbakgrunn.  

 

Lærerne poengterte at foreldrene ble benyttet som en ressurs, både pedagogisk, og som et ledd i 

skole - hjem samarbeidet, og for å bekrefte elevenes bakgrunn og derved styrke deres selvbilde. 

Ledelsen ved den ene skolen ga tydelig til kjenne at det var viktig å ansette den rette læreren. 

Jobben i en flerkulturell kontekst utfordrer læreren på hans eller hennes fordommer. Det er viktig 

at arbeidere i det flerkulturelle feltet reflekterer over sin egen kulturelle tilhørighet. En analytisk 

distanse til egen virkelighets- og verdioppfatning er første skritt på veien til internasjonalisering 

(Engebrigtsen, Thorbjørnsrud 1995). Hvis skolen skal være mottagelig for den flerkulturelle 

befolkningen den skal virke i, er det viktig med en åpen dialog mellom skolen og hjemmet blant 

annet om ansvarsfordeling og roller (Coelho 1998, T. Nordal, J.Pihl 2000, K.Andersson, 

M.Refinetti 2001). Man kan spørre seg om intensjonen ved foreldresamarbeidet oppfylles ved at 

foreldrene kommer og lager mat eller viser frem en sari, ”saris, samosa and steelbands” (Ward, 

Bochner og Furnham 2001). Det kan være underholdende, men handler det om flerkulturell 

undervisning, eller om interkulturell kommunikasjon? I følge Per Lundberg er dette å redusere 

innvandrerkulturer til folklore og exotisme (Lundberg1991; Coelho 1998).  
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Subjektiv kultur står for det bildet eller den oppfatning mennesker har om sin sosiale omgivelse 

(Triandis i Lundberg, 1991). Den sosiale persepsjonen er en av de viktigste faktorene i 

interkulturell kommunikasjon (Porter & Samovar i Lundberg 1991). Derfor er det viktig for 

lærerne særlig morsmålslærerne, slik som de også sa at de gjorde, å ta seg tid til å mediere mellom 

foreldre og skole, og mellom foreldre fra forskjellige nasjoner. Det kan være med på å bygge ned 

psykologiske barrierer og fremme gode relasjoner og mulig samarbeide, til barnas beste. 

Cummims sier at når lærere og foreldre til minoritetselever blir samarbeidspartnere om barnets 

utdannelse, endrer det synet på foreldrene som uengasjerte i barnets skolegang (Cummins 1996; 

Andersson og Refinetti 2001). 

 

Ledere ved en skole mente de var gode på relasjoner, og at selve skolens indre liv var rikt og 

stimulerende. Pirjo Lahdenperä skriver (i Refinetti og Andersson, 2001), at lærere har mye taus 

kunnskap, eller ubevisst lærerkompetanse, dels om hvordan man skal forholde seg til sitt yrke, 

dels om hvordan man underviser i flerkulturelle skoler, og denne kunnskapen må løftes frem slik 

at flere kan få del i erfaringene. Denne prosessen må lærere som er virksomme i den flerkulturelle 

skolen, og de som utdanner lærere og forskere involveres i gjennom aksjonsforskning. Men 

uansett hvordan man snur og vender på det, representerer samarbeidet i en svært sammensatt 

elevgruppe, utfordringer både for lærere og elever. Det var to av lærerne som sa at kultur ikke var 

noe problem, hva det dreiet seg om var samspillet mennesker imellom. ”Human relationships are 

at the heart of schooling”(Cummins, 1996:1). En lærer sa at de prøvet å alminneliggjøre 

forskjeller, men de fleste lærerne ga uttrykk for at ”det flerkulturelle” var en utfordring 

(Andersson og Refinetti 2001). 

 

Økonomiske forskjeller, og kulturell kapital ble nevnt både av lærere og ledere. PISA 

undersøkelsen 2000 viste at familiens økonomiske situasjon er tydelig relatert til ungdoms 

skoleresultater. For minoritetselevers skoleprestasjoner har den enda større betydning enn for 

majoritetselever (Bakken2003). Foreldres utdanning og bøker i hjemmet er indikasjoner på 

kulturelle ressurser i vid betydning, som i ulike sammenhenger beskrives som kulturell kapital, 

etter Bourdieu. Man ser at foreldres utdanning har mindre betydning for minoritetselever enn for 

majoritetselever. Et element som ser ut til å ha positiv innvirkning på minoritetselevers 

skoleprestasjoner er tilgang til PC og internett, noe som forutsetter en viss økonomi (Bakken 

2003). En morsmålslærer hadde som egen målsetting å lære opp elevene i bruk av PC helt fra 

første dag. En morsmålslærer roste Norge som ga elevene morsmålsundervisning, da fikk de 
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beholde en del av sin kultur. Cummins viser til hvor vesentlig det er for elevenes selvfølelse, og 

dermed for deres akademiske fremgang, at de får anerkjennelse fra skolen og fra lærerne for sin 

kulturelle bakgrunn, sitt språk og sine erfaringer (Cummins 1996). 

 

4.2.2. Om elevenes identitet og kulturbakgrunn som ressurs i 
undervisningen 

I besvarelsen av disse spørsmålene kom det blant annet frem tydelige forskjeller mellom lærere og 

morsmålslærere, i forutsetningene de hadde til å håndterte kulturforskjeller. En lærer uttrykker det 

slik: 

 

”Det er litt vanskelig å bruke elevenes bakgrunn i undervisningen, fordi jeg ikke har samme 

erfaringsverden. Jeg har ikke kompetanse til å sette meg inn i deres bakgrunn ut over den 

pedagogiske kompetansen jeg allerede har, jeg har for eksempel ikke noen reell følelse av hvordan 

det er å være somalisk-norsk. Men jeg prøver å lære dem stolthet over sin bakgrunn… -det er 

vanskelig- som hvit kvinne for eksempel, hvordan skal jeg kunne si dere skal være stolte av å være 

svarte?”(Lærer 5:1-2) 

 

 Fem av seks lærere sa de hentet kunnskaper om elevenes kultur hos elevene selv.  I 

temaundervisningen lot man elevene presentere sider ved sin kultur. Dette mente lærerne også 

hadde den positive siden at eleven ble sett. To lærere hadde lignende uttalelser: 

” Det er gjennom anerkjennelse at elevene blir trygge på seg sjøl”(Lærer 6:2).” Vi må styrke 

selvfølelsen deres ved å være positivt bekreftende, det er ingen selvfølge at de tenker det 

selv”(Lærer2:2) 

 Fem av seks lærere sa at de i stor grad støtet seg til morsmålslæreren, fordi han eller hun kjente 

barnas kulturbakgrunn, og, som en lærer sa: 
 ”Morsmålslæreren fanger opp andre ting enn det vi i har forutsetninger til å fange 

opp”(Lærer1:3).  

Fem av seks sa at de trakk inn foreldrene, som en måte å bekrefte elevenes bakgrunn på, og en 

måte å vise at foreldrene hadde kunnskaper som kunne være en ressurs i skolearbeidet. Også i 

dette samarbeidet med foreldrene støttet lærerne seg til morsmålslærer, fordi en del av foreldrene 

med minoritetsbakgrunn kunne lite norsk. Læreren sa: 

” barna er flinkere i norsk enn det foreldrene er” (Lærer1:2). 
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Foreldre kunne bli invitert til skolen for å vise frem klesplagg eller lage mat for klassen. Noen 

lærere hadde `åpent klasserom` om morgenen, hvor foreldre kunne tilbringe noe tid i klassen når 

eleven for eksempel ble fulgt til skolen. Dette var mest vanlig på småskoletrinnet. En av lærerne 

sa at det kunne oppstå misnøye blant norske foreldre overfor minoritetsforeldre som ikke stilte 

opp på samme måte som norske foreldre er sosialisert til å gjøre, med kakebaking og 

loppemarkeder etc. Men, det var skolens oppgave å formidle toleranse for forskjeller, sa læreren.  

Samtidig pekte en lærer på de opplagte vanskene med kommunikasjon i møter med foreldre, der 

språket var reelle barrierer, både foreldre seg imellom, og mellom lærer og minoritetsforeldre. 

Læreren sa: 

      ”Når jeg spør om de har forstått, sier de ja, selv om de ikke forstår” (Lærer1:1). 

 

Morsmålslærer var ofte tolk, selv om dette ikke ga den samme umiddelbare kontakt mellom 

klasselærer og foreldre, og det kunne ta lang tid å oppnå noen grad av tillit. En lærer, og en 

morsmålslærer, sa at en del minoritetsforeldre hadde et litt negativt forhold til det med skolen, 

fordi de møtte en annen kultur der enn den de var vant til hjemme. Det ble en kulturkonflikt  

mellom skolen og hjemmet. Dette kunne føre til at barna ble satt under krysspress.  En lærer 

mente det`ikke var viktig å kjenne noens kultur`, at elevene i klassen ble kjent med hverandre 

gjennom det daglige samarbeidet. Læreren ga uttrykk for at man i pedagogisk sammenheng, 

gjennom undervisningen benyttet seg av sammenligninger mellom forskjellige kulturers måte å 

bruke tallsystemet eller grammatikk for å gi elevene en større bevissthet omkring forskjellige 

skikker, tenkemåter og verdensoppfatninger. Alt var like verdifulle uttrykk for det menneskelige, 

sa læreren. En morsmålslærer hadde et tilsvarende syn, uttrykt med andre ord: 

 

”vi er først og fremst mennesker - hudfargen er litt forskjellig, men blodfargen er den samme” 

(MorsmålslærerD:2). 

Morsmålslærerne sa alle noe om sin rolle overfor barn og foreldrene som kulturformidler, eller 

kulturtolk. En sa at han lærte barna om deres historie og røtter, fordi det var viktig for barna med 

tilhørighet, samtidig som integrering etter hans oppfatning betydde å 

 ”… ha flere kulturer samtidig” (Morsmålslærer A:2). 

 En annen morsmålslærer sa at kulturbakgrunn først og fremst betydde å beholde et skikkelig 

språk,(morsmål), og å lære dette korrekt. En tredje sa at en del av hans rolle var å kommunisere 

med barna på deres eget språk. 
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Alle morsmålslærerne vektla samarbeidet med foreldrene. En sa at det å støtte elevene i deres 

utvikling betydde å ha et tett samarbeide mellom foreldrene, skolen og elevene. Dette ble omtalt 

som den gylne triangelen. En annen morsmålslærer sa at en del foreldre strittet imot det å ta inn 

sider av den norske kulturen, fordi de var redde. Læreren så det som sin rolle å hjelpe foreldrene 

til å forstå at de derved gjorde det vanskelig for sine barn å lære i skolen, fordi barna ble delt 

mellom lojaliteter, han uttrykte dette slik: 

 ”… barna lurer på; skal jeg høre på læreren eller skal jeg høre på mamma og 

pappa”?(Morsmålslærer A:2). 

Denne morsmålslæreren var seg bevisst sin rolle som kulturtolker, og brukte tid på møter med de 

enkelte foreldre(par) til å forsøke å forklare dem at de måtte la barna sine få ”gro naturlig i den 

sammenhengen de var i”. Han mente også at det var viktig at foreldrene klarte å se det positive i 

den norske kulturen som de tross alt levet i, for ”da overlever du”. 

 

Vurdering. 

 
Spørsmålene om kulturbakgrunn og dens betydning ble stilt i flere omganger, med to foci , det ene 

for å få øye på hva læreren gjorde for å styrke elevens selvbilde det andre for å få tak i hva 

kulturbakgrunn kunne ha å tilføre selve undervisningen. I klasserommene jeg besøkte var det 

elever fra et sted mellom 5 og 15 nasjonaliteter. Det sier seg selv at en vanlig norsk lærer ikke kan 

ventes ha omfattende kjennskap til så mange kulturers forskjellige uttrykksformer. En lærer sa: 

 ”Det er mye ekstra arbeide, man må sette seg inn i elevenes kultur og sin egen”(Lærer 2:2). 

 

Lærerne lot elevene trekke frem sider ved sin bakgrunn som eleven hadde lyst til å dele med 

klassen, og som hørte inn under tema i undervisningen. Dette er i tråd med læreplanens, og 

stortingsmeldingers intensjon om å gi rom for mangfold og likeverdighet(St.meld. nr 17, L97).  

Samtidig, ”blir eleven sett” slik en lærer sa. Også dette i tråd med læreplanverket.  Lærere i 

flerkulturelle skoler trenger å bli bevisst den generelle holdning blant folk til kulturmangfold, og 

det offentliges politikk for håndteringen av dette mangfoldet. Fordi det har betydning for hvordan 

studenter ser på seg selv og hverandre(E. Coelho 1998). 

 En av grunnskolens oppgaver er å gi elevene tro på seg selv (Allmenlærerutdanningen, 

HiO.http://www.hio.no/content/view/full/5004), eller sagt på annen måte, bidra til at barna får en 

positiv selvoppfatning i forbindelse med skolearbeid. Elevene må læres til selv å se, høre, 

 78



fortolke, og lære å leve med å bli sett, hørt og fortolket uten at det skal true deres grunnleggende 

positive selvoppfatning (Liv Duesund, 1999:33). 

Selvoppfatningsbegrepet er mangesidig, og identiteten er en vesentlig side ved selvoppfatningen 

(Duesund 1995). I intervjuene benyttet vi begrepene identitet og selvoppfatning om hverandre. 

Det er noe upresist, men i en slik samtalekontekst valgte jeg dette for ikke å komplisere samtalen. 

Figuren under viser grafisk noen forskjellige grupper individet (i denne kontekst den flerkulturelle 

eleven) kan identifisere seg med på en og samme tid. Virkeligheten, slik som hver og en av oss 

måtte oppfatte den, er selvsagt ikke så endimensjonal og oversiktelig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
         
 
 
        

 
Nasjonalitet 

 
      Individet  

 
Etnisitet 

 
Religion 

Ikke eksepsjonelle 
Eksepsjonelle 
(f.eks . 
handikappede)

Sosial klasse 

Ungdoms-
grupper 

 
Kjønn 

 
 
  
 
Fig.2.  Adaptert modell over individets identifikasjonsgrupper etter Banks 1977 i ”Att vara lärare i en mångkulturell 

skola, s.10, Katarina Andersson och Monica Refinetti,IPD-rapport, Nr 2001:07). 

 

Individet kan ha flere, og overlappende identiteter samtidig. Man er medlem av mange grupper 

(Hylland - Eriksen, Sørheim 2000), og jo mer læreren kjenner til en elevs identifikasjon med en 

viss gruppe, dess bedre kan læreren forstå hans eller hennes måte å være på (K. Andersson og 

M.Refinetti 2001:33). Identiteten defineres i forhold til noe eller noen, ingen erfarer i et vakuum. 

All identitet forutsetter en annen (R.D.Laing  i J.Cummins 1996 ). Ikke minst hører kropp og 

identitet sammen.  Vi erfarer gjennom kroppen, uten kroppen eksisterer ikke ”jeg” (Merleau - 
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Ponty i Duesund 1995). Hvordan vi oppfatter andre menneskers måte å være på, og hvordan 

individet plasserer seg selv og sin subjektive kultur i forhold til de andres, hvordan vi identifiserer 

andres alder, etnisk tilhørighet, sosiale klasse  

osv. erfares gjennom kroppen. Og viktige aspekter ved kulturen, usynlige kulturelle verdier, sitter 

i kroppen (Shontz i Duesund 1999;Hylland-Eriksen, Sørheim 2000).  

  

Minoritetsspråklige elever omtales noen ganger som tokulturelle, eller at de har en tredje identitet, 

en kontekstuell identitet (Parszyk 2001, Goldberg-Kyaga i Andersson og Refinetti 2001). Men 

individet er ikke sin kultur, det har en kultur (Peter Norman Waage 1996). Lærere sa at noen barn 

og noen foreldre opplevde det som vanskelig å forene denne to – eller - flerkulturaliteten i 

hverdagen. Både lærer og morsmålslærer omtalte for eksempel krysspresset eller 

lojalitetskonflikten enkelte elever kunne føle, når de skulle forholde seg til, og kanskje velge å ta 

stilling til hvorvidt de skulle være lojale overfor foreldrenes autoritet eller skolens. Lærere sa at 

noen foreldre kjenner seg fremmede i forhold til skolen. Enkelte barn og unge tar avstand fra 

hjemmekulturen, med de omkostninger dette kan medføre for eksempel i form av tap av etnisk 

identitet og svekket selvfølelse (Sudia Paloma McCaleb i Jim Cummins 1996; S.Bochner i Ward, 

Bochner og Furnham 2001). Som en morsmålslærer sa: 

”Noen foreldre er redde, de stritter imot, lukker igjen… de kjenner seg annerledes… og når de 

kommer til skolen tar de alt de får høre opp i negativ forstand… Det er viktig at foreldrene klarer å 

se det positive i den norske kulturen… da hjelper de sine barn”(Morsmålslærer A:6). 

 

Flerkulturell kontakt kan beskrives på gruppe og individnivå. På gruppenivå kan kontakten 

sammenfattes i fire former; folkemord, assimilering, segregering(separatisme) eller integrering. På 

individnivå kan man tilsvarende operere med fire former; `forbigåelse`, overdreven sjåvinisme, 

marginalisering og to(fler -)kulturalitet. Hver måte reflekteres i individets etniske identitet(Ward, 

Bochner og Furnham, 2001). Det er en generell oppfatning om at flerkulturell kontakt innebærer 

stress (kap. 2) ,og at migrasjon medfører stress (Lundberg 1991; Ward, Bochner, Furnham 2001). 

Det finnes også minoritetsspråklige barn og foreldre som har flyttet eller flyktet fra sitt 

opprinnelsesland fordi det har vært krig eller andre former for katastrofe. Det er påkjenninger som 

kan medføre traumer, sjelelige sår, som kan true individets selvbilde og grunnleggende relasjoner. 

Slike oppbrudd medfører også tap av å arbeide og andre sosiale kontakter som må fosøkes 

gjenoppbygget. Slike plutselige tap av arbeid og økonomi er en stressrisiko (Sveaas og Hauff, 

1997; Bakken 2003). Dette kan igjen medføre endringer i familiesamspillet. Foreldre kan oppleve 

at konflikter dukker opp, de  
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kan oppleve perioder med psykisk labilitet, som igjen kan påvirke barnas utvikling (Backe-

Hansen og Ogden i Bakken, 2003). En lærer sa; 

”det er kjempevanskelig å skille mellom lærevansker og sosioemsjonelle vansker, hva son kommer 

først og hvordan de påvirker hverandre(Lærer5:.6). 

En annen sa: 
 

...”Det ser ut som om PP-tjenesten har lite kunnskaper om det å være tospråklig 

.Veldig ofte skyves alt over på kulturbiteav PPt, for eksempel, han er traumatisert…ikke 

rart han ikke lærer noe”…(Lærer 5:.9). 

 
 

4.3. Hva gjøres på skolen for å motvirke fremmedfrykt og rasisme 
 
 

(Peer Gynt er met et bleven stille. Han skotter skjult og sky mot flokken -. Alle ser på ham, men ingen 

taler. Han nærmer sig andre klynger. Hvor han kommer, bliver der taushed; fjerner han sig, smiler man 

og ser efter ham.) 

P e e r G y n t (sagte). Øyekast, sylhvasse tanker og smil. Det gnisler, som sagbladet under en fil! 

(Han stryger sig langs gærdet. S o l v e i g, med lille H e l g a ved hånden kommer inn på tunet i følge 
med f o r æ l d r e n e. 

E n m a n d (til en anden i nærheten af Peer Gynt). 

Se innflytterfolket. 

D e n  a n d e n. De vestenfra? 

F ø r s t e . Ja, de fra Hedalen.           

A n d e n.                                   Riktig,ja! 

                                                                                         (Første handling, Peer Gynt, Et Dramatisk       

                                                                                           Digt, 1867. Henrik Ibsen) 

 

 

Halvparten av lærerne sa at gjennom lek og daglig samvær, falt ting naturlig på plass. At barna 

”ikke tenkte over det” (forskjeller). Som en sa; ”barna er i utgangspunktet fargeblinde”. Denne 

læreren mente fremmedfrykt var et voksenpåført fenomen. To lærere hevdet at klasselærer hadde 

et stort ansvar i denne prosessen, med å skape rom for elevenes ulikhet samtidig som de var deler 
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av en enhet, og utvikle toleranse for forskjeller. En lærer mente toleransen minoritetsgrupper 

imellom var større enn mellom minoritetsgrupper og det norske majoritetssamfunnet; 

 
”Toleransen de har seg imellom til tross for ulike bakgrunner er relativt stor… mye av problemet 

er manglende toleranse for det norske samfunnslivet... de har ikke kulturkompetansen blant 

annet”(Lærer 5:3). 

To lærere trakk frem at forskjellene var en stor ressurs i undervisningen, at det kanskje var lettere 

å ha svært mange minoritetsspråklige elever i en klasse enn få, og at rasisme først og fremst ble 

motvirket ved hele klimaet på skolen. Noe av det vesentlige mente læreren, var at ledelsen kjente 

lærernes holdninger til mennesker fra andre land, og at ledelsen bevisst ”dyrket frem det gode”. 

 

En lærer trakk frem nulltoleranse i forhold til mobbing, og at elevene ble kjent med hverandre. En 

morsmålslærer, som hadde arbeidet ved mange skoler, sa at svært meget avhang av lærernes 

holdninger og innstillinger.  

 

Vurdering 
 
Rasisme beskrives fyndig av Pine og Hilliard som: 

 
”en mental sykdom karakterisert ved perseptuell forskyvning(vridning), en benektelse av 

virkeligheten, storhetsfantasier (tro på de hvites overlegenhet), projeksjon av skyld (på offeret), og 

fobiske reaksjoner overfor forskjeller”(i Coelho, 1998). 

Stortingsmelding nr.29 (1994 -95) om prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunnskolen 

fremhever at opplæringen må legge vekt på verdien av samhørighet med andre folk, og arbeidet 

for fred og demokrati (kap.4.1.op.cit.). Lærerne formidlet både at de aktivt arbeidet for et 

fellesskap, samtidig som de hadde blikk for ulikheter. Det kunne virke som om de hadde et klart 

begrep om at det var skolens, og spesielt klassestyrers ansvar å formidle toleranse. Lærerrollen 

innebærer å forberede barn og unge for et liv i et flerkulturelt samfunn, og fremmedfiendtlighet 

må møtes med kunnskap og holdningsskapende arbeide. Slik kan elevers (og læreres) kompetanse 

med hensyn til å respektere og håndtere kulturelle forskjeller utvikles (Andersson og Refinetti 

2001; Pihl 2000). 
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En morsmålslærer påpekte tidligere at skolen var det eneste stedet man kunne motarbeide 

fordommer, fordi der kom alle sammen. Når vi sammenholder dette med læreruttalelse om at barn 

i utgangspunktet er ”fargeblinde”, og at fordommer er et voksenpåført fenomen, og lærernes 

relative klare oppfatning om skolens ansvar for å motarbeide rasisme og mobbing, virker det 

oppløftende. Samtidig vet vi at fremmedfrykt har hevd i Norge fra gammelt av, ref. Ibsensitatet 

ovenfor. 

 

 Elisabeth Coelho skriver at alle elever trenger en utdannelse som hjelper dem til å nå sine 

potensielle akademiske muligheter, og å lære de ferdigheter som trengs i et flerkulturelt samfunn, 

og utvikle den globale bevissthet som er nødvendig for de fremtidige verdensborgere, alle elever 

trenger en ”antirasistisk” utdannelse (Coelho 1998). Lærerstudenter må inkluderes i denne 

elevgruppen, dersom fremtidige nye lærere skal forstå hva det innebærer å tilrettelegge en 

undervisning i skolen som tar hensyn til den flerkulturelle eller interkulturelle dimensjonen (se 

kapitel 2). 

 

4.4 Hva menes om spesielle tiltak for minoritetsspråklige elever 
 

På spørsmålet om hvilke tiltak minoritetsspråklige elever har krav på etter forskriften til 

skoleloven, svarte lærere som følger: Tre av lærerne, og to morsmålslærere svarte tilpasset 

opplæring, ”slik som alle barn har rett til”. To morsmålslærer, en lærer og en leder siterte de tre 

tiltakene; dersom elevene ikke har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den ordinære 

opplæringen, har de krav på: undervisning på morsmålet inntil de kan godt nok norsk., særskilt 

norskopplæring, og tospråklig fagopplæring:  

 

”Særskilte rettigheter for språklige minoritetselever i grunnskolen: 

Kommunene har plikt til å gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og 

samisk nødvendig morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt 

norskopplæring inntil de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige 

opplæringen, jf. opplæringsloven § 2-8. Elever som fyller disse vilkårene, har rett til alle 

tre typer opplæring under forutsetning av at det er egnet undervisningspersonale i 

kommunen.” Se også Forskrift til gsl.§2.8,F-008-03, om §24.1(se kapitel 2). 
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 En lærer beskrev praksis av tiltakene, en annen lærer sa at han ikke visste hva tiltakene for 

minoritetsspråklige elever bestod av. En leder sa de praktiserte tospråklig opplæring på 

småskoletrinnet, mens på mellomtrinnet var det mer flerkulturell undervisning. Lederen sa at man 

hadde en morsmålslærer tilstede i noen fag og noen timer, men at det ikke var 

morsmålsundervisning i den forstand. Lederen informerte også om at enkeltvedtak inntil i år var 

praktisert slik at elevene fikk tilbud etter behov, mens fra og med 2003, hadde skoler fått påbud 

om å sende brev til alle foreldre med informasjon om flerspråklige elevers rettigheter til 

språkopplæring etter forskriftene.  

 

4.4.1. Hva legges i begrepene morsmålsopplæring, norsk som 
andrespråk og tospråklig fagstøtte 

Tre lærere, to morsmålslærere og to ledere, svarte morsmålet benyttes i den grunnleggende lese- 

og skriveopplæringen. En lærer svarte at morsmålsopplæring var opplæring på morsmålet, en 

annen lærer svarte at morsmålsopplæring ble gitt fra 1-7 klasse dersom det var ressurser til det. En 

morsmålslærer svarte: 

”Morsmålsopplæring er for meg først og fremst stoff som passer til elevens forutsetninger på det 

trinnet eleven er på, på sitt eget språk. Deretter blir det lett å sammenligne med 

norsk”(morsmålslærer B:4). 

En morsmålslærer sa at det avhang av norsklæreren hvorledes han/hun vil bruke 

morsmålslæreren. En lærer svarte: 
”i min klasse er barna født i Norge... det er et problem at morsmålet deres ikke blir aldersadekvat 

etter hvert... det utvikles ikke på samme måte som deres norske språk, men oppgaven å styrke 

morsmålets utvikling har ikke den norske skolen påtatt seg”(Lærer4:4). 

 

Betegnelsene Norsk som andrespråk, særskilt norsk eller N2, ble brukt om hverandre, men i 

betydningen spesielt tilrettelagt norskundervisning for elever med annet morsmål enn norsk. 

Norsk som andrespråk (N2)beskrives som særskilt norskopplæring etter forskriftene, av en leder. 

En annen leder ved samme skole sier at det er undervisning i norsk av en lærer med spesiell 

utdannelse for det, noen ganger i gruppe, noen ganger individuelt etter elevens behov. En leder 

ved en skole sier at alle lærerne ved skolen underviser N2. Alle morsmålslærerne sa N2 var 

tilpasset norskopplæring for elever med norsk som andrespråk, undervist av en norsk lærer. Men 

en morsmålslærer sa at det måtte være vanskelig for en norsk lærer å undervise barn som ikke 

kunne norsk. 
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En liten anekdote om undervisning i særskilt norsk: 

”Jeg kan fortelle deg en historie, det er som en vits; Det var en flink, norsk lærer som forsøkte å forklare begrepet 

”ivrig”. Hun kommer og hopper og danser, gjør ditt og datt, vifter med armene… hun har gjort alt hun kan… så, 

etter en halvtimes tid påstår hun at alle barna har forstått det. Når jeg kommer inn i klasserommet, spør jeg 

læreren om barna skjønner begrepet. Ja, du kan spørre dem. Barna svarer: ”fly”, eller ”svette”. 

Stakkars henne, istedenfor å bruke så mye energi, danse i over en halvtime, kunne de bruke en morsmålslærer, 

han kunne si to ord” (morsmålslærer D:5). 

 

 

 Den samme morsmålslæreren var også imot å ta elever ut av klassen, for å gi særskilt 

norskundervisning, fordi det kunne stigmatisere. Det samme synspunktet ble fremmet av en annen 

morsmålslærer som kom til intervju, men opptaket av intervjuet ble av en så dårlig kvalitet at det 

ikke gikk å skrive ut, derfor kom ikke morsmålslærerens andre tanker tydelig nok frem til å bli 

integrert i oppgaven forøvrig. To lærere sa at N2 var undervisning i norsk etter egen læreplan, og 

den ene presiserte at denne ressursen helst ble benyttet i klasserommet, der man fikk fordelen av 

to lærere i timen. En lærer kalte det enklere norsk, en annen sa undervisning av norsk lærer, mens 

den siste sa det egentlig var en metode, og at også tospråklig lærer ble brukt til dette. 

 

Tospråklig fagopplæring ble gjennomgående forklart som fagstøtte av morsmålslærer av samtlige 

informanter. Flere lærere trakk frem at teamarbeidet var viktig i sammenheng med 

språkopplæringen, og særlig ved tospråklig fagstøtte. 

 

4.4.2. Hvordan beskrives ”et godt nok norsk” 

En leder sier at det kravet myndighetene setter er at lærerne i felleskap skal finne ut om eleven 

skal ha tospråklig opplæring eller ikke. 

 
”Som klassestyrer leverer jeg søknad til ledelsen for de elever som ikke klarer å følge den vanlige 

undervisningen… vi ser at det er mange barn som har et veldig bra dagligspråk, men så kommer 

de i klassen og skal lese tekster… og da har de ikke noen knagger å henge begrepene på… 

samtidig har du de som er gode i norsk, men som får problemer i samfunnsfag eller naturfag, fordi 

de ikke har begreper for dette fra sin kulturbakgrunn”. 

Stort sett alle lærerne, både morsmålslærere og norske lærerne omtalte elevenes norskferdigheter 

slik det ble snakket i vanlig dagligtale, som et greit overflatespråk. Det ble stadig flere elever som 

kan snakke et godt nok norsk til å få dekket sine daglige behov. Når så elevene kommer opp i 4-5. 

klasse, og det faglige etter hvert blir mer fremtredende, og krever større språklige ferdigheter, trer 
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hva lærerne kalte ”4 -5.klassesyndromet” frem. Det vil si at elevene får problemer med 

tekstforståelse og derved faginnlæring. Som en lærer sa: 

”Har du ikke begreper så skjønner du ikke teksten. Har du ikke selvfølelse på at du har begreper, 

så stopper også læringen… for å lære, være åpen for å ta imot, skal du også være litt trygg og 

selvsikker”(Lærer 2:7). 

 

Lærerne sa at elevenes begrepsforståelse og ordforrådet var avgjørende for den faglige 

fremgangen og for deres selvfølelse (Skaalvik og Skaalvik 1999). De fleste lærere trakk frem hvor 

viktig det var med et godt ordforråd, både for tanken, og for fagene. Tre lærere trakk frem at 

elevene særlig falt av i matematikken, når de kom til tekststykkene. Læreren sa: 

”Jeg guffer på med ren matematikk, slik at de i hvert fall mestrer det, så kjører jeg ordforståelse 

og begreper i de andre timene”(Lærer 5:7). 

En morsmålslærer sa: 

”Ordforrådet kan sammenlignes med det å ha en nøkkel. Denne nøkkelen åpner skolens 

dør”(Morsmålslærer B:6). 

Mens en lærer sa det var viktig å legge opp til en undervisning der ord ikke betydde alt, slik at de 

elevene som ikke hadde ord for alt falt av lasset. En måte å gi elevene språktrening på var at de 

fikk mange samhandlingsmuligheter i skolehverdagen der de fikk brukt språket på andre måter 

enn bare det enkle språket som ble brukt i skolegården. 

 

Vurdering 
 
Det kan se ut som om lærerne setter likhetstegn mellom de tre tiltakene for minoritetsspråklige 

elever, og tilpasset opplæring, TOP,(og samtidig husker vi at lærerne til dels satte likhetstegn 

mellom èn skole for alle`og TOP.) Det er i og for seg ingen motsetning her, for i tillegg til at alle 

elever har rett til TOP i skolen, ifr. § 1.2. i grunnskolelova (se kap.2), så har minoritetsspråklige 

elever som ikke behersker ”godt nok” norsk til å følge den ordinære undervisningen noen 

særskilte, men ikke lovfestede rettigheter ifølge § 2.8. i grunnskolelova og Forskrift til gsl.§ 2.8,F-

008-03, om § 24.1.  At ikke alle lærere ramser opp tiltakene, betyr imidlertid ikke at tiltakene ikke 

praktiseres, eller at lærerne ikke vet hva de innebærer, men det ser ut til at de praktiseres noe 

forskjellig ved skolene, og muligens noe forskjellig i klassen hos den enkelte lærer eller 

lærerteam. I noen av klassene der jeg foretok deltagende observasjon, var det opp til fire lærere 

inne i timen samtidig. Det kunne være morsmålslærer fra to språkgrupper, spesiallærer og 

klassestyrer. For en som kommer utenfra kunne det virke som om det var et kaotisk 
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sammensurium av tilpasset opplæring/spesialundervisning/morsmålsopplæring. Man må nok være 

innviet for å vite hva som er hva.  

 

Lærerne klaget over liten tid til planlegging. Morsmålslærere klaget over at de ikke hadde nok tid 

til å delta på teammøter, fordi de arbeidet ved tre eller flere skoler.  Jeg må stille spørsmålet om 

teamene virkelig kunne klare å innfri kravet til samarbeide om elevene under det tilsynelatende 

rådende tidspresset, når elevene har så vidt forskjellige behov. 

 

Når informantene ga sin forståelse av hva de språklige tiltakene for minoritetselever innebar, var 

det rimeligvis noen forskjeller mellom begrepesforklaringer, og hva de sa om praksis i 

undervisningen av for eksempel fagstoff til elever med ulike norskkunnskaper. Det var et par 

motsetninger mellom læreres uttalelser, for eksempel sier en lærer og en leder ved samme skole at 

alle ved skolen underviser norsk 2, mens en morsmålslærer ved den samme skolen sier at bare 

norske lærere underviser norsk2. Ved beskrivelsen av morsmålsundervisningen, var de fleste 

opptatt av at dette hjalp elevene til større begrepsforståelse. En leder kalte undervisningen som  

ble praktiseres for ”mer flerkulturell”, forklart som at morsmålslærer er tilstede i noen timer. Dette 

kan forstås på mange måter, det ble ikke helt klart hva det flerkulturelle bestod i utover det at 

mange nasjoner var samlet i klasserommet, og at morsmålslærer var behjelpelig med språk. 

 

 Hva som imidlertid ikke ble nevnt, var at morsmålsopplæringen ifr, læreplanen også skal være et 

middel til å styrke elevenes selvbilde og identitet (Læreplan, Morsmål for språklige minoriteter 

L97, Kapitel 2.). Når lærerne skal beskrive ”godt nok norsk”, beskriver lærerne forskjellen på det 

de kaller dagligtale eller overflatespråket, og den språkbeherskelsen elevene trenger for å kunne 

følge med i fagundervisningen.  Skutnabb-Kangas & Toukomaa skiller mellom”surface fluency” 

og” conceptual linguistic knowledge”.  Språkfasaden blender, sa lærerne. Gjennom å ha et godt 

overflatespråk (BICS (Cummins, ref.kap.2)), men et dårlig utviklet tankeverktøy (CALP), vil et 

barn kunne skjule at det mangler grunnlag for å tilegne seg en abstrakt, skolefaglig læring med 

dette språket som verktøy (Befring, Hasle, Hauge1993). Noen lærere sa at det kunne ta lang tid 

før de virkelig fikk tak i at en elev egentlig hadde et språkproblem, nettopp fordi dagligspråket var 

godt nok, mens språkbeherskelsen ikke var god nok til å klare å følge med på undervisningen, og 

gjennomføre de oppgavene som ble gitt. 

 

Lærerne uttrykte omsorg for elevenes faglige og emosjonelle utvikling.  Det er i tråd med 

læreplanens intensjon om å ta medansvar for barns oppvekstmiljø og deres identitetsutvikling.: 
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” Einskapsskulen skal femne elevgrupper med eit mangfald av føresetnader og føre dei til vidare 

vekst og virke på tvers av ulikskapar”.(Prinsipp og retningslinjer for opplæringa i grunnskulen, 

L97). 

Lærere har sagt at ”den flerkulturelle biten ” er den vanskeligste. Inntrykket som feste seg ved den 

ene skolen, var at lærerne i stor grad var overlatt til seg selv. Det kan være en positiv utfordring, 

”den profesjonelle og autonome lærer” (Britt Ulstrup Engelsen 1999). På den andre skolen var det 

for meg en tydeligere sammenheng mellom hva lærerne sa om sin klasseromsundervisning og hva 

ledelsen sa var skolens visjon og mål i arbeidet med å tilrettelegge undervisningen for de 

minoritetsspråklige elevene og skape en inkluderende skole.  

  

4.5. Vurdering av egen kompetanse 
 
 
Informantene fikk spørsmål om hvilket behov de hadde for kompetanseheving og hva som er den 

største utfordringen i arbeidet ved en flerkulturell skole. Her kommer det naturlig nok frem noen 

forskjeller i vurderinger mellom lærere og ledere, fordi de har forskjellig arbeidsområde. 

 

 Om utfordringer, sa fire lærere og to morsmålslærere at den største utfordringen var den samme 

som alle lærere hadde, nemlig å gi barna det de hadde behov for, etter sitt eget tempo og 

forutsetning, se alle og enhver, gjøre barnas hverdag god, og sørge for at hver og en følte seg 

verdsatt som individ. Samtidig kunne det høres ut som en oppramsing av en utenatlekse. 

 

”Den største utfordringen det er tilpasset undervisning til alle elever, enten de er fra den ene 

eller den andre kulturen -barna har krav på sitt”(Lærer 2:8). 

 

 En lærer nevnte at det var en utfordring å få hverdagen til å fungere med alle de lærere som gikk 

ut og inn av klasserommet, som skulle ha beskjeder til enhver tid om hvordan timen skulle være. 

En morsmålslærer sa at den største utfordringen var å passe til jobben som lærer, og å kunne holde 

ro i klassen. En lærer sa den største utfordringen var det flerkulturelle, og  

forholdet til andre instanser, som PPT (det statlige spesialpedagogiske støttesystemet) 

 

 En leder mente at noe av den største utfordringen lå i å ivareta ressursene på en god måte, slik at 

det kom barna til gode på best mulig vis. En leder sa at det var en stor utfordring at de 
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minoritetsspråklige elevenes prestasjoner lå langt under de andre elevenes prestasjoner. En leder 

mente det var en utfordring å sørge for at tospråklige lærere skulle få en skikkelig 

kompetansehevning, få hele skolens personale på samme nivå og sveise dem sammen som enn 

enhet for å utføre den viktige jobben de var satt til på en optimal måte. 

 

Om kompetansebehov, sa to lærere og to morsmålslærere at de hele tiden måtte oppdatere seg i 

forhold til ny kunnskap om tospråklige elever, og skolemyndigheters stillingtagen til 

morsmålsopplæring, en morsmålslærer ønsket mer kunnskap om eget språks utvikling, en annen 

mer kunnskaper i norsk. En lærer mente kunnskap om undervisning av flerkulturelle elever var 

påkrevet. 

 

En leder ga uttrykk for at det var provoserende at myndighetene utelot en debatt om 

problemstillinger knyttet til tilpasset undervisning for de minoritetsspråklige elevene. Jeg 

oppfatter det dit hen at lederen ønsket tydeligere retningslinjer fra myndighetenes side om 

språkopplæringen for minoritetsspråklige elever. Lederen sa man arbeidet aktivt innad i personalet 

med likestilling av alle lærerkategorier, og med å stadfeste den enkelte lærers selvstendige ansvar 

overfor elevenes utvikling. En leder arbeidet aktivt med skoleutvikling og utvikling av flere typer 

ledelse på skolen. En leder sa det var viktig å stille seg spørsmål om når er man kompetent.  

 

”For læreren, som har læring hos sine elever som hovedoppgave, vil det være helt vesentlig selv 

å kunne utvikle seg som lærende menneske i et samspill med mennesker”(Kjell Skogen 2004:41). 

 

 Lederen sa det viktig å hele tiden prøve å heve ting opp på et bevisst plan, holde temaer varme, 

og ha en levende debatt gående i kollegiet.  

 

Vurdering. 

For lærernes sin del ser det ut til at å kunne imøtekomme idealet om en tilpasset opplæring for 

ALLE elevene, er det mest maktpåliggende. Mitt inntrykk var at lærerne inkluderte de tospråklige 

elevene i sin tolkning av tilpasset opplæring, at det for dem ikke var noen forskjell på barna i 

praksis. Men det kan se ut til at ”det flerkulturelle ” byr på visse vansker. En lærer sa: 

 

” Jeg tror på en måte man ikke kan kurses i det, jeg opplever jeg har større kompetanse når det 

gjelder kulturer jeg har et privat forhold til ”(Lærer 5:9). 
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Her må man kunne tenke seg at kontakten mellom lærere, morsmålslærere og foreldre til 

minoritetsspråklige barn vil kunne utgjøre et område for gjensidig læring. 

 
 ”Samarbeid med foreldra er òg viktig for individuell tilpassing av opplæringa for elevar frå  

språklege og kulturelle minoritetar”(Læreplanverket for den 10-årige 

grunnskolen,http://www.ls.no/L97/L97/).  

 

 Det å bygge opp en gjensidighet i kommunikasjonen med foreldrene er noe av skolens utfordring. 

Det forutsetter at skolen og foreldrene kan møtes som likeverdige samtalepartnere. Gjennom dette 

kan foreldre få en reell medinnflytelse i skolen (Nordal 2003) . 

 Samtidig er det foreldrenes ansvar å bidra til en slik mulighet. Morsmålslærerne fortalte ved flere 

anledninger hvordan de arbeider med å bygge opp tillit og en forbindelse mellom hjemmet og 

skolen.  

 

 Samarbeide ser ut til å være et stikkord, i spørsmål som angår utfordringer for skolens lærere og 

ledere. Lærere påpeker at utfordringer knytter seg til blant annet å finne samarbeidstid nok, siden 

det er stor trafikk inn og ut av klasserommene, at det kan være vanskelig å få samarbeidet med 

andre instanser til å fungere konstruktivt. Noen lærere nevnte også at samarbeide foreldrene 

imellom, i den enkelte klassen kunne by på utfordringer blant annet på grunn av kulturelle 

forskjeller. Morsmålslærer påpekte læreres egen evne til å holde ro i en klasse, eller kanskje man 

kan kalle det samarbeide med elevene, var et område som ga utfordring for noen. Ledelsen ved en 

skole pekte på hvor viktig det var å tilsette lærere som kunne kommuniserer med elever og med 

foreldrene. 

 
”Hva er egentlig skolelederens jobb. Fordi skolen skal ha rom for alle, må lærerne ha blikk for 

den enkelte. Dette handler om noe mer enn å gjøre noen administrative grep… en inkluderende 

skole som skal ha rom for alle, må også utvikle holdninger som gjør inkludering mulig”( Sølvi 

Lillejord 2003.) 

 

Ledere var opptatt av skoleutvikling. Ledelsen ved den ene skolen sa om sitt arbeide på dette 

feltet, at det gjaldt både utad i forhold til andre skoler og etater, og innad i egen skole. Lederen sa; 

 

” Vi har i et par år drevet lærere på dette med kompetanseoppbygging og bevisstgjøring i forhold 

til… et likeverdig skoletilbud for alle… mye av samarbeidstiden til å drøfte hva tilpasset opplæring 
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er… særskilt norsk og tospråklig opplæring har vi etter hvert definert som en del av tilpasset 

opplæring”(Leder Z:3). 

 

Ledere la også vekt på elevenes sosiale kår, ettersom mange familier levet i regelrett 

fattigdom. De sosioøkonomiske vanskelighetene som en relativt stor del ev elevenes 

hjemmehverdag var preget av, var viktig å ta hensyn til i skolelivets hverdag. Elevenes 

sosioøkonomiske kår utgjør en av rammebetingelsene for skolens praktiske virkelighet. 

Rammebetingelsene kan være: den aktuelle politikk, - opplæringslova,- læreplaner, -

økonomi,-personalgruppens kompetanse -elev(foreldregruppen), -tidsbruken på skolen - de 

fysiske og geografiske omgivelsene, -undervisningsmateriellet med mer. 

 

En leder la vekt på kompetanseutvikling i personalet, både rent faglig, og i forhold til å kunne 

møte variasjonen i kulturene som elevgruppen representerte.  

     . ” I en lærende skole er en viktig lederutfordring å se, identifisere og analysere problematiske 

sider ved skolens arbeide… Pedagogiske ledere og ledelse av pedagogiske prosesser må betraktes 

som en relasjonell aktivitet; ledelse i samhandlingsperspektiv” (S. Lillejord.2003). 

 

Idealet om en tilpasset opplæring for alle forutsetter en kontinuerlig endring av skolen slik den er i 

dag, og dette forutsetter at skolens personale, ledere og lærere utvikler en endringskompetanse i 

sin daglige praksis (Skogen 2004). Lærerne i undersøkelsen hadde alle bred 

undervisningserfaring, mange med et langt yrkesliv bak seg i undervisning også av klasser med 

minoritetselever. Etter min oppfatning, sitter disse lærerne inne med mye erfaring om 

undervisning av barn fra hele verden, men, spørsmålet er hvordan disse erfaringene kan komme 

andre lærere og skoler til gode? Kanskje lærerne undervurderer sine erfaringer?  Vi kom ikke inn 

på hvordan de tenkte seg, eller i praksis videreformidlet alle disse erfaringene. Det vil kunne være 

et tema å ta opp i en annen undersøkelse – hvordan spredning av kunnskap, deling av verdifull 

erfaring med kolleger på egen skole og mellom skoler kan bli en fruktbar kilde til vekst. Ledelsen 

ved den ene av skolene var oppmerksom på dette som fremtidig satsningsområde. En av skolens 

ledere sa: 
…”så skal vi følge opp dette, skriftliggjøre det, og vi må sørge for at erfaringene … dette blir 

skriftliggjort og implementert slik at de som kommer etter, blir en del av dette… Så må vi 

etterkontrollere og starte en evalueringsprosess, etterse organiseringen, innholdet… diskutere 

det…”(lederZ:3). 
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 Jeg observerte at ved denne skolen var det nokså stort sammenfall i måten lærerne snakket om sin 

undervisning på. Det var mulig å gjenkjenne at de hadde en felles plattform. Et mål for en av 

lederne ved skolen var å holde oversikt, en rød tråd, og minne personalet på hva de sammen 

arbeidet mot, og til å se sammenhenger med handlingsplan og visjon for skolen. Fordi, som denne 

lederen uttrykte det: 

”Skolen blir fort preget av mye fragmentering… det blir vanskelig å vite hvor en befinner seg… 

Lærersamarbeide på teamene gjøres på veldig forskjellige måter, den pedagogiske trekanten eller 

samarbeidet skole, elev lærer, oppfattes på veldig forskjellig måte av lærere”(LederÅ:2). 

 

  Dette var ikke like tydelig ved den andre skolen. Inntrykket derfra var at læreren var en ”øy”, 

som måtte ta utfordringene som best han/hun klarte det. Dette sies igjen med det forbehold at 

observasjonene er foretatt over et kortere tidsrom, og kan hende andre observasjoner ville bli 

registrert ved et lengre opphold, eller ved gjentatt opphold. Man kan også kanskje se det positive i 

en selvstendiggjøring av den enkelte lærer. 

 

I elevtilpasset opplæring skriver Skogen et. al at det må avsettes tilstrekkelig med tid for at 

aktørene i et samarbeidsprosjekt blir enige, og kommer frem til en felles forståelse av 

fremgangsmåte(r)(s, 153). Men det kan være vanskelig å finne nok samarbeidstid for faglige 

diskusjoner og utvikle grupper som samarbeider godt (Skogen 2004,Lærer2:6,Lærer4:7). 

 

4.6 Morsmålslæreren 
 
 
Morsmålslæreren - ”krumtappen”. Uttrykket stammer fra en leder. Etter lærernes utsagn å 

dømme, kan man trekke den slutning at denne lærergruppen er av uvurderlig betydning for 

arbeidet i den flerkulturelle skolen.  

Dette var funnet som overrasket meg mest. Min forutinntatte og fordomsfulle holdning var at 

morsmålslærere var en nokså sammensatt gruppe lærere med relativt variert utdanningsbakgrunn, 

som i kraft av å snakke elevenes språk, arbeidet i skolen, ofte på timebasis. At svært mange 

morsmålslærere ikke har formelt godkjent kompetanse som gir fast ansettelse i norsk skole, er et 

faktum. Av de lærerne jeg snakket med, var én fast ansatt i kommunen, de andre søkte på 

stillingen hvert år, noe de ga uttrykk for var slitsomt. Men de sa også at de ikke hadde lyst til å ta 

opp igjen noe de allerede hadde studert i sitt hjemland. En lærer ønsket seg økt kompetanse 
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innefor språket sitt, for å følge med på utviklingen, noe han fant var vanskelig å gjøre på 

egenhånd. Alle morsmålslærerne hadde mye å arbeide med oversettelse av skolepapirer, 

foreldremøter på mange skoler, opptil 4 -5 stykker, og relativt tett foreldrekontakt av en annen 

karakter enn hva som ellers er vanlig i skolen. En del av foreldresamarbeidet omfattet tolking for 

klasselærer på foreldremøter.   

 

Alle lærerne, så nær som en, sa at de støttet seg til morsmålslærerne med deres spesielle 

kompetanse i språk og fremmed kultur. En lærer sa at morsmålslæreren var til hjelp med språket, 

men ikke ”når det gjelder den kulturelle biten” fordi morsmålslærere etter lærerens utsagn ofte 

ikke hadde fotfeste i den norske kulturen og således ikke forsto hva norske lærere hadde bruk for 

å vite. Det var et problem at morsmålslærerne ”fløt” mellom forskjellige skoler, derfor kunne det 

være vanskelig å finne samarbeidstid - for å innfri kravet om og formålet med teamarbeid. 

 

 

4.7 Resultater fra egne observasjoner 
 

4.7.1 Deltagende observasjoner 

Gjennom deltagende observasjon fikk jeg anledning til å se og oppleve noe av det lærerne fortalte 

om tospråklige elevers vanskeligheter med det norske språket.  Jeg var tilstede i mattetimer. Det 

tok ikke mange minuttene før en og annen elev henvendte seg med et spørsmål, så jeg kunne selv 

se og høre hvordan tospråklige lever strevet med tekststykker. Nå vil jeg legge til at mattebøkenes 

tekster ikke er glassklare. Jeg har selv en 7.klassing hjemme som bruker de samme bøkene som 

disse elevene gjorde, og det er mer enn en gang jeg har stusset ved tekstenes uklarhet, i tillegg til 

at det finnes flere direkte feil i bøkene. Dette bidrar selvsagt ikke til å gjøre det enklere for 

tospråklige elever. Hva jeg kunne observere hos to barn, var at de hadde regningsartene inne, for 

eksempel gangetabellen, men at det var selve tekstens ordlyd som gjorde dem usikre. Dette er 

sammenfallende med hva flere lærere fortalte om i intervjuene.  

Jeg var tilstede i timer der man arbeidet med ord og begreper, ”ordbanker” som lærerne kalte det. 

Her arbeidet elevene i små grupper for å finne flere betydninger til et begrep, og så samlet alle seg 

og man delte erfaringene med hele klassen.  Jeg fikk inntrykk av at de fleste elevene ble aktivisert 

gjennom denne letingen etter ordenes betydning i fellesskap. 
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Ved en anledning var jeg tilstede ved en testing av begrepskunnskaper. Dette var tydeligvis en 

svært stressende og vanskelig situasjon for elever som ikke var sikre på begreper, observert 

gjennom kroppslig uro og manglende konsentrasjon, som tygging på blyanter, riving i håret, 

kikking i taket, forsøk på å se hva sidemannen skrev osv. Samtidig kunne jeg se at eleven falt til 

ro ved kontakt med morsmålslæreren. 

 

Det var interessant å observere hvilken kontakt morsmålslærer hadde med elevene. På begge 

skolene jeg besøkte, så jeg elever, fra helt forskjellige land, snakke med sine respektive 

morsmålslærere. Det som slo meg var i hvilken grad elevene virket oppmerksomme, samlet, 

våkne og glade ved denne kontakten. Dette observerte jeg gjennom ansiktsuttrykk, kroppsspråk, 

og stemmelyd, ettersom jeg verken snakker vietnamesisk, somalisk, urdu, albansk, tyrkisk eller 

berbisk, for bare å nevne noen av de språk elevene har som morsmål.   

 

En klasse arbeidet med lekser, samtidig med at læreren tok opp en og en for å gå gjennom 

egenvurderingen til eleven, dette var en fredag. Her var jeg så heldig å bli litt venn med en aktiv 

elev og fikk hjelpe med en oppgave der eleven skulle forklare noen begreper fra norsk 

samfunnsliv. Akkurat denne eleven hadde god greie på emnet, og lette aktivt etter begreper for å 

formidle sine kunnskaper.  

 

Jeg var tilstede i en musikktime. Det var en svært livlig opplevelse, der elevene viste en annen 

side av seg selv. Jeg observerte at jentegruppa var svært mye mer lydhøre enn guttegruppa, i form 

av uro og manglende konsentrasjon. I andre sammenhenger var jeg blitt imponert over hvordan 

enkelte klasser kunne sitte rolig og arbeide, selv ved lærers kortere fravær. 

 

4.7.2 Observasjoner av miljø 

 Kvalitativ informasjon innhentes i kontekst. Kontekst kan være flere ting. Skolene var svært 

forskjellige og skolene hadde flere likheter. Skolenes beliggenhet var forskjellig, den ene lå i en 

by med mye trafikk, tett bebyggelse, og selve bygningsmassen var av eldre dato. Den andre 

skolen lå relativt landlig til, med skog like ved, og i helt nye bygninger. Begge skolene hadde en 

stor gruppe minoritetsspråklige elever, opp mot de fleste elevene i klassen i enkelte klasser, og 

opptil 15 nasjoner i en klasse. Ved en skole var de norske elevene i minoritet. 
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Begge skolene hadde mange elever som ble regnet som sosioøkonomisk svakt stillet. 

Skolene lå i områder som kom temmelig likt ut på levekårsindeksen fra SSB, 2003. 

Levekårsindeks: 

Statistisk sentralbyrå ga ut en Indeks for levekårsproblemer og delindekser for 

enkeltindikatorer.(Tabell 4,SSB, http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/tabell-04.html) Under Pkt. 3 

står det at ” indeksen for levekårsproblemer må ikke tolkes som et uttrykk for ”hvor det er best å 

bo”. På den annen side må det ikke underslås at indeksen gir et bilde av en viktig side av 

velferdssituasjonen i kommunene. Formålet er å sammenligne kommunene med hensyn til sosiale 

problemer…”Man har tall for sosialhjelp, dødelighet, uføretrygd, attføringspenger, vold, 

arbeidsledige, overgangsstønad og lav utdanning”. Utdanning er regnet som supplerende 

opplysning, og er ikke regnet inn i indeksen. 

Når jeg sammenligner boområdene rundt de skolene som er med i min undersøkelse, kommer de 

likt ut på samlelindeksen. De som skiller noe er tallet for dødelighet og overgangsstønad. Der det 

er høy indikator for dødelighet er det lav indikator for overgangsstønad og omvendt. Ellers 

kommer områdene der skolene i undersøkelsen ligger temmelig likt ut. 

 

Her kommer det vel an på hvordan vi velger å lese teksten. Betyr det for eksempel nødvendigvis 

at menneskers livskvalitet må være dårlig selv om de lever i et turbulent eller nedslitt område? Må 

barn fra økonomisk vanskeligstilte foreldre bli dumme på skolen? Hvilke holdninger har lærere til 

elever som kommer til skolen med lite kapital, kulturell og annen? 

Her finner jeg flere tema som jeg kunne ønske at noen ville undersøke nærmere, fordi det handler 

om å gi alle barn likeverdige muligheter i Norge. 

 

Førsteinntrykk av skolene, utdrag fra egne observasjoner: 
 

Førsteinntrykk skole I: 

”Går en runde i området. Jeg har vært der før, men blir overrasket hvor utrolig fargerikt det er der. En gate kunne like 

gjerne ha vært i et annet land, ikke fordi folk også har annen hudfarge enn hvit, men selve stemningen. Det står og 

sitter mennesker utenfor butikker og hus, barn sitter på trammen mens foreldrene jobber ved siden av, noen sitter rolig 

og prater sammen i solen på en kant under noen trær. Jeg ser opptil flere møter mellom eldre mennesker og yngre, jeg 

tenker at her ser det ut til at folk faktisk har litt tid til hverandre. 

Så er det tid for å innfinne seg på skolen. Det er en stor, gammel bygning fra forrige århundreskifte, omtrent da mine 

besteforeldre var født. Innenfor porten leker barn, passet på av flere voksne i forskjellige lands drakter. Jeg spør en 

sarikledt kvinne om retningen til rektors kontor, og hun peker og forklarer lavmælt og vennlig. Vennlig, er det ordet 

som slår meg ved hele området. Merkelig nok. 
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Jeg finner frem til rektor, også hun tar vennlig imot meg og loser meg noen trapper opp til et stort personalrom - så går 

hun for å finne lærerne som har sagt ja til å delta i prosjektet. Jeg har allerede fått oversendt navnelisten derfra. 

 

Rommet er digert, det sitter grupper av lærere rundt. Ved et stort bord sitter ca 10 stykker, som alle har annen etnisk 

bakgrunn enn norsk. Gardinene har mønstre med skrift fra forskjellige alfabeter. 

Rektor kommer tilbake og tar meg med enda lengre opp i etasjene, vi skal møtes i et klasserom. Hun vinker farvel der, 

og ber meg komme innom kontoret hennes før jeg går. Jeg får inntrykk av en veldig travel person. 

Etter hvert dukker noen lærere opp, og de stiller vant noen pulter sammen og vi setter oss, etter en hilserunde. Alt 

virker uformelt, de er vant til å møtes ”i farten ” her, tenker jeg. J eg sjekker listen, det kommer noen lærere som ikke 

står oppført der, men de andre sier jo da, du skal være her, det er klart”. 

Så sitter jeg med en gruppe lærere, ca tre norske og 5-6  fra andre land,  morsmålslærere på arabisk, vietnamesisk, urdu 

osv. Jeg presenterer meg, og sier dette skal gå radig, for jeg ser dere har mye å gjøre. De ler, og kommenterer at det har 

de alltid….” 

 

 

Førsteinntrykk skole II: 

Skolen ligger i en avkjøring fra motorveien, opp i et skogholt. Tidligere ble skolen kalt ”skolen i skogen” ifr. en 

lærer… 

Førsteinntrykket er av en litt fabrikkmessig utseende bygning, men helt ny. Bygningen og adkomstområdet gir ikke et 

typisk skoleinntrykk, mer som av en bedrift. 

Innenfor derimot, ser man at de funksjonalistiske omgivelsene gir et åpent, greit og lyst inntrykk. Veggene er prydet 

med malerier og tegninger som barna har laget – de er fint ferdigstillet, og står godt til den ellers litt strenge 

bakgrunnen. 

Møblene i lokalene er av moderne design. Jeg legger merke til at elevene har noen smarte stoler, som tillater at de 

beveger seg en del mens de ”sitter”, noe som gleder et bevegelsesmenneske å se.  Selve skolegården er vakkert 

utformet med noen fine, store takkonstruksjoner  i treverk, antagelig til å søke ly under i regn, og fargesterke 

lekeapparater. Den ligger skjermet mot skogen bak, og gir inntrykk av å være en fin og beskyttet lekeplass. 

”Barna i området her bor i et lavprisstrøk, det er billig å bo her ”- Desto bedre at skolen er fin, tenker jeg. 

En leder viser meg rundt og presenterer meg for noen lærere idet de går forbi i trapper. 

Hun gir meg en interessant oversikt over skolens arbeide i forhold til minoritetsspråklige barn. Det later til at skolen 

har gått igjennom en flerårig prosess, der de har hatt fokus på det flerkulturelle…” 

 

Vurdering 
 
Informasjonen som er fanget opp ved deltagende observasjonene er etter mitt skjønn interessante 

fordi: 

• De bidrar til å gi kjøtt og blod til intervjuutsagnene, og til informasjoner hentet i 

litteraturstudier. 

Informasjoner fanget opp ved observasjoner av miljø er etter mitt skjønn interessante fordi: 

• De bidrar til informasjon om konteksten som intervjupersonene fortalte om 
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Ettersom jeg ikke baserte observasjonene på en formell metode ved bruk av standardiserte skjema, 

eller på at jeg hadde en annen forsker å sammenligne inntrykk med som en form for 

”realitetssjekk” – står utsagnene alene som mine subjektive inntrykk. Som sådan er de gyldige, ett 

perspektiv av utallige mulige. Jeg kunne ha ønsket å supplere med ett besøk til ved hver skole, av 

en viss varighet - fordi dette kunne ha gitt muligheten til å korrigere inntrykkene, og få nye. Men 

med tid og samlede oppgaver tatt i betraktning, mente jeg å ha nok materiale for hånden til 

oppgavens formål, og at de observasjonene som ligger ved vil bidra til å gi et lite, men 

virkelighetstilnærmet inntrykk av skolene. 

 

Gjennom deltagende observasjon fikk jeg bekreftet hva lærere sas om elevers vansker med 

språket. Jeg så også at elever hadde vansker i matematikkfaget på grunn av manglende 

begrepskunnskaper. Jeg kunne se og oppleve hvor usikre dette gjorde dem, og hvordan enkelte ble 

urolige og ukonsentrerte. Og sannsynligvis bidrar det lite til å styrke elevers akademiske 

selvfølelse. Men jeg så også hvordan elever fra mange språkbakgrunner kunne samarbeide og leke 

sammen 

 

Gjennom observasjoner i miljøet, opplevde jeg en del klasserom der det var stor trafikk gjennom 

timens løp, av mange lærere som gikk ut og inn, og elever som beveget seg fra rom til rom, enten 

for å utføre gruppeoppgaver, for å tas ut til egen undervisning med morsmålslærer eller til 

spesialpedagog. I noen timer foregikk slike aktiviteter parallelt i samme klasserom. For meg som 

var uvant med slik trafikk, virket det svært anstrengende, og i en småklasse måtte jeg beundre 

elevene som klarte å sitte stille på pultene sine og arbeide. 

 

Skolenes ressurser i forhold til de fysiske omgivelsene og de muligheter som ligger i dette, var 

svært forskjellige. Her ligger en oppgave for en samfunnsviter eller pedagog med interesse for 

miljø og arkitektur, eller økologi- i å kartlegge hva det fysiske miljø gjør med alt fra læringsmiljø 

til trivsel/stress hos dem som har sitt virke i miljøet. 

 

På den ene skolen observerte jeg ikke mobbing. Selv morsmålslærer sa at det ikke var mobbing og 

at morsmålslærere ble respektert på samme måte som en norsk lærer. På denne skolen virket det 

også som om elevene var i stand til å styre seg selv, slik jeg kunne observere hvordan de kunne 

sitte å arbeide med konsentrert med sitt, selv  ved lærers fravær. (Jeg kom inn i klasserommet etter 
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at timen var begynt - og læreren var ute et ærend, mens elevene satt rolig og arbeidet). Jeg 

observerte også at de var lært opp til selv å håndtere uenigheter seg imellom.  

 

På den andre skolen observerte jeg mobbing i skolegården, selv om det var voksne ute. Jeg 

observerte også personale omtale dette, og språkbruk, som et problem. .På denne skolen, der 

lærerne ga inntrykk av å være mer overlatt til seg selv, observerte jeg et par episoder der elever 

plaget hverandre i friminutter. (Samtidig skal det sies at det er og har vært et ganske utbredt 

fenomén ved skoler i sin alminnelighet). Jeg hørte lærere snakke i matpauser om hvor ”fælt” det 

kunne være i skolegården, og at de hadde hatt et mobbeproblem, som de hadde tatt tak i. Men jeg 

observerte også lærere som hadde engasjerte samtaler omkring elever og deres ve og vel, og fine 

møter mellom elever og lærere. Nå er mine observasjoner foretatt over et kort tidsrom, og kan 

hende ville jeg se andre ting på et annet tidspunkt, eller ved lengre tids opphold ved skolene 
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5.0. Oppsummering 
 

I denne oppgaven har det overordnede trema jeg ønsket å belyse gjennom feltarbeid, 

litteraturtstudier og observasjoner vært følgende: 

• En skole for alle i en flerkulturell sammenheng 

 

Hovedproblemstillingen jeg har søkt å få innspill til, er hva noen lærere og ledere mener om 

inkludering av minoritetsspråklige elever, og om vi med rette kan si at skolen er for alle, i 

betydningen at den favner om og legger til rette for undervisning av elever med vidt forskjellig 

bakgrunn. Lærere og ledere har formidlet noen av sine tanker og meninger om hva de hva de 

mener en skole for alle er, eller skal være, noe om kulturforskjeller i klasserommene, om hvordan 

de bygger fellesskap og toleranse for ulikheter, og om sitt behov for kompetanseutvikling for 

arbeidet i skolen. 

 

• Lærere og ledere ser stort sett ut til å være positivt utfordret av de kulturelle forskjellene 

blant elevene. Enkelte nevnte at dette medførte et merarbeide, men at det også var 

stimulerende. Man kunne ønske seg en type flerkulrurell eller interkulturell studie der 

lærere som overveiende underviste flerkulturelle elevgrupper sammenlignes med lærere 

som har en mer ensartet elevgruppe, der man undersøker arbeidsbelastning, type 

utfordringer, opplevelse av trivsel med mer, og siden forsøkte å sammenlikne gruppene. 

Er det mer ”byrdefullt” å undervise i en flerkulturell kontekst enn en mer homogen. Blir 

lærere som har elever fra mange nasjoner i klassen fortere ”utbrent” eller er det andre 

forhold som er mer interessante å undersøke. Hva har lærernes egen bakgrunn å si for 

arbeidet i en flerkulturell kontekst, er de forberedt gjennom sin egen trening… her er mye 

å ta fatt i. 

 

• Lærere og ledere i denne undersøkelsen fremhevet egentlig ikke de rent språktekniske 

utfordringene som det store problemet i undervisningen, utover hva kabalen med 

tilleggstimer representerte. Men de fremhevet helt klart at elevers manglende 

begrepskunnskaper ville gi elevene problemer senere i skoleløpet. Slik sett var det et 

problem - særlig elevenes. Hvorvidt dette har sammenheng med metoden for 

språkopplæring, og hvilke andre forhold som virker inn på begrepskunnskaper og  

            innlæring, har ikke vært fokus for denne oppgaven, men er et tema for andre interesserte å    

      ta opp. 

 99



 

• Sosioøkonomiske forskjeller ser ut til å skape store ulikheter i skolen. Hjemmebakgrunnen 

betyr mye både for minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevers faglige muligheter i 

skolen. Utslagsgivende faktorer er først og fremst økonomiske forhold, foreldres 

utdanning og tilgang til bøker og PC i hjemmet (Bakken, NOVA - rapport 15/2003:3). 

Anders Bakken hevder at økonomi og tilgang på PC har sterkere sammenheng for 

minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner, mens foreldres utdanning og det kulturelle 

klimaet i familien har størst betydning for majoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige 

elevers svake læringsutbytte er et sosialklasseproblem, hevder også Kamil Øzerk (Øzerk, 

2003). Ut fra dette skulle jeg ønske en faglig fokusering på sosialøkonomiske forskjeller 

og innvirkningen på skoleresultater for både minoritets og majoritetselever 

 

• Lærere og ledere ønsket stort sett, og var stort sett involvert i former for 

kompetanseheving. Av hva de har sagt kan jeg trekke ut at tilretteleggingen av 

undervisningen når så mange elever skal ha så mange forskjellige typer input, og der så 

mange lærergrupper er involvert i hver klasse samtidig, er en stor utfordring.  Eller for å si 

det på en annen måte; Differensiering av undervisningen for å kunne gi et så bredt og 

variert tilbud at ulikhetene i elevgruppen fanges opp, representerer en utfordring til 

fleksibilitet og nytenkning hos lærere og ledere. Med i dette bildet hører tidsdisponeringen 

- hvordan finne samarbeidstid for fagteamene (tid for teamene) til fortløpende planlegging 

og evaluering. I tilknytning til dette kommer morsmålslærernes flytende tilstedeværelse, 

ettersom de arbeider på mange skoler, samtidig ga både lærere og ledere uttrykk for at 

denne lærergruppen representerte en ressursbank i det daglige skolearbeidet med 

minoritetsspråklige elever. 

 

• ”Det flerkulturelle” ser ut til å være et tema mange ønsket mer kunnskaper om, og selv om 

mange mente morsmålslærere var en ressurs her, fant noen at de var ressurs hva språk 

angikk, men ikke angående det flerkulturelle, ettersom noen mente at enkelte 

morsmålslærere ikke var godt nok forankret i ”det norske” til å kunne være brobygger. 

Morsmålslærere var viktige kulturtolkere for mange minoritetsforeldre, og her var de en 

brobygger i skole -hjem samarbeidet. 

 

• Ledelsen ved skolene lot til å være opptatt av å videreutvikle skolen i flerkulturell retning 

både hva form og innhold angikk, som å fremskaffe læremidler med et mer flerkulturelt 
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preg. Skolenes ledelse var opptatt av at personalet skulle videreutvikle sin kompetanse i å 

møte flerkulturelle elevgrupper, og de var opptatt av ønsket om å bygge nettverk for 

samarbeide og for å videreformidle kunnskaper og erfaringer. De var opptatt av 

samarbeide i nærmiljøet, og av å profilere skolen og elevene positivt overfor lokal presse. 

Skolene var også opptatt av samarbeide med andre etater, at dette skulle effektiviseres, 

samtidig som de ga uttrykk for at de på området flerkulturelle elever etter hvert hadde 

ervervet seg  bedre kunnskaper enn det for eksempel PP-tjenesten ofte satt inne med. 

 

 

Avsluttende kommentarer 
 
 
Oppgavens fokus har på sett og vis vært tvedelt, eller tviegget. Og man kan som kjent vakle på en 

egg, eller skjære seg. Innfallsporten til inkludering av flerkulturelle elever i skolen har vært 

språkopplæringen. I offentlige dokumenter (og det offentlige rom for øvrig) omtales Norge som et 

flerkulturelt samfunn. Dette kan ha forskjellig betydning og oppfattes ulikt i forskjellige 

sammenhenger.  I skolen, som også omtales som flerkulturell snakker man om språkopplæringen 

for flerkulturelle elever. De flerkulturelle elevene er som regel minoritetselever, her i den 

betydningen at det er færre av dem enn det er av elever med norsk som morsmål i skolestua. 

Mange av elevene er født her i landet, men har foreldre som innvandret. En del elever kommer 

sammen med sin familie til landet, etter noen år på skole i hjemlandet. Elever kan komme med 

skoleerfaring fra hjemlandet, og de kan komme på ulike tidspunkt i løpet av skoleåret. En del 

bruker annet hjemmespråk enn norsk, men ikke alle, og det kan forandre seg over tid. Jeg ville ta 

utgangspunkt i noe relativt konkret, noe som spesielt angår opplæringssituasjonen for mange 

elever med minoritetsbakgrunn, og som er ofret omtale i skoledokumenter, men som ikke er 

spesielle behov etter § 5.1 (i grunnskoleloven), fordi denne paragrafen angår alle elever i skolen. 

Jeg fant at rettigheten til språkopplæring for minoritetsspråklige elever - dersom 

minoritetselevenes norsk ikke er godt nok til å følge den vanlige undervisningen, kunne være et 

slikt utgangspunkt. Jeg valgte å intervjue lærere og ledere, ikke elever eller deres foreldre. For det 

første antok jeg at jeg ville kunne få tilgang på informasjon både om hva lærere/ledere sa om 

opplæring for denne elevgruppen, hva lærere /ledere sa om eventuelle utfordringer knyttet til 

opplæringen, og hva lærere/ledere eventuelt mente de trengte av spesiell kompetanse. I tillegg 

antok jeg at jeg gjennom samtalene, de uformelle møtene, og ved å være tilstede som observatør, 

ville kunne få inntrykk av hvordan ”de voksne” både snakket om elevene, til elevene og selv se 
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hvordan de møtte elevene. For det tredje ville jeg begynne med de som er ansvarlige for 

opplæringen av elevene. Det var i utgangspunktet tanke å intervjue personer involvert i 

utarbeidelsen av planer for opplæring av språklige minoriteter i departementet, da dette ville 

kunne tilføye enda et ansvarsnivå, men da formålet med denne oppgaven er i første rekke er å 

gjennomføre et lærestykke i den hensikt å passere en mastergradseksamen, mente jeg det ville 

kreve mer tid og ressurser enn hva som er den gitte rammen for en slik oppgave. Jeg har lyst til å 

nevne en vinkling som også kunne gi interessante perspektiver, og som kanskje andre kan ta opp – 

gjennom samtaler med foreldre fra forskjellige språkgrupper. Man kunne ta utgangspunkt i 

forskjellige forståelsesformer- fra ulike kulturelle ståsted - om hvilket bilde eller hvilken idé, eller 

erfaring foreldrene har av skole ut fra sin bakgrunn, hva tenker de om barns oppvekst og 

oppdragelse osv… Her er mange muligheter for studier av flerkulturalitet, og interkulturell 

kommunikasjon, med utgangspunkt i elevers skolesituasjon, og variasjon i bakgrunn, som kan 

komme arbeidet for en bedre differensiert og tilpasset undervisning som kan møte de forskjellige 

elevene der de er -tilgode. 

 

Lærernes utfordring - det flerkulturelle, men… 

 ” Den kulturelle tilknytningen er en del av det moderne menneskes personlighet. Man er ikke 

sin kultur, man har den, og det er et uttrykk både for rasisme og menneskeforakt å forholde seg til 

mennesker fra fremmede kulturer som om de var absolutt forpliktet av sine forfedre.”…”det er ikke 

kulturen som har krav på beskyttelse, men de individer som lever i den”( Petter Normann Waage, 

1994). 

 
 Jeg antok i utgangspunktet at norske lærere med vanlig lærerbakgrunn ikke hadde spesielt gode 

forutsetninger for å takle en flerkulturell elevgruppe. At gamle fordommer og fremmedfrykt er 

relativt seiglivede fenomén med lange tradisjoner her på berget.(Det er ikke så lenge siden 

jødeparagrafen ble opphevet, eller at samiske barn ble satt på internatskole for å ”bli norske”). I 

det offentlige har store undersøkelser som PISA(2000) dokumentert at minoritetsspråklige elever 

kommer dårligere skolemessig ut enn majoritetselever både i Norge og internasjonalt. Flere av 

evalueringsrapportene fra L97, viser til at minoritetsspråklige elevers læringsutbytte har et stort 

forbedringspotensiale. Det nevnes flere viktige forhold som virker sammen og som både hver for 

seg og sammenlagt kan skape barrierer for godt læringsutbytte; språkkunnskapene, foreldrenes 

utdanningsnivå, trang økonomi, tilgang på ” kulturell kapital” som belønnes i skolen og skolens 

organisering (Haug 2003; Øzerk 2003; Bakken 1998,2003; Lødding2003; Skogen, Nes og 

Strømstad; Pihl 2000;  Nordal 2003 m.fl.). 
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Temaet minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner har til stadighet vært oppe i dagspressen, og 

under utarbeidelsen av oppgaven har jeg flere ganger tatt kontakt med UFD for å høre når neste 

dokument var ventet. Til tider har jeg tenkt at grunnlagsarbeidet har vært forgjeves, fordi `noen 

andre` har likevel sittet og sammenfattet mange av de samme opplysningene, men jeg har med 

interesse merket meg at ”vi” har lest flere av de samme rapportene., uten sammenligning for 

øvrig. Lærere uttrykte bekymring for mange av de flerspråklige elevenes videre skolegang, 

fordi de hadde problemer med å tilegne seg et ”godt nok norsk” i løpet av de årene 

opplæringen anser at elevene skal greie dette. Men… 

 

Hva er elevenes største vanske? Er det vanskeligheter med innlæring av det norske språket, 

eller er det manglende begrepsinnlæring? Har de, når de kommer til skolen tilegnet seg et 

tilstrekkelig grunnlag gjennom den sosiale interaksjonen med de nærmeste i sin familie, i det 

som Vygotsky kaller den nærmeste utviklingssonen, slik at de, når de kommer til skolen fått 

de grunnleggende ferdighetene på morsmålet, det rammeverket (Cummins) som 

andrespråkstilegnelsen kan bygge videre på?  Dersom elevenes morsmålsunderlag ikke er 

solid nok, hva vil den pedagogiske konsekvens kunne være? Lærere har sagt noe om at elever 

blir usikre på seg selv og sin evne til å lære når de ikke forstår hva som blir sagt.  

En av skolens målsettinger er å gi elevene ballast i form av positiv selvfølelse, at elevene føler 

de er gode nok slik som de er, og at de kan lære. Dette må oppleves. 

Samtidig er det vel ikke slik at enkelte elever skal ha mer oppmerksomhet enn andre fordi de 

har særskilte eller spesielle behov - eller er det slik? 

 

 

Kapital  

I det offentlige rom og i dokumenter, benyttes uttrykket kulturell kapital. Kapital skal gi utbytte, 

det har Adam Smith(1723-1790) lært oss, og man behøver heller ikke være spesielt oppvakt for å 

skjønne det. Hvorvidt man sier seg enig, er en annen historie. Kapital representerer hos oss en 

ressurs, og gir makt. Så også i skolen, man snakker blant annet om elevenes læringsutbytte. 

Hvilken kapital gir så utbytte i skolen? 

 

 Lærere i undersøkelsen har gitt uttrykk for at det kunne være en utfordring at det var så store 

sosioøkonomiske forskjeller blant elevene. Mange skoleelevers familier har et i skolen følbart 

fattigdomsproblem, i følge lærer og lederuttalelser. I tillegg kommer at mange foreldre (med 

 103



innvandrerbakgrunn) ikke er kjent verken med det norske skolesystemet, eller for enkelte, særlig 

skole i det hele tatt. Undersøkelser viser at det er betydelig sammenheng mellom prestasjoner i 

skolen og hjemmets kulturelle kompetanse, mens bosted og økonomi betyr lite for læringsutbytte i 

følge PISA undersøkelsen (PISA 2000). En norsk undersøkelse fra 1997-2002, Fra Ressurs til 

resultat, viser også, i likhet med internasjonal forskning, at det er elevenes ballast i form av 

motivasjon og hjemmebakgrunn, som har mest å si for skoleresultatene (St. meld. Nr. 33, 2002-

2003, kap.4.3). Samtidig viser nyere undersøkelser at elever som har foreldre i heltidsarbeid, 

oppnår bedre skoleresultater i dag, og at foreldrenes yrkesposisjon har klar sammenheng med 

elevenes pretasjonsnivå i skolen. 

 

 ”Elever hvis foreldre kommer fra ikke-vestlige land har fått en forværret skolefaglig 

situasjon sammenlignet med majoritetselever… Det kan virke som om de ulikhetsskapende 

prosesser i skolen er blitt forverret i løpet av 1990-årene, og at den sosiale ulikheten 

knyttet til elevenes hjemmebakgrunn og de ressurser som tilbys der ser ut til å øke” 

(Anders Bakken, 2004). 

 

Et spørsmål som melder seg, er om det er større likheter mellom skoleprestasjonene til fattige 

majoritetselever og minoritetselever, enn det for eksempel er mellom majoritetselever med mye 

og lite kapital av forskjellig slag, siden ” Norsk skole- i motsetning til hva som er en utbredt 

oppfatning, - ikke er særdeles god til å motvirke sosiale forskjeller”(St.meld.nr.33,2002-2003, 

Haug, P. 2003). 

 

Kompetanseheving 

De fleste lærerne ga uttrykk for at de var åpne for å utvikle sin kompetanse videre. At det 

fantes områder de selv mente de hadde behov for mer kunnskap om. For denne lærergruppen 

som arbeidet i skoler med mange minoritetselever dreide det seg blant annet både om hvordan 

gi elevene den beste tilpassede opplæringen, og om hvordan best kunne møte andre kulturer 

på en respektfull måte. 

 

Mitt inntrykk er at de fleste av de norske ledere og lærere jeg snakket med fant arbeidet i den 

flerkulturelle skolen overveiende positivt utfordrende og stimulerende. Det virket som om det 

stilte krav til dem om stadig å måtte oppdatere og fornye sine kunnskaper, og inntrykket de ga av 

dette var positivt. Morsmålslærerne ønsket seg også kompetanseutvikling. Men i denne gruppen 
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var det flere som ga uttrykk for at de ikke ønsket å ta opp igjen hva de betraktet som den samme 

utdannelse som de hadde tatt i sitt hjemland.  En morsmålslærer sa sogar at dersom det ble stillet 

krav til ham om å gå tilbake til skolebenken ville han heller velge å bli minstepensjonist, selv om 

det var sagt i spøk, men han tilføyet at han alltid kunne arbeide som tolk, i tillegg var det bedre 

betalt enn den lærerlønnen han nå fikk. Enkelte kunne tenke seg en kompetanseutvikling innenfor 

sitt eget språk, siden de følte seg relativt språkfaglig isolerte som morsmålslærere. Andre kunne 

tenke seg mer kunnskap i IKT. En ga uttrykk for at han ikke hadde tid til noe merarbeide utover 

det han gjorde for skolen i form av oversettelser og foreldrekontaktarbeide. Ettersom de færreste 

morsmålslærere var fast ansatt, hadde de arbeide ved flere skoler, hvilket betydde ar de også 

hadde flere foreldremøter å delta i enn om de hadde vært fast ved en skole. Et tema for alle 

lærerne var - hvordan finne samarbeidstid for lærerteamene. 

 

Foreldresamarbeide 

Foreldresamarbeide er på dagsorden i skolene. Foreldresamarbeid er viktig, ikke minst i forhold 

til minoritetsgrupper (se Kap.2,Nordal m.fl.). Med en stor gruppe minoritetselever stilles skolen 

(og foreldrene) overfor utfordringer om å tenke nytt i denne sammenhengen. Interkulturell 

kommunikasjon blir et nøkkelord. Morsmålslærere ser ut til å ha en vesentlig formidleroppgave 

her. Hva som overrasket meg, var at morsmålslærerne tilla foreldrene større ansvar enn hva 

norske lærere ga uttrykk for. Det gjaldt både oppdragelse generelt, og skolearbeidet spesielt. 

Undersøkelser viser til at innvandrerforeldre ofte har lite akademisk bakgrunn, og dette relateres 

til svakere faglige resultater hos enkelte elever. Derfor er det interessant at morsmålslærerne 

poengterer hjemmets innsats og tillegger det stor betydning for elevene fra sin språkgruppe. Her 

er det en slags motsetning, mellom den stakkarsliggjøring som en enkelte steder kan spore i 

forhold til elever som kommer fra det som kan betraktes som ressurssvake hjem(i forhold til det 

tradisjonelle synet på norsk skole), og det at morsmålslærere poengterer hjemmenes ressurser og 

ansvar i forhold til elevenes skolegang. Spørsmålet blir om dette er et uttrykk for kulturforskjeller, 

i synet på familiens autoritet vs det offentliges. Kanskje har vi noe å lære. 

 

Morsmålslærers betydning 

Morsmålslæreren ble av en leder betegnet som ”krumtappen”. Utrykket er godt. Hvilken 

betydning denne lærergruppen har i skolens arbeide med en elevmasse der flere av elevene har 

annet hjemmespråk enn norsk, er vel det `funnet` som overrasket meg mest. Lederne benytter seg 
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av morsmålslærere til oversettelse av skolepapirer som skal distribueres til hjemmene. 

Morsmålslærere holder egne foreldremøter med minoritetsforeldre, og de fungerer ofte som tolker 

på felles foreldremøter.  Morsmålslærere hadde en utstrakt egeninitiert kontakt rettet mot 

hjemmene, de ringte, gikk på hjemmebesøk, og tok imot foreldre i møter der de ga informasjon av 

ulik karakter i det jeg betegner som en form for kulturtolkning. Man kunne kanskje si at de virker 

som en form for sosialarbeider, men det er etter min mening for mye i tråd med en (sær -)norsk 

formynderholdning. Videre benyttet lærerne seg av morsmålslærere som ressurspersoner, både i 

forhold til kunnskap om det enkelte land, eller enkelte skikker og sedvane, og i forbindelse med å 

`se` det enkelte barn bedre. Og ikke minst, var morsmålslærerne særdeles godt på bølgelengde 

med barna i sin språkgruppe, noe jeg fikk anledning til å observere ved flere anledninger. Derfor 

er det påfallende ikke å finne særlig materiale om morsmålslærere i skoledokumenter. Et annet 

forhold er årets nedskjæring i tilskuddet til T-timer, som direkte rammet bruken av 

morsmålslærers tjenester (lederuttalelse).  

Hva kan grunnen være? Spare penger er ett opplagt svar, på kort sikt. Men ser man litt lengre enn 

til egen nesetipp skal det ikke være vanskelig å tenke seg at dersom minoritetsspråklige elever 

men `lite kulturell kapital` (dette gjelder også elever i sin alminnelighet, og også majoritetselever 

med samme magre kapital) ikke får tilpasset opplæring som betyr en opplæring som setter dem 

istand til å følge skoleløpet sånn noenlunde, for å kunne få seg en skapelig utdannelse og senere 

finne seg en jobb etc. så kommer det til å koste adskillig mer, menneskelig sett for mange flere 

enn bare den eleven det gjelder og økonomisk for både den enkelte og samfunnet. Handler det 

ikke om å dele godene, eller fordele godene?  Eller var det likeverd? I siste instans er det 

politikerne til enhver tid som setter dagens agenda, det fratar likevel ikke den enkelte ansvaret for 

å bidra til at skolen blir for alle. 
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Vedlegg I 
 
 
Intervjuguide lærere: 
 
 
       1. 

• Kan du innledningsvis si hvilken undervisningsstilling du har her ved skolen, om du jobber i team, på hvilket 
klassetrinn, om du er fast ansatt, og hvor lenge du har holdt på med akkurat denne typen undervisning? 

      2. 
•  Hva legger du i uttrykket en skole for alle?  

      3. 
•  Dette er en skole med barn fra flere forskjellige land og kulturer. Mange hevder at kulturfaktorer er viktige 

for å forstå møtet mellom minoritetsspråklige barn og skole.              Hva legger du i begrepet kulturfaktorer? 
      4. 

•  På hvilken måte utnytter og bygger du på elevenes kulturbakgrunn og etablerte kunnskaper i opplæringen? 
5. 
•  Hvilke pedagogiske virkemidler tar du/dere i bruk for å kunne dra nytte av elevenes identitet og 

kulturbakgrunn? 
       6. 

• Hvordan kan du (opplever du at du kan?) , i en pedagogisk sammenheng, støtte elevene i deres 
identitetsutvikling? 

       7. 
 
•  Hvordan kan elevenes identitet og kultur brukes for å styrke selvfølelsen hos den enkelte elev, og gjøre 

opplæringen lettere? 
 

       8. 
• Hva kan gjøres for å skape et positivt fellesskap i klasserommet der elevenes forskjellige bakgrunn, og deres 

forskjellige erfaringer(deres forskjellighet) utnyttes som ressurs i undervisningen? 
9. 
•  Hvordan kan skolen ved sine tilbud motvirke rasisme og fremmedfiendtlighet? 

       10. 
• Skaffer skolen seg informasjon om barnets språkhistorie, dvs hvilke språk barnet har møtt i sin oppvekst, i 

hvilke situasjoner, til hvilket nivå og i hvilket tidsrom? 
      11. 

•  Hvilke spesielle tiltak har minoritetsspråklige barn krav på ifølge forskriften til skoleloven? 
      12.  

• Hva legger du i begrepet morsmålsopplæring? 
       13. 
 

• Hva legger du i begrepet norsk som andrespråk? 
       14.  

• Hva legger du i begrepet tospråklig fagopplæring? 
       15. 

•  Hvis du kjenner forskriften – hvordan praktiseres de tre tiltak her ved skolen? Hvordan begrunner man 
igangsettingen av hvert av tiltakene? 

       16. 
•  Anser du beslutningen om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven? 
       17. 

• Hvordan gjøres dette i praksis? (hva vil dette si i praksis?) 
 
 

18. 
• Kan det tenkes at minoritetsspråklige elever som snakker flytende norsk kan ha behov for de tre tiltak? 

        19. 
• Vil et barn som snakker flytende norsk få de tre tiltak? 

        20. 
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•  Hvorfor det? 
21. 
•  Hvem vurderer(bør vurdere) om barnet har behov for de tre tiltak? 

       22. 
•  Hva gjør du for å utvikle ordforrådet hos minoritetsspråklige barn? 
23. 
• Hvordan foretar skolen en slik språkvurdering? 
24. 
• Hvilke kriterier brukes? 
25. 
• Hvem er sakkyndig? 

       26. 
• Er de sakkyndige, altså skolen, kompetente til å foreta en slik vurdering? 
27. 
• Føler du deg selv kompetent til å foreta en slik vurdering? 
28. 
• Er det etter ditt syn viktig i en periode og opprettholde og utvikle barnas morsmål? Hva er i så fall 

begrunnelsen for det? 
29. 
• Hvordan vil du beskrive ”et godt nok norsk”?( til å kunne følge undervisningen på norsk med fullt utbytte)? 
30. 
• Hvilken rolle spiller ordforrådet for utviklingen av skoleferdigheter? 
31. 
• Kjenner du til litteratur eller forskning omkring tospråklig opplæring av barn? Kan du nevne noen 

eksempler? 
32. 
• Hvor har du ervervet deg denne kunnskapen? 
33. 
• Føler du deg kompetent for arbeidet med tospråklige elever per i dag? 
34. 
• Hva slags kompetanseheving mener du at du trenger for arbeid med tospråklige elever? 
35. 
• Anser du tospråklighet som problem eller ressurs for barn? 
36. 
• Hvordan ser du på tospråklighet for barn som har lærevansker? Er det da et problem eller en ressurs? 
37. 
• Vil de tospråklige elevene som har lærevansker få de tre tiltak? 
38. 
• Hvem informerer foreldre til tospråklige barn om hvilke rettigheter barna har, og hvordan saksgangen er i det 

norske skolesystemet? 
39. 
• Bruker du/dere noen gang tolk i slike situasjoner, dersom foreldrene ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper 

til å følge med på informasjonsstrømmen? 
40. 
• Hvis ja, hvor henter tolken? 

 
 

41. 
• Hvis nei, hvordan forsikrer dere dere om at foreldrene har oppfattet og forstått den informasjonen som blir 

gitt? 
42. 
 
•  Hvis du skulle gi en generell oppsummering, hva ville du si er de største utfordringene du står overfor i 

undervisningen i en klasse med elever fra flere kulturer? 
43. 
• Valgte du selv å arbeide på en skole med elever fra flere kulturer?                                                    

 

 114



Vedlegg II 
 
 
Intervjuguide rektor, undervisningsinspektør: 
 
       1. 

• Kan du innledningsvis si noe om hvilken arbidsoppgave/stilling du har ved denne skolen, og hvor lenge du 
har hatt akkurat denne stillingen? 

       2. 
• L/R: Hva legger du i uttrykket en skole for alle?  

       3. 
•  Har du noen tanker om hvordan det er mulig å forene styring og kontroll med læring og utvikling i en skole 

som skal inkludere alle, gi et tilpasset tilbud til alle elever?  Og samtidig gi rom for kompetanseutvikling og 
vekst hos de ansatte? 

       4. 
• L/R: Dette er en skole med barn fra flere forskjellige land og kulturer. Mange hevder at kulturfaktorer er 

viktige for å forstå møtet mellom minoritetsspråklige barn og skole.   Hva legger du i begrepet 
kulturfaktorer? 

5. 
•  Kan du peke på noen spesielle krav som dette stiller deg overfor som leder av ” bedriften”? 
6. 
• L/R: Hvilke pedagogiske virkemidler tar du/dere i bruk for å kunne dra nytte av elevenes identitet og 

kulturbakgrunn? 
 

7. 
• R: Har skolen en policy/eksplisitt holdning til hvordan den vil støtte elevene i deres identitetsutvikling? 

 
• 8.R: Hvordan kommer dere frem til denne? 

        9. 
•  L/R: Hvordan kan elevenes identitet og kultur brukes for å styrke selvfølelsen hos den enkelte elev, og gjøre 

opplæringen lettere for eleven? 
10. 
• L/R: Hvordan kan skolen ved sine tilbud motvirke rasisme og fremmedfiendtlighet?. 

        11. 
• L/R: Skaffer skolen seg informasjon om barnets språkhistorie, dvs. hvilke språk barnet har møtt i sin 

oppvekst, i hvilke situasjoner, til hvilket nivå og i hvilket tidsrom? 
        12. 

• L/R: Hvilke spesielle tiltak har minoritetsspråklige barn krav på ifølge forskriften til skoleloven? 
 
        13. 

• L/R: Hva legger du i begrepet morsmålsopplæring? 
        14. 

• L/R: Hva legger du i begrepet norsk som andrespråk? 
        15. 

• L/R: Hva legger du i begrepet tospråklig fagopplæring? 
 
        16. 

• L/R: Hvis du kjenner forskriften – hvordan praktiseres de tre tiltak her ved skolen? Hvordan begrunner man 
igangsettingen av hvert av tiltakene? 

 
• 17.L/R: Anser du beslutningen om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven? 
       18. 

• Hvordan gjøres dette i praksis? (Hva vil dette si i praksis?) 
 
       19. 

• Hvordan informerer dere barnets foreldre om barnets rettigheter, eventuelt barnets behov? 
       20. 

• L/R: Kan det tenkes at minoritetsspråklige elever som snakker flytende norsk kan ha behov for de tre tiltak? 
      21. 
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• L/R: Vil et barn som snakker flytende norsk få de tre tiltak? 
      22. 

• L/R: Hvorfor det? 
      23. 

• R: Hva legger du til grunn når skolen fatter en beslutning om å gi en elev de tre tiltak? 
      24. 

• L/R: Hvem vurderer(bør vurdere) om barnet har behov for de tre tiltak? 
      25. 

• L/R(eller bare R): Hvordan foretar skolen en slik språkvurdering? 
      26. 

• L/R: Hvilke kriterier brukes? 
      27. 

• L/R: Hvem er sakkyndig? 
      28. 

• L/R: Er de sakkyndige,(altså skolen), kompetente til å foreta en slik vurdering? 
      29. 

• L/R: Føler du deg selv kompetent til å foreta en slik vurdering? 
      30. 

• L/R: Føler du deg selv kompetent til å foreta en slik vurdering? 
      31. 

• L/R: Er det etter ditt syn viktig i en periode og opprettholde og utvikle barnas morsmål? Hva er i så fall 
begrunnelsen for det? 

      32. 
• L/R: Når avsluttes et tiltak? 

      33. 
• L/R: Hvordan vil du beskrive ”et godt nok norsk”?( til å kunne følge undervisningen på norsk med fullt 

utbytte)? 
      34. 

• L/R: Hvilken rolle spiller ordforrådet for utviklingen av skoleferdigheter? 
      35. 

• Hvilke kriterier legger du/dere til grunn for avslutningen av et enkeltvedtak? 
      36. 

• L/R: Kjenner du til litteratur eller forskning omkring tospråklig opplæring av barn? Kan du nevne noen 
eksempler? 

       37. 
• L/R: Hvor har du ervervet deg denne kunnskapen? 
• 38. L/R: Føler du deg kompetent for arbeidet med tospråklige elever per i dag? 
39. 
• L/R: Hva slags kompetanseheving mener du at du trenger for arbeid med tospråklige elever? 

       40. 
• L/R: Anser du tospråklighet som problem eller ressurs for barn? 

       41. 
• L/R: Hvordan ser du på tospråklighet for barn som har lærevansker? Er det da et problem eller en ressurs? 

       42. 
• L/R: Hvordan kartlegger dere pedagogiske behov hos tospråklige elever som antas å ha lærevansker? 
43. 
• L/R: Vil de tospråklige elevene som har lærevansker få de tre tiltak? 
 
44. 
• L/R: Hvem informerer foreldre til tospråklige barn om hvilke rettigheter barna har, og hvordan saksgangen er 

i det norske skolesystemet? 
45. 
• L/R: Bruker du/dere noen gang tolk i slike situasjoner, dersom foreldrene ikke har tilstrekkelige 

norskkunnskaper til å følge med på informasjonsstrømmen? 
46. 
• L/R: Hvis ja, hvor hentes tolken? 
47. 
• L/R: Hvis nei, hvordan forsikrer dere dere om at foreldrene har oppfattet og forstått den informasjonen som 

blir gitt?  
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• 48.R: Hvis du skulle gi en generell oppsummering, hva er den største utfordringen ved å være skoleleder på 
en flerkulturell skole? 

49. 
• R: Valgte du selv å arbeide som skoleleder på en flerkulturell skolle? 
 
 

 
 
                                                                                          • 
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Vedlegg III 
 
 
 
Til lærere som deltar i intervjuundersøkelsen: 
 
Om prosjektet: 
 

Jeg skal skrive en masteroppgave (hovedoppgave) om opplæring av tospråklige barn i den norske 

skolen. 

 

Hensikten med oppgaven er å se nærmere på tospråklig opplæring i skoler som under de rådende 

føringer og tilgjengelige ressurser ser ut til å klare oppgaven bra.  

Dessuten skoler som tar den flerkulturelle virkeligheten på alvor, op som har sagt seg villige til å 

samarbeide med Senter For Kompetanseheving i den Flerkulturelle Skolen, SEFS. 

 

Siden oppgaven er et ledd i et studieprosjekt, kan jeg ikke love at skolen vil få noe direkte igjen 

for den tjenesten skolen, rektor, inspektør og lærere yter meg. Men jeg vil med dette få takke for 

velviljen og at dere er sporty og stiller opp på denne forespørselen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Hellum 

E: anneehel@hotmail.com

T: 32 79 32 14 

M: 91 58 19 73 
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Vedlegg IV 
 
 
 
 
 
Samtykkeerklæring: 
 
 
 
Jeg har sagt meg villig til å delta i et intervju av ca en skoletimes varighet,  

for å stille til rådighet mine egne erfaringer som lærer for tospråklige elever ved skolen. 

Det vil ikke bli tatt personopplysninger annet enn av generell art, og både skoler og informanter 

anonymiseres.  

 

Intervjuet er et ledd i et studieprosjekt for en Masteroppgave i Spesialpedagigikk, internasjonal 

linje, ved Institutt for spesialpedagogikk ved Unversitetet i Oslo. 

Intervjuer er Anne Hellum, som gjennomfører prosjektet. Oppgaven skal ferdigstilles mars-04. 

 

Intervjuet vil bli skrevet ut og jeg kan lese det gjennom for om ønskelig rette på noe jeg har sagt 

eller komme med tilføyelser.  

Opplysningene vil kun være til bruk for prosjektleder og veileder, materialet vil oppbevares etter 

gjeldende regler. 

 

Jeg er informert om at jeg på et hvilket som helst tidspunkt, uten nærmere forklaring kan trekke 

meg fra deltagelse i prosjektet. 

 

 

Dato:……………………………Sted…………………………….. 
 
 
Underskrift………………………………………………………… 
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Vedlegg V 
 
 
 

 

                                                                                                                   21.09.03 

 

 

Kjære alle dere som har vært så samarbeidsvillige, og har stillet kunnskaper, tid og 

oppmerksomhet til disposisjon for meg:   

 

Vedlagt følger  utskrift fra intervjuet vi hadde. Husk på at dette er en nedskrivning av muntlig 

tale, og det ser alltid litt `rart` ut i forhold til vanlig tekst, dessuten har jeg, som nevnt, ikke  alltid 

tatt med hvert eneste lille ord, men stort sett er det slik vi snakket sammen. 

Du vil se at en del av spørsmålene, i forhold til vedlagte intervjuguide kommer hulter til bulter, og 

noen spørsmål er ikke stillet. 

 

• Vær så snill å se gjennom intervjuet, og hvis du ser det er ok, kan du 

• legge det i den medfølgende frankerte konvolutt og returnere til meg, eventuelt med 

kommentarer dersom du ønsker det, 

• så snart som mulig, helst før høstferien. 

 

 

Tusen takk for samarbeidsviljen, ha et fint semester! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Hellum 

E: anneeehel@hotmail.com 
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