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Sammendrag  
 

Det overordnede tema for denne oppgaven er hva som «driver» tamilske og pakistanske 

ungdommer gjennom videregående utdanning. «Driv» for utdanning kan i denne 

sammenheng forstås som skoleengasjement og utholdenhet med skolearbeidet. Tamilske og 

pakistanske elevgrupper har en del fellestrekk, samtidig som de har svært ulik 

migrasjonshistorie og kulturell og religiøs bakgrunn, som henholdsvis hinduer og muslimer. 

Gruppene presterer karaktermessig ulikt i videregående; tamiler presterer gjennomsnittlig 

bedre enn pakistanske elever, og har tilnærmet like høy fullføringsgrad som etnisk norske 

elever (Fekjær, 2006). Da nyere forskning viser at sosiale bakgrunnsfaktorer ikke er en 

tilstrekkelig forklaringsmekanisme for prestasjonsforskjellene mellom elevgrupper i 

utdanningen i dag, må man studere de ulike innvandrergruppene nærmere, for å lete etter 

forklaringer på disse forskjellene (Bakken, 2003; Fekjær, 2006; Støren, 2009). Studien 

belyser følgende problemstilling: «Hvilken betydning har sosial kapital og læringsidentitet for 

pakistanske og tamilske ungdommers driv i videregående utdanning? På hvilke måter skiller 

gruppene seg fra hverandre»? Hensikten med oppgaven er å undersøke hva som utgjør 

gruppenes sosiale kapital for utdanning, og hvordan læringsidentitet og sosial kapital er 

relatert til ungdommenes skoledriv. For å undersøke denne relasjonen er problemstillingen 

delt inn i to empirinære forskningsspørsmål, som er ment å fange opp hovedperspektivene i 

den overordnede problemstillingen.  

Oppgaven tar utgangspunkt i åtte kvalitative, semi-strukturerte intervjuer med ungdommer fra 

16-20 år i videregående opplæring i Oslo. Ungdommenes fortellinger analyseres med 

utgangspunkt i tidligere forskning og oppgavens teoretiske perspektiver. For at ungdommenes 

egne perspektiver og erfaringer skulle komme frem i størst mulig grad har jeg benyttet en 

fenomenologisk tilnærming i min tilnærming til datamaterialet. 

Sosial kapital er et «samlebegrep» som kan ha ulikt meningsinnhold for forskere i ulike 

miljøer, og må derfor defineres etter konteksten hvor man ufører forskningen (Lauglo, 2010). 

I denne studien tar jeg i bruk sosial kapital fra sosiologien og overfører det til pedagogikken, 

ved å vise til Bourdieu (1984) og Colemans (1990) ulike forståelser av begrepet. Ettersom Jon 

Lauglo (1996; 2010) beskriver sosial kapital med utgangspunkt i norske forhold støtter jeg 

meg primært til hans teorier og forskning i denne oppgaven. Gjennom dette analytiske 
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perspektivet fokuserer jeg på hvordan ulike aspekter forankret i gruppenes migrasjonshistorier 

og etniske nettverk kan utgjøre sosiale ressurser for ungdommenes utdanning og læring.  

Læringsidentitet er et begrep som kommer fra en annen tradisjon enn sosial kapital begrepet. 

Innenfor et sosiokulturelt perspektiv tar jeg utgangspunkt i at læring og identitet er to sider av 

samme sak, og at disse dimensjonene derfor ikke kan studeres uavhengig av hverandre. I 

denne oppgaven støtter jeg meg til Wortham (2006) sin forståelse av begrepet, ved å betrakte 

identitet som noe som griper inn i faglig læring. For å belyse læringsidentiteten til 

ungdommene i studien undersøker jeg hvordan de oppfatter seg selv i en skolesetting, 

gjennom deres uttrykk for skoledriv, opplevelser av diskriminerende praksiser og deres 

utdanningsaspirasjoner.  

Analysene viser at begge gruppene har tilgang til flere sosiale ressurser som gir dem et ekstra 

driv i utdanningen. Mange av disse ressursene fremstår som viktige på tvers av gruppene. 

Dette dreier seg blant annet om at de er oppdratt innenfor miljøer hvor respekt for eldre 

verdsettes, hvor disiplin er en naturlig del av deres hverdag, og hvor utdanning anses som 

viktig. Samtlige av informantene er takknemlige til sine foreldre for alt de har ofret for dem 

gjennom migrasjonen, og ønsker å gi noe tilbake gjennom å ta en god utdannelse. Dette 

samstemmer med det Leirvik (2010) i sin studie kaller for «tilbakebetalingstankegangen», og 

i denne studien dreier det seg mye om at de sammenligner mulighetene sine i Norge med 

mulighetene de ville hatt i hjemlandet. Foreldrene har høye forventinger til ungdommene, og 

de fleste av ungdommene ønsker å oppfylle foreldrenes ønsker for dem. Disse perspektivene 

gir informantene en unik kulturell «bagasje» som de tar med seg inn i skolen, og som har sitt 

opphav fra foreldrenes migrasjonshistorier, og vedlikeholdes gjennom familie og etnisk 

nettverk i Norge. Denne bagasjen blir ikke alltid anerkjent fra majoritetssamfunnet, og flere 

av informantene i begge gruppene kommuniserer at de gjentatte ganger blir møtt med 

diskriminerende praksiser på bakgrunn av sitt utenlandske utseende eller væremåte. Dette 

påvirker ungdommenes faglige selvtillit, og gir dem økt driv i utdanningen.  

Mine analyser viser med andre ord at diskriminerende praksiser skaper et ekstra skoledriv hos 

ungdommene i studien. Dette funnet er noe overraskende, da jeg i tidligere undersøkelser av 

minoriteters driv i utdanningssystemet ikke har sett akkurat dette. Det er dessuten grunn til å 

anta at opplevelser av diskriminerende praksiser vil virke negativt inn på skoleatferden til 

disse elevene. Da dette ikke er tilfellet i denne studien er det imidlertid nærliggende å tenke at 

ungdommenes utenlandske/sosiale identitet ikke kan skilles fra deres læringsidentitet.  
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Når det gjelder hvordan gruppene skiller seg fra hverandre viser studien noen mønstre. 

Informantene i begge gruppene uttrykker at foreldrene verdsetter utdanning, og de tette 

båndene de har til foreldrene har stor betydning for deres utdanningsaspirasjoner og skoledriv, 

ettersom det er viktig for dem å gjøre foreldrene stolte. Samtlige av ungdommene uttrykker et 

høyt skoledriv, og tilføyer at deres utdanning oppleves som et prosjekt for hele familien (jf. 

utdanning som sosial mobilitet). For de tamilske ungdommene omhandler dette prosjektet i 

tillegg hele det etniske nettverket. Det etniske fellesskapet de opplever å være del av i Oslo 

fungerer som en ressurs for tamilenes utdanningsdriv, ettersom det hjelper dem med både valg 

av studie, og motiverer dem til å arbeide hardt og målrettet. Dette er mye grunnet tamilskolen 

hvor de har tilgang på leksehjelp, utdanningsseminarer, innføring i tamilsk kultur og språk, 

samt tamilsk dans og kor. Dette, kombinert med tamilenes kamp for bedre rettigheter på Sri-

Lanka, bidrar til å gi dem en opplevelse av fellesskap, som samtidig gir dem en felles identitet 

(Engebrigtsen 2007). Dette fellesskapet får igjen betydning for hvordan de tenker om seg selv 

i en skolesetting, i form av at de har utviklet en positiv læringsidentitet. De pakistanske 

informantene er også målrettet med tanke på studier, og har høy faglig selvtillit. De har 

imidlertid ikke hatt tilgang til et like sterkt etnisk nettverk å støtte seg til for å få hjelp til 

utdanning, selv om samtlige forteller om familie og slekt som følger dem opp og bidrar til å 

regulere deres atferd (jf. sosial kontroll). 

Samlet sett viser funnene at samtlige av informantene har ulike aspekter ved deres 

hverdagsliv som fungerer som sosial kapital for deres utdanning, og som påvirker hvordan de 

tenker om seg selv som lærende individer, og gir dem økt skoledriv.  
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1 Innledning 

Personer med innvandrerbakgrunn blir stadig debattert i mediene med tanke på utdanning, 

arbeid og religiøse/kulturelle tradisjoner. Til tider settes de i et dårlig lys, men mange grupper 

har også i de senere år markert seg positivt for deres ekstra «driv» i utdanningen (Lauglo, 

1996). Dette drivet kan forstås som ungdommenes skoleengasjement og utholdenhet med 

skolearbeidet, og settes ofte i sammenheng med at familienes ofte tette fellesskap og etniske 

tilhørighet utlyser et ønske om sosial mobilitet i vertslandet (NOU, 2010:7, s. 46). Våre 

sosiale relasjoner betyr mye for oss mennesker. På en måte kan man påstå at individer til dels 

identifiseres ut i fra hvem man kjenner. Ved å fokusere på det sosiale aspektet ved 

menneskets læring og identitet rettes blikket i denne oppgaven mot de sosiale ressurser som 

individer har tilgang til fra sine sosiale relasjoner og nettverk. Oppgaven tar utgangspunkt i to 

ulike innvandrergrupper i utdanningen, med henblikk på pakistanske og tamilske elever. 

Allerede på ungdomsskolen orienterer enkelte i disse minoritetsgruppene seg mot ulike 

høystatusyrker
1
, og sees ofte som et resultat av foreldrenes forventninger til at deres barn skal 

lykkes i utdanningen. Gjennom utdanning skaper de et bedre liv for seg selv og familien i 

Norge (Leirvik, 2010; 2004; Fekjær, 2006).  

Det finnes mye forskning på hvordan ungdommer som selv har innvandret er påvirket av 

denne migrasjonsprosessen med tanke på utdanning. De har ofte flyttet fra krig, mistet alt og 

kommet tomhendt til et land der de verken kjenner språket eller kulturen (Malme, 2011). 

Hvordan norskfødte innvandrerungdommer påvirkes av foreldrenes migrasjonshistorier er 

imidlertid ikke belyst i samme grad i forskningen. Samtidig vil ressursene de tamilske og 

pakistanske ungdommene tar med seg inn i utdanningssystemet undersøkes i relasjon med 

deres skolemessige engasjement. For å forstå dette engasjementet legger jeg spesielt vekt på 

sammenhengen mellom identitet og læring; i det jeg kaller læringsidentitet. 

 

 

 

                                                 
1
 Dette gjelder spesielt indere, tamiler, og til dels pakistanske jenter. 
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 Bakgrunn for studien  1.1

Minoritetsgruppene i Norge er en sammensatt og heterogen gruppe, og består i dag av 

personer fra 219 ulike land (SSB, 2012). Det er derfor store forskjeller på minoritetene bosatt 

i landet, både med tanke på kultur, språk, religion, og ikke minst utdanningsnivå. Ungdom 

med minoritetsbakgrunn utgjør en stadig større del av utdanningssystemet; en tredjedel av 

elever i videregående opplæring har utenlandsk bakgrunn (NOU, 2010:7). Det å oppleve 

tilhørighet til ulike kulturer, samt å beherske flere språk er derfor ikke lenger et uvanlig 

fenomen, spesielt ikke i Oslo. Hva innebærer det imidlertid å vokse opp som medlem av en 

etnisk minoritetsgruppe i Norge? Ettersom alle grupper og familier er innbyrdes forskjellige 

vil dette naturligvis variere. For noen kan det for eksempel bety og tilhøre en mer eller mindre 

stigmatisert gruppe i samfunnet, mens det for andre betyr at en har stor mulighet til utfoldelse 

og personlig vekst.  

Imidlertid har forskning rundt minoriteters prestasjoner på ulike trinn i utdanningen i stor grad 

konsentrert seg om minoriteter som én gruppe, sammenlignet med majoritetselevene. Fokuset 

har da vært rettet mot hvordan sosial bakgrunn og klasse kan forklare store deler av 

ulikhetene blant minoritet- og majoritetselever i utdanningssystemet
2
 (Bakken, 2003; Støren, 

2006). Da stadig nye landgrupper entrer og mestrer utdanningssystemet med sine individuelle 

og etniske forutsetninger må man samtidig oppdatere forskningen fortløpende. Med andre ord 

er det behov for stadig å nyansere og problematisere debatten og den foreliggende 

forskningen, gjennom å vektlegge ulikhetene og mangfoldet innad blant minoritetsgruppene i 

samfunnet i dag. Her vil mitt bidrag være viktig. 

Silje Noack Fekjær (2006) er en av forskerne som har studert ulike land/minoritetsgrupper 

hver for seg og sammenlignet dem med tanke på mestring i utdanningssystemet. Hun 

fremhever blant annet at de landgruppene som utmerker seg positivt i både grunnskole og i 

videregående opplæring er Vietnam, Kina, India og Sri- Lanka. Asia representerer med andre 

ord de landgrupper som presterer best i det norske utdanningssystemet. Imidlertid presterer 

tamilske (med landbakgrunn fra Sri- Lanka) og pakistanske elever ulikt i videregående 

opplæring, til tross for at begge elevgruppene har sine røtter i Asia. Hvordan kan vi forstå 

forskjellen i utdanning mellom disse to gruppene? Selv om både pakistanske og tamilske 

                                                 
2
 Dette er som regel en tradisjon innenfor sosiologien, som for eksempel fokuserer på sosial reproduksjon eller 

sosial mobilitet gjennom utdanning (Se Bourdieu & Passeron, 2006). 
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norskfødte barn har sin landbakgrunn fra Asia, og ofte har kjennskap til foreldrenes hjemland 

gjennom egne opphold i landet, er det først og fremst foreldrene som har formidlet og 

videreført kulturen og språket til barna sine (Prieur, 2004). Det er derfor nærliggende å anta at 

foreldrenes vektlegging av hjemlandets kultur og verdier i Norge vil få betydning for hvorvidt 

denne bakgrunnen får betydning for de norskfødte ungdommenes utdanningsaspirasjoner. 

De forklaringer som hittil er gitt i litteraturen om utdanningsforskjeller i elevbefolkningen har 

generelt fokusert på tre områder: Forhold ved skolen, bakgrunnsfaktorer hos elevene, som 

blant annet foreldrenes økonomi og utdanning, og barnets personlige egenskaper og 

holdninger (Fekjær, 2006; Bakken, 2007). Det vil i denne studien være de to siste 

forklaringsfaktorene som vil bli vektlagt; det vil si hvordan informantenes 

migrasjonsbakgrunn, og etniske nettverk får betydning for ungdommenes holdninger og 

tanker om utdanning. Hensikten med denne studien er imidlertid ikke å hevde at elevenes 

holdninger og skoledriv er et spesifikt utslag av familienes migrasjons- og landbakgrunn
3
. 

Mitt bidrag er snarere å belyse likheter og forskjeller hos mitt utvalg av informanter, gjennom 

å belyse ulike sosiale aspekter forankret i deres migrasjonshistorier og etniske nettverk. Dette 

vil jeg undersøke med det for øyet at informantene alle er unike individer, uavhengig av deres 

etniske bakgrunn. Dersom det likevel vises tegn til mønstre knyttet til etnisitet i informantenes 

fremstillinger, vil dette fremheves i analysen
4
.  

 Hvorfor tamiler og pakistanere?  1.2

Pakistanske og tamilske familier i Norge har en del fellestrekk, men de har likevel svært ulik 

migrasjonshistorie og kulturell og religiøs bakgrunn, som henholdsvis hinduer og muslimer. 

De pakistanske innvandrerne kom hovedsakelig til landet som arbeidsimmigranter på 1960- 

tallet, mens tamilene først og fremst kom som flyktninger på 1980- tallet. Gruppene blir 

representert ulikt blant annet i media med tanke på tilpasning til det norske samfunnet og med 

tanke på utdanning og arbeid. Tamiler blir ofte fremstilt som en «mønster/superminoritet», 

                                                 
3
 Ettersom det føre til stereotypisering av ulike grupper mennesker, som igjen kan ende opp som fordommer og 

deretter forårsake stigmatisering (Prieur, 2004). 

4
 Det er etter min mening mulig å fokusere på ulik migrasjonsbakgrunn som forklaring på forskjeller i 

aspirasjoner, uten å se det som fullstendig avgjørende for individene. Årsaken til at folk velger å flykte vil i de 

aller fleste tilfeller påvirke både egen tilpasning, samt barnas tilpasning i det nye hjemlandet. Migrasjon får som 

regel betydning for individene og deres norskfødte barn, uansett om individene migrerer for å arbeide eller om 

de flykter fra krig.  
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mens den pakistanske befolkningen ikke har blitt fremstilt like positivt i det norske 

samfunnsbildet. Som ovenfor nevnt (1.1) presterer tamilske elever karaktermessig 

gjennomsnittlig bedre enn pakistanske elever i den videregående skolen i dag. De har også 

tilnærmet like høy fullføringsgrad som etnisk norske elever. Dette er interessant ut fra en 

antakelse om at gruppen med lengst oppholdstid i landet har hatt tid til og «modnes», og 

dermed også tilpasse seg best. Dernest er det rimelig å anta at de også vil ha bedre 

forutsetninger for å gjøre det bra på en arena som i det norske utdanningssystemet. Samtidig 

kan det forventes høy arbeidsledighet og lav deltakelse i utdanningssystemet med alle 

tragediene som har rammet det tamilske folk
5
 (Engebrigtsen & Fuglerud, 2009; Støren & 

Helland, 2010). Når forskning på tamiler derimot viser at dette ikke er tilfellet, vil det være 

nærliggende å tenke at det må være noe i de sosiale relasjonene eller etniske miljøet som 

kompenserer for alle disse tragediene tamilene har vært igjennom. Tidligere forskning sier lite 

om utdanningsdrivet til norskfødte ungdommer med pakistansk og tamilsk bakgrunn, men 

fremhever at det er to grupper som presterer ganske ulikt i skolesammenheng (Fekjær, 2006, 

Støren, 2009). Til tross for dette er det allment kjent at gruppene, og spesielt jentene, har høye 

utdanningsaspirasjoner og søker seg inn på elite studier som medisin, farmasi og odontologi.  

Med denne studien vil jeg nyansere den eksisterende forskningen på feltet, gjennom å 

fremheve perspektivene til et lite utvalg tamilske og pakistanske elever i videregående 

opplæring i Oslo i dag. 

 Teoretisk rammeverk  1.3

Teorier om sosial kapital har fått mye oppmerksomhet innen samfunnsforskningen opp 

gjennom tidene, og vektlegger betydningen av menneskets sosiale relasjoner (Lauglo, 2010). 

Innenfor utdanningsforskningen er begrepet mer spesifikt blitt introdusert som forklaring på 

utdanningsforskjeller innad i minoritetsbefolkningen. I denne studien vil begrepet sosial 

kapital overføres til pedagogikken og belyses ved å vise til Bourdieu (1984, 2006) og 

Colemans (1990) forståelser av begrepet. Ettersom Lauglo (1996, 2010) har brukt begrepet i 

forbindelse med etniske minoriteter i det norske utdanningssystemet vil jeg også fremheve 

hans perspektiver på begrepet. Sosial kapital vil være et sentralt tema for å forstå hva som kan 

                                                 
5
 Med tragedier mener jeg alle de tragiske hendelsene rundt borgerkrigen mellom statsmakten og tamilene på 

Sri-Lanka, og all torturen som har foregått der de siste 10 årene. I tillegg ble landet rammet av en tsunami i 2004. 
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bidra til å hemme eller fremme driv og utdanningsaspirasjoner blant informantene i studien. 

Gjennom sosial kapital fokuserer jeg på hvordan ulike aspekter forankret i gruppenes 

migrasjonshistorier og etniske nettverk kan utgjøre sosiale ressurser for ungdommenes 

utdanning. Ved at ungdommene opplever tilhørighet og trygghet til sine omgivelser vil den 

enkelte kunne få et ekstra driv for utdanning, samtidig som det vil kunne ha positiv betydning 

for deres etniske tilhørighet og identitetsoppfatning. Med en slik forståelse til grunn, bygger 

studien på en oppfatning om at det å tilhøre en etnisk minoritetsgruppe kan ha en rekke 

fordeler, alt etter hvilket etnisk fellesskap den enkelte tilhører. Denne «bagasjen» kan igjen gi 

ulike muligheter for motivasjon og utvikling av en positiv læringsidentitet i utdanning og 

arbeidsliv.  

Innenfor sosiokulturell teori er læring og identitet sentrale begreper som må sees som et 

begrepspar. Den amerikanske psykologen/professoren Stanton Wortham (2006) låner deler av 

sitt tankegods fra det sosiokulturelle perspektivet, samtidig som han er inspirert av andre 

tradisjoner. Med støtte i Worthams begrep «læringsidentitet» (learning identity) vil jeg i 

denne studien bygge videre på en forestilling om at man ikke kan skille læring og identitet fra 

hverandre, gjennom å studere hvordan informantene i studien oppfatter seg selv i en 

skolesetting. Wortham er opptatt av at elever i skolen konstruerer og blir konstruert som 

lærende individer gjennom den sosiale interaksjonen som finner sted i klasserommet. Denne 

læreprosessen hevder han ikke respekterer de tradisjonelle grensene mellom det faglige 

(skolekunnskap) og det ikke-faglige (hverdagskunnskap), da han fremhever kunnskap som en 

integrert del av den generelle prosessen der mennesker utvikles (Wortham, 2006, s. 25). 

Begrepet læringsidentitet vil i denne studien belyses gjennom å studere ungdommenes uttrykk 

for skoledriv, utdanningsaspirasjoner og deres erfaringer fra rasismeliknende opplevelser i og 

utenfor skolen. Begrepene sosial kapital og læringsidentitet kommer fra ulike 

forskertradisjoner, men i denne studien ønsker jeg å drøfte dem i relasjon til hverandre 

innenfor tematikk som vi kjenner fra det pedagogiske felt.  

 Formål og problemstilling  1.4

Som jeg har påpekt ovenfor (1.1) har mye av forskningen til nå vært orientert mot hvordan 

minoritetselever presterer karaktermessig sammenlignet med majoritetselevene. Vi ser også at 

forskningen viser store polariseringstendenser blant minoritetsgruppenes resultater i 

utdanningen, selv etter kontroll for sosial bakgrunn. Det er derfor viktig å studere de ulike 
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innvandrergruppene bosatt i Norge i dag ytterligere, ut i fra hva som bidrar til å fremme eller 

hemme deres skolemessige engasjement og utdanningsaspirasjoner. Dersom man skal forstå 

de prosessene som påvirker tilpasningen til det norske utdanningssystemet, må man også se 

på de betingelsene som ulike land- og minoritetsgrupper lever under (Engebrigtsen & 

Fuglerud, 2007, s. 7). Dette er viktig da lærelyst fremmes først når ungdom gis mulighet til å 

benytte seg av de ressurser som er tilgjengelig for dem (Kunnskapsdepartementet, 2010). 

Hensikten med denne studien er derfor å nyansere tidligere forskning, ved å få to ulike 

innvandrergruppers ressurser frem i lyset, og få økt kunnskap om hvordan denne unike 

«bagasjen» har betydning for individene i en skolesetting. På bakgrunn av det ovennevnte 

(1.2) ønsker jeg å fokusere på de pakistanske og tamilske ungdommenes forståelser av seg 

selv som lærende individer, og studere hvilke sosiale ressurser de har å støtte seg til i 

utdanningen i Oslo. Samtidig ønsker jeg å få frem forskjeller og likheter mellom gruppene på 

disse områdene. Jeg har formulert følgende problemstilling: 

 

Hvilken betydning har sosial kapital og læringsidentitet for pakistanske og tamilske 

ungdommers driv i videregående opplæring? På hvilke måter skiller disse gruppene seg fra 

hverandre? 

 

For å drøfte denne problemstillingen benytter jeg meg av kvalitative intervjuer med åtte 

informanter fra en videregående skole i Oslo. For å diskutere aktuelle tema og funn i studien 

bruker jeg de overordnede begrepene sosial kapital og læringsidentitet som utgangspunkt for 

de tematikkene jeg identifiserer i intervjuene. Det er spesielt to konkrete forskningsspørsmål 

som jeg bruker som et utgangspunkt for presentasjonen og analysen av datamaterialet (jf. 

kapittel fem): 

1) Hvordan kommer informantenes erfaringer til syne som sosial kapital for utdanning? 

2) Hva kjennetegner informantenes læringserfaringer og skoledriv, og har dette en 

sammenheng med deres etniske tilhørighet? 

Hensikten med de ovennevnte forskningsspørsmålene er å anvende en empirinær tilnærming 

til datamaterialet. Ettersom det i denne studien er informantenes perspektiver som er viktige å 

fremheve, benytter jeg meg av en fenomenologisk tilnærming til mitt innsamlede 

datamateriale. 
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 Begrepsavklaring og avgrensning 1.5

Når man forsker på ulike samfunnsgrupper er det viktig å holde seg oppdatert og være 

konsekvent på betegnelsene man til enhver tid bruker. Jeg ønsker derfor her å forklare og 

gjøre rede for de betegnelser jeg benytter meg av når jeg omtaler informantene i denne 

studien. I norsk og internasjonal forskning brukes en rekke ulike betegnelser om 

innvandrerbefolkningen, og frem til år 2000 ble betegnelsen «andregenerasjonsinnvandrer» 

brukt av SSB om barn født i Norge av to utenlands fødte foreldre. Siden har betegnelsen 

«etterkommere av innvandrere» blitt brukt, etterfulgt av betegnelsen «norskfødte barn av 

innvandrere» om personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre (SSB, 2012). For 

leservennlighetens skyld velger jeg her å bruke betegnelsen «informanter» eller 

«ungdommer» om utvalget i studien. Der det er nødvendig refererer jeg til «de pakistanske» 

og «de tamilske» ungdommene, til tross for at alle er født i Norge. Dersom jeg omtaler 

personer som selv har innvandret bruker jeg betegnelsen «innvandrere». Der det ikke skilles 

mellom innvandrere og etterkommere bruker jeg betegnelsen «minoriteter».
6
  

Med tanke på oppgavens omfang og tiden jeg har til rådighet, begrenses denne studien til 

pakistanske og tamilske ungdommer. Formålet er ikke å sammenlikne gruppene med 

majoritetselevene, men snarere å se de tamilske og pakistanske etterkommerne i et 

komparativt lys. Utvalget i studien begrenses til elever i Osloskolen, da en stor andel av den 

totale innvandrerbefolkningen i Norge er bosatt i Osloområdet. Samtidig er det større 

sannsynlighet for at pakistanske og tamilske elever som er bosatt i Oslo har et større etnisk 

kontaktnettverk enn det som er mulig i andre byer. Dette vil være av betydning med tanke på 

studiens fokus på etniske og sosiale relasjoner som sosial kapital for utdanning. Videre 

begrenser jeg studien til å dreie seg om den videregående opplæringen. Årene på 

videregående er en tid i ungdommers liv hvor en må ta stilling til en rekke valg som påvirker 

deres og familiens fremtid (Prieur, 2002). Jeg antar dermed at informantene har reflektert 

rundt tema som er relevante for studien, som blant annet utdanning og etnisk tilhørighet.  

 

                                                 
6
 Jeg er klar over at en bør være litt forsiktig med å bruke minoriteter som et samlebegrep med tanke på den store 

heterogeniteten som minoritetene i Norge representerer. Dette fokuset vil imidlertid gjenspeiles i studien, da et 

av utgangspunktene til studien er å bidra med kunnskap om enkeltgrupper i samfunnet.  
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 Oppgavens struktur 1.6

Etter dette innledende kapittelet går jeg videre til den teoretiske delen av oppgaven. Det første 

kapittelet her (kapittel to) er viet til en litteraturgjennomgang av tidligere forskning som er 

relevant for oppgavens tema, etterfulgt av forskning på de to gruppene i studien. I oppgavens 

teoretiske perspektiver (kapittel tre) identifiserer og diskuterer jeg noen posisjoner og tema 

som er viktige for min analyse av intervjuene, med utgangspunkt i teorier om sosial kapital og 

læringsidentitet. 

I det fjerde kapittelet er det viet plass til en utdypning av studiens forskningsmetode, hvor jeg 

forklarer hvordan jeg har gått frem for å samle inn studiens datamateriale. I dette kapittelet 

drøfter jeg blant annet studiens begrensninger, utvalg, relasjonen mellom meg og 

informantene, gjennomførelse av intervjuene, analyse, gyldighet og etiske betraktninger 

underveis i studien. Her er det også satt av plass til en kort presentasjon av den enkelte 

informant i studien, med vekt på deres familie- og migrasjonsbakgrunn.  

I den påfølgende analytiske delen (kapittel fem) presenterer og analyserer jeg informantenes 

sosiale kapital og læringsidentitet, slik det kommer til uttrykk gjennom intervjuene. Mine to 

forskningsspørsmål vil her danne grunnlag for inndelingen av kapittelet. Deretter samler jeg 

trådene i kapittel syv og drøfter mine forskningsspørsmål i lys av teorien og forskningen som 

ligger til grunn for denne oppgaven, samtidig som jeg forsøker å se gruppene i et komparativt 

lys.  

Avslutningsvis i kapittel syv belyser jeg den overordnede problemstillingen, og oppsummerer 

studiens viktigste hovedfunn. Deretter diskuterer jeg oppgavens relevans og bidrag til 

utdanningsfeltet, før jeg til slutt presenterer forslag til videre forskning.   
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2 Utdanningsaspirasjoner og 

skoledriv. En gjennomgang av tidligere 

forskning 

I dette kapittelet tar jeg for meg et utvalg studier som belyser oppgavens problemstilling. En 

rekke forhold virker inn på ungdommers forståelser av seg selv som lærende individer. I 

denne oppgaven vil jeg som nevnt i innledningen (1.4) fokusere på hvordan de pakistanske og 

tamilske informantenes uttrykk for sosial kapital virker inn på deres læringsidentitet og 

skoledriv. Jeg vil derfor ikke komme inn på alle de andre ressursene som får betydning for 

gruppenes utdanning. Blikket rettes da både på sosiologiske og pedagogiske perspektiver 

tilknyttet minoritetsgruppers deltakelse i utdanningen. Innledningsvis presenterer jeg tidligere 

forskning på minoritetselevers (samlet sett som én gruppe) skoleprestasjoner og skoledriv sett 

i sammenheng med majoritetselevene (2.1). Deretter går jeg videre til å presentere 

betydningen av etnisitet for minoritetsgruppene i samfunnet (2.2), for så å vise til forskning 

som skiller de ulike landgrupper fra hverandre i utdanningssystemet (2.3). Til slutt i kapittelet 

presenterer jeg forskning på minoritetsgruppene i denne oppgaven (2.4). 

 Hva vet vi om forskjeller mellom minoritets- og 2.1

majoritetselever i Norge i dag? 

Mye av forskningen på elevgrupper med innvandrerbakgrunn i Norge sentrerer seg rundt 

hvordan de presterer i skolen, sammenlignet med majoritetselevene. På den ene siden vet vi 

fra ulike undersøkelser at prestasjonsgapet
7
, mellom etnisk norske elever og elever med 

innvandrerbakgrunn gjennomgående er stort i alle fag (Lauglo, 2006; Bakken, 2010; NOU, 

2010:7; Gjerustad & Frøyland, 2012). Det vil si at elever med innvandrerbakgrunn 

gjennomsnittlig presterer lavere enn majoritetselevene både i grunnskolen og i videregående 

opplæring. Dette trenger ikke å bety at minoritetselever ikke arbeider hardt og målrettet, da 

forskning samtidig viser til at minoritetselever bruker jevnt over mer tid på skole og lekser 

enn etnisk norske elever (Lauglo, 2004, 2010; Øia, 2012). Liv Støren (2009) fant dessuten at 

minoritetsungdommer ofte velger det hun kaller for elitestudier, slik som lege, tannlege, 

                                                 
7
 Slik det gir seg uttrykk i karakterer 
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sivilingeniør, siviløkonom og så videre. Samtidig vet vi at det er høyere frafall blant 

minoritetsspråklige elever i videregående enn det er blant majoritetselevene. Dette viser at det 

er tydelige skiller innad i minoritetsbefolkningen mellom de som faller fra på videregående, 

og de som begynner på høyere utdanning. Forskningen på minoritetsgrupper i 

utdanningssystemet viser med andre ord et sammensatt og polarisert bilde, hvor det på den 

ene siden er veldig mange flinke, mens det på det andre siden også er flere som dropper ut av 

videregående (Leirvik, 2010, s. 23).  

Det er imidlertid mye som kan tyde på at de nye generasjoner ungdommer med 

innvandrerbakgrunn har mer positive framtidsutsikter med tanke på utdanning enn hva 

innvandrerne selv har. Dette kan vi forstå gjennom å se på karakterforskjellene mellom 

innvandrerne og deres norskfødte barn. Mens de som selv har innvandret har de laveste 

gjennomsnittsresultatene i videregående, plasserer norskfødte barn av innvandrere seg midt i 

mellom innvandrerne og majoritetselevene (Fekjær, 2006). Det kan være flere grunner til 

denne forskjellen, som blant annet at beherskelsen av det norske språket er viktig for å 

prestere godt i skolen. Forskning viser riktignok at norskfødte barn av innvandrere ofte er 

dårligere stilt i utdanningssystemet enn majoritetselevene, til tross for at de behersker det 

norske språket godt (Bakken, 2003, 2007; Fekjær, 2006). I tillegg har disse ungdommene 

gjennomsnittlig lavere karakterer fra grunnskolen enn majoritetselevene, noe som har vist seg 

å ha nærmest avgjørende betydning for prestasjonsnivået i videregående opplæring 

(NOU:2010:7).  

Med tanke på prestasjonsforskjellene mellom minoritet og majoritetselever har det samtidig 

blitt fremhevet at klasseforskjeller kan ha avgjørende betydning, og at dette ikke bør 

undervurderes når man snakker om etniske forskjeller i utdanningen. Dersom man 

sammenligner elever med samme klassebakgrunn er det mye som tyder på at forskjellene 

mellom elever med og uten innvandrerbakgrunn faktisk ikke er så store som man kan få 

inntrykk av i ulike samfunns- og utdanningsdebatter (Bakken, 2003, 2007; Fekjær, 2006). Til 

tross for et lavere karaktergjennomsnitt enn majoriteten blant elever med innvandrerbakgrunn 

i både grunnskole og videregående skole, søker en stor andel seg videre til høyere utdanning 

(Mahendran, 2011). En rekke forskere mener dette tyder på at norskfødte barn med 

innvandrerforeldre har høyere aspirasjonsnivå og skoledriv enn majoritetselevene (Hegna, 

2013; Støren, 2009). De høye utdanningsaspirasjonene det her siktes til vil som regel bidra til 

å kompensere for deres lave sosioøkonomiske bakgrunn (Birkelund & Mastekaasa, 2009). 
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Hvor kommer imidlertid dette drivet fra? Og hvordan kan dette skoledrivet forstås i lys av 

ungdommenes situasjon som barn av innvandrere i Oslo? Disse perspektivene bygger jeg 

videre på i denne studien (5.2) og drøfter relasjonen med de sosiale ressurser blant gruppene i 

studien (6.2).  

 «Innvandrerdriv og aspirasjonsnivåer» 2.1.1

Flere undersøkelser understreker i dag at unge med innvandrerbakgrunn presterer bedre enn 

det deres forutsetninger skulle tilsi,
8
 og at de er blant dem som leser mest lekser (Lauglo, 

1996, 2010; Øia, 2012). Forskning viser også at minoritetsungdommer lever med større grad 

av grensesetting og regler hjemme enn etnisk norske ungdommer, på bakgrunn av deres tette 

patriarkalske familieformer
9
 (Bakken, 2003; Øia, 2007, 2012; NOU, 2010:7). Dette viser seg 

imidlertid ikke å ha uheldig effekt på disse ungdommene. I følge Mariann Stærkebye Leirvik 

(2010; 2012) kan det til og med fungere som ressurser for deres utdanningsatferd, og i noen 

tilfeller også betraktes som sosial kapital for ungdommers utdanning
10

. Leirviks forskning 

kommer jeg tilbake til senere i dette delkapittelet (s. 14). 

Professor Jon Lauglo (1996) fant i sin studie «Motbakke, men mer driv?: Innvandrerungdom i 

norsk skole», at til tross for at minoritetselever jevnt over møter flere/andre utfordringer enn 

etnisk norske elever, utviser de ofte et ekstra driv for skolearbeidet. Dette drivet mente han 

blant annet har sitt utspring i at mange er religiøst aktive, at de er oppdratt til å respektere 

eldre, og at de gjennom koranskolen blir både disiplinert og at de satser høyt. Samtidig 

påpeker han at deltakelse i religiøst liv som regel medfører verdier som arbeidsomhet og 

positive holdninger til skolegang. Dette hevder Lauglo til sammen har resultert i at de 

arbeider hardere og mer målbevisst med skolearbeidet enn etnisk norske ungdommer. Tormod 

Øia sin undersøkelse «Ung i Oslo» (2012)
11

, viser også til at minoritetsungdommer leser mer 

bøker, og at de arbeider hardere med skolearbeidet enn etnisk norske ungdommer, spesielt 

                                                 
8
 Med tanke på deres sosiale og økonomiske bakgrunn. 

9
 Patriarkalske familieformer dreier seg om en familiestruktur der faren er familiens overhode. 

10
 Begrepet sosial kapital vil jeg gå nærmere inn på i neste kapittel. 

11
 Skrevet for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Undersøkelsen er basert på 

hele elevpopulasjonen på 9. og 10. trinn på ungdomsskolen og 1. trinn i den videregående skolen, og viser 

utviklingen fra de samme undersøkelsene gjennomført i 1996 og i 2006. Sentrale variabler i studien er kjønn, 

etnisitet og bydel og søker å gi en oversikt over osloungdommers levekår og oppvekstsituasjon.  
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gjelder dette jentene. Til tross for dette får etnisk norske ungdommer bedre snittkarakterer i 

skolen. Disse karakterforskjellene mener Øia trolig fungerer som en indikasjon på viktigheten 

av kulturell kapital i hjemmene, og da spesielt norsk kulturell kapital. Studien anga at unge 

med innvandrerbakgrunn har lavere grad av kulturell kapital
12

 enn majoritetselevene i 

undersøkelsen. Dette mener han kan være en viktig forklaring på hvorfor de samlet sett 

presterer dårligere enn majoritetselevene i både grunnskole og videregående opplæring (Øia, 

2012). Det er derfor grunn til å anta at de etterhvert også mister motivasjonen for 

skolearbeidet. Hvordan dette virker inn på ungdommenes driv og aspirasjonsnivåer drøftes 

ikke i rapporten til Øia (2012). Dette belyses derimot av andre forskere, som finner at unge 

med innvandrerbakgrunn ofte sikter mot høystatusyrker, til tross for at de har mindre kulturell 

kapital i hjemmet (jf. Engebrigtsen & Fuglerud 2009; Lauglo, 1996, 2010; Leirvik, 2012; 

Hegna, 2013).  

Kristinn Hegna er en av forskerne som har studert innvandrerungdommers utdanningsvalg fra 

ungdomsskole og frem til overgangen mellom videregående og høyere utdanning (Hegna, 

2010, & Hegna 2013). I artikkelen «Endringer i utdanningsaspirasjoner gjennom 

ungdomskolen – kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn» fra 2010, påpeker hun at ungdommers 

utdanningsaspirasjoner dreier seg om hvilke mål og ønsker de har for utdanning i fremtiden. 

Samtidig fremhever hun at aspirasjoner kan oppfattes som et barometer på drivet og 

horisonten som ungdommer i skolen navigerer etter (2010, s. 89). Disse aspirasjonene bidrar 

til å mobilisere energi og utholdenhet med skolearbeidet, og resulterer i ulike grader av driv. 

Det er imidlertid ikke nok at ungdommer har høye utdanningsaspirasjoner, dersom de ikke 

også er villige til å gjøre det som trengs for å nå målene de har satt seg. Hegna skiller derfor 

mellom aspirasjoner i form av ren ønsketenkning, og aspirasjoner som er mer realistiske og 

realiserbare, og kaller dette henholdsvis for reelle og ideelle aspirasjoner (Hegna, 2010). Det å 

være bevisst egne forutsetninger i opplæringen kan til syvende og sist være avgjørende for de 

faktiske mulighetene man har for å mestre, da dette legger føringer for innsatsen som legges 

ned i skolearbeidet. 

Det kan være flere grunner til å forvente et såkalt «innvandrerdriv» i utdanningen (jf. Lauglo, 

2010). Høye forventinger fra foreldre og et ønske om sosial mobilitet, samt tette sosiale 

relasjoner innenfor et nettverk preget av gjensidighet, respekt, tillitt og felles verdier er bare 
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 I den forstand at færre foreldre har høyere utdanning, og at det er mindre bøker i hjemmene. 
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noen av dem (Backe- Hansen & Rydle, 2010). Ungdommers opplevelser av motbakke i 

utdanningen, og av diskriminerende praksiser rettet mot dem selv og deres etniske tilhørighet 

kan for noen fungere demotiverende, mens det for andre fungerer motiverende. Dette 

tydeliggjøres i Norges offentlige utredninger, med rapporten «Mangfold og mestring blant 

flerspråklige barn og unge i utdanningssystemet» (Ogbu, 1999, her referert i NOU, 2010:7, s. 

49):  

Diskriminerende praksis tolkes av mange som et midlertidig fenomen, gjerne som et resultat 

av deres status som «utlending» eller på grunn av språklige problemer. De positive 

framtidsutsiktene gir dem likevel motivasjon til å jobbe hardt og finne kreative eller 

pragmatiske løsninger på problemer de står overfor. 

 

Å betrakte diskriminerende hendelser og motbakke i utdanningssystemet som 

motivasjonsfaktorer for skolearbeidet er interessante perspektiver. Ut fra utdraget over ser det 

imidlertid ut til at det er «de positive framtidsutsiktene» som motiverer for skole og 

utdanning, og ikke diskrimineringen i seg selv. Hvordan dette kommer til uttrykk blant 

informantene i min egen studie vil jeg belyse og diskutere i 5.2.5, og 6.2.2. 

Øia (2012) fant som nevnt at minoritetselever jevnt over jobber hardere med skolearbeidet 

enn majoritetselevene. Hvor disse elevene får dette skoledrivet fra sier han riktignok mindre 

om. For å få en bedre indikasjon på hvor denne utholdenheten kan komme fra, vil jeg 

fremheve Leirviks (2010) forskning på indiske og pakistanske ungdommer i Osloskolen. Hun 

har undersøkt ungdommene i studien sine egne forståelser av hva det er som ligger bak og 

som driver deres egen utdanningsatferd.
13

 Et av hennes mest interessante funn i den 

forbindelse dreier seg om at de er takknemlige til sine foreldre for at de gjennom migrasjonen 

har gitt sine barn bedre muligheter til en god utdannelse. Dette mener Leirvik er 

hovedgrunnen til at det er så viktig for ungdommene å innfri foreldrenes utdanningsønsker, og 

kaller det for tilbakebetalingstankegangen. Samtidig mener hun det er grunn til å tro at 

minoritetsungdommer også sammenligner sine hverdagsliv og sine muligheter med andre som 

er bosatt i foreldrenes hjemland. Dette bidrar til å gi dem noen perspektiver som for mange gir 

en følelse av takknemlighet til foreldrene for at de valgte å forlate deres hjemland. Leirvik 

påpeker også at foreldrene som regel har høye og klare forventninger til sine barn, men at de 

norskfødte ungdommene i all hovedsak er rasjonelle aktører som balanserer mellom 
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 Studien fant sted mellom 2006-2007, og ut fra dybdeintervjuer med disse ungdommene utarbeidet hun 

artikkelen «For mors skyld. Utdanning, takknemlighet og status blant unge med pakistansk og indisk bakgrunn». 



14 

 

foreldrenes krav, fremtidige goder og egne ønsker og interesser for fremtiden. En balansering 

mellom disse faktorene viser seg i følge studien hennes å være fordelaktig for å oppnå suksess 

i skolen. Samtidig mener hun at det er en forutsetning at foreldrene klarer å balansere sine 

utdanningskrav med kompromisser for å oppnå gjensidighet i relasjonen med sine barn. 

Imidlertid fremhever hun at forventningene foreldrene har til barnas utdanning i Norge, først 

blir gjort effektive i den grad ungdommene er klar over hva foreldrene har gitt avkall på 

(Leirvik, 2010). Leirviks konkluderende bemerkninger er derfor at det som ligger bak 

ungdommenes «driv» i utdanningen, til sammen handler om dimensjonene klasseposisjon, 

posisjon som synlig minoritet, migrasjonshistorie og sosial posisjon i deres etniske nettverk. 

Disse faktorene hevder hun kan gi ulik grad av sosial kapital for ungdommenes utdanning (jf. 

3.1). De to sistnevnte dimensjonene til Leirvik inkluderer jeg i min egen studie, og undersøker 

relasjonen til de pakistanske og tamilske informantenes ulike skoledriv og aspirasjoner (jf. 5.1 

& 6.1). 

Tidligere studier om minoritetselevers mestring av utdanningssystemet er som vi har sett 

preget av to ulike teoretiske ståsted. På den ene siden er det de som mener at språk og sosial 

bakgrunn til sammen forklarer mye av årsaken til minoritetselevers læringsutbytte og 

forståelse av opplæringen i skolen (Bakken, 2007). I følge dette synet må vi studere 

språkferdigheter og sosiale forskjeller for å finne årsaken til hvorfor flere dropper ut av 

skolen. Denne tenkningen legger vekt på reproduksjon av ulikhet fra generasjon til 

generasjon, ettersom språk og sosial klasse som regel er statiske faktorer hos individene. 

(Bourdieu, 1984). På den andre siden vises det til at klasse og sosial bakgrunn har mindre 

betydning med tanke på skoleprestasjoner for ungdommer med innvandrerbakgrunn enn for 

majoritetsungdommer (Støren, 2009; NOU, 2010:7). Dette perspektivet vektlegger 

minoritetselevers særegne driv og høye utdanningsaspirasjoner som de ofte har fått overført 

fra sine innvandrerforeldre.  

 Utdanning blant ungdom med ulik landbakgrunn 2.2

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet (2.1) blir ofte elever med ikke- vestlig bakgrunn 

behandlet som én stor gruppe i tidligere undersøkelser, en gruppe som gjør det 

gjennomsnittlig dårligere enn majoritetselevene. Noen studier skiller også mellom ulike 

landgrupper i utdanningen, mens andre studier også belyser prestasjonsforskjeller mellom 

elever som selv har innvandret, og elever som er født i Norge med innvandrerforeldre. Silje 
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Noack Fekjær (2006) er blant dem som har undersøkt om det er forskjeller i utdanning 

mellom barn av innvandrere med ulik landbakgrunn. Hypotesen hennes er at det er forskjeller 

etter landbakgrunn, og at disse forskjellene til dels er ganske store
14

. Først og fremst viser 

studien at norskfødte barn av innvandrere har større sannsynlighet for å fullføre påbegynt 

utdanning enn innvandrerne selv. Dette er forståelig blant annet med tanke på at 

norskkunnskapene ofte er bedre når personen er født i landet. Fekjær finner også at selv om 

det er mange landgrupper som har lavere sannsynlighet for å fullføre utdanningen enn 

majoritetselevene, er det samtidig en del landgrupper som har høyere sannsynlighet for å 

fullføre enn majoriteten
15

. Elever med bakgrunn fra Pakistan er både i gruppen som har 

mindre sannsynlighet enn majoritetselevene for å fullføre videregående, og dermed også 

høyere utdanning. Dette er interessant og verdt å studere nærmere da pakistanere er blant de 

innvandrergruppene som har bodd lengst i Norge.  

Hvordan kan disse landforskjellene forklares? Fekjær finner at selv etter kontroll for 

klassebakgrunn er det fremdeles store prestasjonsforskjeller mellom grupper med ulik 

landbakgrunn, og at disse forskjellene er større enn forskjellen mellom minoritet og 

majoritetselever. Hun mener mulige forklaringer kan være at det fra noen land er ressurssterke 

grupper som emigrerer, mens det fra andre land er rural arbeiderklasse, og at dette kan føre til 

ulik vektlegging av utdanning. I tillegg kan det ha betydning hvordan gruppene er blitt mottatt 

i Norge, samtidig som de ulike landgruppene har kommet til ulike tider og har derfor hatt ulik 

tid til å tilpasse seg samfunnet. Dersom botid i Norge er vesentlig med tanke på tilpasning til 

utdanningen, burde da pakistanske elever ha større sannsynlighet enn andre landgrupper (med 

kortere oppholdstid i Norge) til å fullføre høyere utdanning, siden de har vært i Norge i snart 

60 år? Dette belyses ikke i studien, da den er kvantitativ i sin form, og ikke fremhenter 

dybdekunnskap omkring de studerte landgruppene i studien. Fekjær poengterer deretter 

følgende: «Tettere familiesamhold og mer respekt for foreldre hos minoritetsungdom kan 

bidra til høy utdanningsmotivasjon, hvis foreldrene fremhever utdanning som viktig» (Fekjær, 

2006, s. 64). Personlige relasjoner med voksne ser altså ut til å fungere positivt for elevenes 

utdanningsatferd, dersom foreldrene verdsetter utdanning (jf. Lauglo, 2010). Fekjær går 
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 Hennes andre hypoteser dreier seg om klassebakgrunn, sosial bakgrunn, kjønns- og aldersforskjeller, og 

hvordan minoriteter mottas i Norge. 

15
 På videregående gjelder dette elever med bakgrunn fra Sri- Lanka og Kina. Personer med bakgrunn fra 

Somalia, Marokko, Tyrkia, Thailand, Pakistan, Etiopia, Irak, Chile, Iran og andre smågrupper har på den andre 

siden lavere sannsynlighet for å fullføre videregående enn majoritetselevene. 
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imidlertid ikke inn på hver enkelt landgruppe og ser på hvordan de ulike faktorene utspiller 

seg for den enkelte, og hun etterlyser derfor flere studier som sammenligner landgrupper ut i 

fra deres ulike forutsetninger i utdanningen. 

Engebrigtsen og Fuglerud (2007; 2009) sin forskning på tamiler og somalieres 

tilpasningsprosesser i Oslo kan her belyses som et viktig bidrag. Deres studier viser at tamiler 

har forpliktende tillitsrelasjoner innad i det tamilske nettverket som utgjør en sterk grad av 

kollektiv solidaritet (jf. 3.1.3), og som gir dem noen fordeler i utdanningssystemet. Disse 

fordelene fungerer som sosial kapital for ungdommenes utdanning, og er en følge av et felles 

mobilitetsprosjekt tamilene imellom (jf. 3.1.2). Denne sosiale kapitalen blir synlig gjennom 

tamilers ofte høye utdanningsaspirasjoner og harde arbeidsinnsats i utdanningen. Imidlertid 

påpeker Engebrigtsen og Fuglerud at dette tette nettverket også fungerer kontrollerende på 

tamilenes liv. Denne sosiale kontrollen beskriver de som en «avgrenset solidaritet» som gir 

medlemmene av gruppen en del retningslinjer om hvordan de bør oppføre seg. Selv om dette 

kan virke hemmende på enkelte områder av ungdommenes liv, ser denne kontrollen i følge 

Engebrigtsen og Fuglerud ut til å fungere positivt for ungdommenes utdanningsmotivasjon.  

Min egen studie ligger tematisk nær studien til Engebrigtsen og Fuglerud, da den i likhet med 

deres studie har et komparativt fokus på to landgrupper i samfunnet. Studien til Engebrigtsen 

og Fuglerud skiller seg imidlertid fra min egen studie ved at den ikke har et entydig fokus på 

utdanning, men snarere på tilpasning til ulike samfunnsarenaer.  

 Tilhørighet til hjemlandet 2.3

Et av funnene til Øia (2012) fra undersøkelsen «Ung i Oslo» er at flertallet av unge 

minoritetselever i Oslo legger vekt på viktigheten av å leve i samsvar med kultur og 

tradisjoner fra foreldrenes hjemland. Samtidig viser undersøkelsen at antall 

minoritetsungdommer som ser på seg selv som norske har økt betraktelig de siste ti årene. 

Denne identifiseringen som norsk er interessant, da funnene viser at stolthet og refleksjon 

rundt egen bakgrunn er en økende tendens blant Oslo ungdommer. Å føle seg norsk trenger 

med andre ord ikke nødvendigvis bety at man ikke også identifiserer seg med sin etniske 

bakgrunn. Det har altså foregått en endring mot at minoritetsungdommer i Oslo selv ikke 

sidestiller det å kalle seg norsk med det «særnorske». En slik tankegang bør derfor skape rom 

for etnisk og kulturelt mangfold i samfunnet og i utdanningssystemet. Hvorvidt dette funnet 

har betydning for hvordan andre sosialt plasserer minoritetsungdommer i Oslo i dag 
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diskuteres ikke i rapporten (jf. 3.2.3). Derimot vises det til at majoritetsungdommer er opptatt 

av at minoritetene må tilpasse seg «dem» på de fleste områder av samfunnet (Øia, 2012). 

Dersom dette er holdningen blant majoritetsungdom i Oslo, er det kanskje ikke så rart at 

minoritetsungdom opplever økt refleksjon og tilknytning til deres etniske bakgrunn, da ytre 

press som regel fører til samhold innad i minoritetsgrupper (Engebrigtsen & Fuglerud, 2007).  

 Betydningen av etnisk identitet 2.3.1

Østerud (1994) viser til at opplevelsen av egen identitet ofte er mer forvirrende for 

minoritetsungdom enn det er for majoriteten. Dette fordi minoritetsungdom ofte må forholde 

seg både til foreldrenes hjemland og til landet de er bosatt i, og hvor mange også er født. 

Hvordan oppleves det for ungdom i Oslo i dag å ha etnisk minoritetsbakgrunn, og hvilken 

betydning har denne bakgrunnen for deres identiteter og tilværelser? Å ha tilhørighet til både 

foreldrenes kultur og til norske verdier og tradisjoner kan for mange oppleves som en 

utfordring. Identifisering er samtidig mindre selvsagt enn det var tidligere fordi man nå er 

mindre geografisk bundne. Man kan lett holde kontakt med familie og venner på andre siden 

av jordkloden, og det vil igjen kunne påvirke hvem og hva man identifiserer seg med (Prieur, 

2007, s. 31). Professor Annick Prieur (2004) gjennomførte på 90- tallet en omfattende studie 

av 52 ungdommer med innvandrerbakgrunn i Norge. Ut i fra denne forskningen skrev hun 

boken «Balansekunstnere». I likhet med Østerud refererer Prieur (2004) til unge med 

innvandrerbakgrunn som balansekunstnere, da hun ser på dem som produkter av både en 

individuell og en kollektiv historie. Med denne betegnelsen viser hun at minoritetsungdom må 

forstås både ut i fra foreldrenes fortid og ut i fra deres egen tilstedeværelse i Norge. 

Identitetsforståelse hos ungdom med innvandrerbakgrunn mener hun ofte preges av deres 

holdninger til flere kulturer, og identitet bør derfor ikke studeres uavhengig av deres etniske 

bakgrunn (Østerud, 1994; Prieur, 2004). Prieur benytter seg derfor av et eget identitetsbegrep; 

«etnisk identitet». Med dette begrepet ønsker hun å belyse at den etniske identiteten er en 

sosial konstruksjon, men ikke et fritt valg. Med det mener hun at vi har begrensede muligheter 

til å velge hvilken kultur vi tilhører, og at vi ikke kan velge vår egen hudfarge eller personlige 

væremåte, da dette er en del av vår identitet (jf. 3.2.2).  

Prieur (2004) belyser relasjonen mellom identitet og etnisk bakgrunn ved å fremheve at man 

ikke kan velge hvor man er født, hvilken familie man har, og hvordan for eksempel 

utseendemessige faktorer er med på å prege individets etniske identitet og selvforståelse. Hun 
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nekter ikke for at man har handlingsfrihet til å bli den man selv ønsker å være, men at man 

alltid konstruerer seg selv innenfor et kulturelt og sosialt rammeverk med begrenset rom for 

handlingsfrihet (Prieur, 2002). Dette gjelder selvfølgelig for alle mennesker, og ikke bare for 

etniske minoriteter, og vil få betydning for individenes forutsetninger i både utdanning og 

arbeidsliv (jf. 3.3). 

Verken Øia (2012) eller Prieur (2004) ser utelukkende på ungdommene i studien etter 

minoritets- eller landbakgrunn, noe som kan være lurt for å slippe generalisering og 

stigmatisering av ulike landgrupper (Prieur, 2004). Som vi så i innledningen (jf. 1.1) er det 

imidlertid store polariseringstendenser blant minoritetselevers læringsutbytte i utdanningen 

dag. Det vil si at de fleste enten gjør det veldig bra eller veldig dårlig. Svært få gjør det 

middels bra (Øzerk, 2005). Selv etter kontroll for sosial bakgrunn
16

 finner man 

prestasjonsforskjeller blant elever med ulik landbakgrunn (Fekjær, 2006; Støren, 2009). 

Det kan derfor være fordelaktig å supplere med forskning som også skiller mellom gruppene i 

utdanningssystemet.  

 

Studiene jeg har beskrevet i dette kapittelet har alle tatt for seg viktige temaer for min egen 

studie. Hva preger de presenterte studiene, og hvilke mangler finner vi ved den foreliggende 

forskningen? Resultatene fra forskningen om minoriteter i utdanningssystemet er ganske 

samstemte, og et fellestrekk som studiene i dette kapittelet trekker frem er at høye 

forventninger og verdsettelse av utdanning i ungdommers nærmeste omgivelser fører til økt 

innsats og motivasjon i skolen. Et annet funn i de presenterte studiene er et økt fokus på 

verdsettelsen av vedlikehold og utvikling av etnisitet for norskfødte barn av innvandrere. Når 

det er sagt så har ingen av studiene et komparativt fokus på ulike land- og minoritetsgrupper 

med tanke på forståelsen av deres læringsidentiteter og sosiale kapital for utdanning. Likevel 

gir de presenterte studiene oss mye viktig informasjon om minoritetsungdommers ulike 

identitetsforståelser og betydningen av sosiale nettverk for ungdommers utdanning. Flere av 

studiene viser også til at landgruppene i det norske samfunnet i dag må undersøkes nærmere 

for å kunne bedre opplæringen for alle (jf. Fekjær, 2006; Leirvik, 2010). Forskningen jeg her 

har presentert vil fungere som bakteppe for min egen studie. For å få en mer spisset forståelse 

for bakgrunnen til pakistanske og tamilske elevgrupper i utdanningen, og for å få frem 
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kontraster og likheter mellom de to gruppene i utdanningen går jeg nå videre til en ytterligere 

presentasjon av tamiler og pakistanere i Norge.  

 Minoritetene i denne oppgaven 2.4

Det bor i dag omtrent 14 293 mennesker med landbakgrunn fra Sri Lanka i Norge, og cirka 

32 737 personer med pakistansk opprinnelse (SSB, 2012). Tamilene blir ikke behandlet som 

en egen gruppe av Statistisk sentralbyrå, da data om innvandring i Norge er basert på 

landbakgrunn, og ikke på de enkelte grupper fra ett og samme land. De fleste som har reist fra 

Sri Lanka til Norge er imidlertid tamiler
17

 (SSB, 2012). Tamilene kom hovedsakelig til Norge 

som flyktninger på begynnelsen av 1980- tallet, mens de første pakistanske innvandrerne kom 

til landet som arbeidsimmigranter allerede mot slutten av 1960-tallet (Kjeldstadli, 2003). Selv 

om informantene i denne studien alle har foreldre som har migrert, ser vi at utgangspunktet 

for migrasjonen er ulik. Den pakistanske befolkningen har i tillegg vært i landet lenger enn 

tamilene, noe som er grunnen til at de er blant de innvandrergruppene med flest norskfødte
18

. 

Den opprinnelige planen til de første innvandrerne var å flytte tilbake til Pakistan etter å ha 

spart opp nok penger. Etter innvandringsstoppen i 1974/75 fikk imidlertid flere av mennene 

sine koner og barn til Norge, og mange valgte da å bli værende i landet (Liden, 2005). Dette, 

kombinert med at de første moskeene ble etablert på midten av 1970- tallet, var viktige skritt 

mot at det pakistanske miljøet slo rot i Norge (Østberg, 2003).  

Til tross for at tamiler og pakistanere har svært ulik kulturell og religiøs bakgrunn, befinner 

ikke deres opprinnelsesland seg så langt i fra hverandre; Pakistan er et land i Sør- Asia, og 

Sri-Lanka er en øynasjon i det indiske hav i Sør-øst Asia. Tamilene har lang tradisjon som 

handels- og sjøfolk, mens pakistanerne har bakgrunn både som bønder og som rural 

middelklasse (Henriksen, 2007). Det er altså større sosial variasjon innad i den pakistanske 

befolkningen enn blant tamilene. Befolkningen på Sri- Lanka er delt i ulike sosiale og etniske 

grupper. Den største gruppen er singalesere med 74 prosent av øyas befolkning, mens 

tamilene bare utgjør 11 prosent av den totale befolkningen. De blir derfor betraktet som en 
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 Tamilene har blitt undertrykt i hjemlandet av singaleserne, og mange har derfor hatt behov for å flykte. 

Tamiltigrene (LTTE) kjemper for en egen tamilsk stat på Sri-Lanka, men har ikke kommet noen vei. Tamilene 

har færre rettigheter enn singaleserne og sliter med å få tilgang til både utdanning og arbeid. Singaleserne sitter 

med makten i landet og har derfor ikke hatt samme behov for å emigrere som tamilene.  

18
 Hele førtifem prosent av alle med pakistansk bakgrunn i Norge er norskfødte (Henriksen, 2007). 
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språklig minoritet i hjemlandet. Fra 1983 til 2009 herjet det borgerkrig på Sri-Lanka, og sto 

mellom statsmakten og en tamilsk frigjøringsbevegelse som kjempet for etableringen av en 

uavhengig tamilsk stat, de såkalte «Tamiltigrene» (eller Liberation Tigers of Tamil Eelam -

LTTE)
19

. Siden borgerkrigen startet har tamiltigrene etablert seg rundt omkring i hele Europa. 

De fleste tamiler som har immigrert til Norge er sivile, mens enkelte er medlemmer av 

militante organisasjoner (Oppedal & Guribye, 2011). Som følge av krigen har flere norsk- 

tamiler familie og venner som ble skadd eller drept, i tillegg til at landet ble hardt rammet av 

en tsunami i 2004, som førte til at mange mistet livet. Da tamilenes leder ble drept av 

singaleserne i 2009, gikk etter hvert det politiske prosjektet med å arbeide for en selvstendig 

tamilsk stat i oppløsning. Dette førte noen steder til splittelse og sorg innad i det tamilske 

miljøet. Til tross for dette har tamilene klart å vedlikeholde sitt noe tette og lukkede samfunn, 

og er fremdeles blant de minoritetene som anses å være best integrert i Norge. Dette er i følge 

Oppedal & Guribye (2011) trolig grunnet deres høye deltakelse i utdanningssystemet og i 

arbeidslivet, og deres lave mottakelse av velferdstjenester.  

Tamilene ser altså ut til å ha tilpasset seg godt i både utdanning og arbeid. Hva kjennetegner 

så den pakistanske innvandrerbefolkningen i Norge på disse områdene? Pakistanere har i dag 

et lavere utdanningsnivå enn majoriteten og innvandrerbefolkningen i Norge generelt 

(Henriksen, 2007; SSB, 2012). Dette til tross for at mange pakistanske innvandrere i Norge 

har høyere utdanning fra hjemlandet enn gjennomsnittet i Pakistan. Utdanningspotensialet ble 

imidlertid ikke fullt utnyttet ved ankomst til landet da de fleste innvandrerne startet i ufaglært 

arbeid (Lien, 2003). Mange pakistanske foreldre har likevel høye utdanningsaspirasjoner for 

deres barn, selv om flere av ungdommene velger ikke å utdanne seg. Samtidig er det en høy 

andel pakistanske kvinner som ikke er i arbeid, verken som sysselsatte eller som registrert 

arbeidsledige (Hegna, 2013). Dette gjelder for dobbelt så mange pakistanske kvinner som for 

pakistanske menn, og de trekker derfor ned gjennomsnittet for den pakistanske 

innvandrerbefolkningen betraktelig. Det er heller ikke uvanlig at kona flytter inn sammen 

med mannen og hans foreldre, hvor hun er forventet å ta seg av både barna og svigerforeldre 

etter giftemålet (Moen, 2009). Kanskje er dette en av grunnene til at pakistanske kvinner 

statistisk sett er dårligere representert i arbeidslivet enn pakistanske menn? Dersom det 

forventes at jentene skal være hjemmeværende og ta seg av både barn og svigerfamilie, vil det 

naturligvis ikke være nødvendig med utdanning. Det ser riktignok ut til at denne trenden er i 
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 Staten tamilene vil danne skal hete Tamil Eelam. 
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ferd med å snu, da forskning (Henriksen, 2007; NOU, 2010:7; Hegna, 2013) viser at mange 

norskfødte pakistanske jenter er svært flittige, oppnår gode resultater i utdanningssystemet, og 

ønsker seg videre til høyere utdanning. Det er derfor all grunn til å tro at vi vil få flere 

pakistanske kvinner i jobb i fremtiden, selv om sysselsettingen blant pakistanere fremdeles er 

noe lavere enn gjennomsnittet for innvandrerbefolkningen generelt (Henriksen, 2007; Hegna, 

2013, Moen, 2009).  

Mens den pakistanske befolkningen i Norge er en mye omtalt minoritetsgruppe, har tamilene 

holdt en forholdsvis lav profil i media. Så hva vet vi egentlig om disse folkegruppene? 

Tamiler lever ofte i såkalte «kjernefamilier» med barn og gifte foreldre. Det samme gjør 

pakistanere. Engebrigtsen og Fuglerud (2007; 2009) sine studier av tamiler i Norge viser at de 

ikke lever i samsvar med norske idealer, og at de lever i et isolert samfunn. Det nære 

forholdet de har til andre i det tamilske miljøet, gir dem dermed en opplevelse av 

anerkjennelse og trygghet. Den pakistanske befolkningen i Norge har også et nært forhold til 

sine familier. Nyere forskning av Gjerustad og Frøyland (2012) viser at ungdom med 

bakgrunn fra Pakistan er blant de minoritetene i Norge som i størst grad har framtidig 

forpliktelse overfor sine foreldre og sin familie (jf. 3.1.3). Dette blir blant annet synlig ved at 

de i mange tilfeller lever i samme hus som besteforeldre og andre slektninger. Det etniske 

nettverket er derimot ikke like tett som hos tamilene, og forpliktelsene de pakistanske 

ungdommene stilles ovenfor omhandler først og fremst familie- og slektsmedlemmer 

(Gjerustad & Frøyland, 2012). 

Både tamiler og pakistanere ansees å være konservative, og en oppdragelse innenfor en 

patriarkalsk familiestruktur kan gi deres barn noen utfordringer i et vestlig land som Norge. 

Det betyr også at både tamilske og pakistanske jenter har det strengt hjemme og blir sterkt 

beskyttet, og til en viss grad også styrt av deres fedre og brødre. De fleste tamilske og 

pakistanske familier har riktignok ofte felles normer, verdier og mål (jf. 3.2.1 om 

læringsfellesskap); å bedre sin økonomiske og sosiale posisjon, og samtidig vedlikeholde 

deres etniske identitet i storsamfunnet. Da det finnes ulike trosretninger innenfor Islam
20

, er 

det imidlertid splittelser blant muslimene i Norge. Dette kan være årsaken til at pakistanere 
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 Sunni-muslimer utgjør ca. 90% av verdens muslimer, mens cirka 10% er sjia-muslimer.  

Sunnah betyr fotspor eller lære. Sunni-muslimer mener at de følger profetens sunnah (tradisjon), mens sjia- 

muslimer mener at de er Alis parti. Ali er profetens fetter, og Sjia betyr parti. Flertallet av muslimene i Norge er 

Sunni- muslimer, men det finnes også mindre sjia muslimske grupper.  
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ikke nødvendigvis opplever et fellesskap med alle medlemmer av «gruppen» (pakistanere). 

Pakistanerne er riktignok over dobbelt så mange som tamilene i Norge, samtidig som de 

kommer fra ulike deler av Pakistan. Dette medfører at det snakkes ulike språk, og at de 

tilhører ulike trosretninger innenfor Islam. Mange vil dermed ha et sterkere bånd til andre 

med samme tro som dem selv (og som ikke nødvendigvis er pakistanske) enn til pakistanere 

fra andre deler av landet. Også blant muslimer er det imidlertid uenighet om hvordan man 

skal leve, og hvordan man skal forstå det muslimske budskapet (Lien, 2003). Pakistanere har 

med andre ord ikke et like veletablert etnisk støtteapparat som tamilene, som sørger for at alle 

får morsmålsopplæring og innføring i pakistansk kultur og tradisjon. Begge gruppene har 

imidlertid en tendens til å gifte seg med andre med samme landbakgrunn, noe som gir større 

muligheter for at den etniske kulturen bevares. Ettersom tamilene samtidig er høyere 

representert enn pakistanerne i både utdanning og arbeidsliv, er det grunn til å anta at de har 

tilgang til noen ressurser fra deres tette etniske nettverk som er fordelaktige for dem i 

utdanningssystemet, som pakistanere har mindre tilgang til. 

De fleste tamiler er i dag medlemmer av et velorganisert samfunn, kalt Tamilsk 

Interesseorganisasjon (TRVS), eller Tamilskolen. Dette er et stort internasjonalt senter hvor 

tamiler i alle aldre er tilknyttet, der de blant annet får tilbud om sosiale, utdanningsrelaterte, 

kulturelle og politiske arrangementer. På dette senteret møtes tamilene jevnlig, noe som 

hjelper dem å holde sammen og å støtte hverandre. Senteret er religiøst nøytralt, til tross for at 

de fleste tamiler kaller seg hinduer. Målet er at tamilene skal være den fremste 

innvandrergruppen i Norge, og for å få dette til oppfordrer de ungdommen til å utdanne seg 

(Engebrigtsen & Fuglerud, 2009). Gjennom dette senteret bevares deres tamilske identitet, 

samtidig som målet er å bli godt integrert i Norge. Tamilske barn begynner på tamilskolen i 

første klasse og går dit hver helg, enten lørdag eller søndag fram til de avslutter 

ungdomsskolen. Mange ungdommer velger selv å undervise på tamilskolen når de er ferdige 

som elever, samtidig som den kan benyttes for å få råd om høyere utdanning. 

Motivasjonsseminarene på tamilskolen hjelper i tillegg foreldrene å få bedre kunnskaper om 

de ulike akademiske retningene ved Universiteter og Høgskoler i Norge (Mahendran, 2011). 

I motsetning til tamilene som ikke ser ut til å ha sitt hoved fokus på religion, identifiserer de 

fleste pakistanere i Norge seg som muslimer, og moskeene er det viktigste stedet for 

muslimenes religiøse liv. Dette er stedet for fellesskap og bønn, og her møtes unge og gamle 

bekjente. Koranskolen er et frivillig tilbud for unge muslimer mellom fem og sytten år, og er 
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tilknyttet moskeene. Mange muslimske barn får undervisning i islam hver dag etter skoletid 

på koranskolen. I tillegg til å lese koranen lærer de seg her å arbeide strukturert, samt å adlyde 

autoriteter og andre voksenpersoner. Det er fullt fokus på disiplin og underkastelse på 

koranskolen. Imidlertid har moskeene tradisjonelt vært mennenes møtested, og koranskolene 

for jenter og gutter foregår i separate avdelinger (Andersson, 2000). Deltakelsen gir 

muslimske ungdommer tilgang til en del ressurser som i følge Lauglo (1996) kan fungere som 

sosial kapital for deres utdanning. I en artikkel i aftenposten (Kavli, 20.10, 2011) sto det: 

«Etnisk norske barn treffer venner og bruker fritiden på sport og organisasjoner. Barn i Norge 

med pakistansk og somalisk bakgrunn bruker tiden sin på å lære koranen utenat på arabisk». I 

likhet med tamilskolen kan koranskolen hindre tamilske og pakistanske ungdommer i å delta i 

aktiviteter der andre ungdommer ferdes. Det å lære seg å arbeide hardt, pugge, og adlyde 

autoriteter er imidlertid verdier som settes høyt på koranskolen, og som i neste omgang kan 

fungere positivt for ungdommer i utdanningen (jf.3.1.2).  

Hittil har vi sett den tidligere forskningen på gruppene i studien. Dette viser hovedtendensene 

i forskningen på feltet, og for å vise hvordan ungdommene i denne studien plasserer seg med 

tanke på denne fremstillingen har jeg gitt plass til en presentasjon av den enkelte informant i 

oppgavens metodekapittel (jf. 4.3.1). 
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3 To teoretiske innfallsvinkler  

Som vi så i forrige kapittel bygger mange studier på sosiologiske perspektiver der sosial 

kapital er et viktig begrep. I denne oppgaven bygger jeg videre på dette perspektivet knyttet til 

to grupper. Samtidig ønsker jeg å diskutere dette perspektivet relatert til ungdommers 

skoledriv, ved hjelp av et sosiokulturelt perspektiv på læring og identitetsutvikling. I dette 

perspektivet blir læring og identitet alltid sett på som svært viktige begreper som henger 

sammen. I dette kapittelet skal jeg forklare bakgrunnen for begrepet læringsidentitet, og 

beskrive hvordan jeg mener det henger sammen med sosiokulturelle perspektiver. Jeg bruker 

her begrepet sosial kapital slik det har blitt brukt innenfor sosiologien, og kobler det opp i mot 

temaer fra pedagogikken.  

 Sosial kapital   3.1

Teorier om sosial kapital er ikke noe nytt fenomen og har lenge blitt anvendt på en rekke felt 

innenfor forskning. Dette er et begrep som retter oppmerksomheten mot menneskets sosiale 

relasjoner og godene man oppnår ved å inngå i disse relasjonene. Generelt kan man si at det er 

et overordnet paraplybegrep som fokuserer på de ressursene som er forankret i sosiale 

relasjoner (Leirvik, 2010). Begrepet må derfor defineres, spisses og utdypes innenfor den 

enkelte kontekst. For å forstå begrepets kompleksitet og hvordan det kan relateres til 

minoritetselevers skolefaglige engasjement, er det nødvendig å starte med dets opphav. 

 

Begrepet sosial kapital er ikke hovedsakelig utviklet innenfor en pedagogisk 

forskningstradisjon, men har blitt overført dit fra sosiologien. Innenfor sosiologien kan man si 

at det finnes tre tilnærminger til begrepet. Den ene posisjonen baserer seg på arbeidene til 

sosiologen Bourdieu (1984), og forklarer reproduksjon av klassemessig ulikhet fra generasjon 

til generasjon, den andre posisjonen tar utgangspunkt i den amerikanske sosiologen Coleman 

(1988; 1990) sine teoretiske perspektiver. Den tredje posisjonen baseres på den amerikanske 

professoren Putnam (2000) sin forståelse av begrepet, og defineres som summen av normer, 

tillitt og nettverk. Ettersom Coleman og Bourdieu imidlertid har brukt begrepet i forbindelse 

med prestasjoner i utdanningssystemet vil den videre fremstillingen av begrepet omhandle 

disse to. Coleman (1998) har brukt begrepet sosial kapital i sin forskning for å forklare 

hvorfor fattige barn i katolske skoler i USA presterer bedre enn forventet i utdanningen. Han 
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retter derfor oppmerksomheten mot sosiale relasjoner som gir støtte til innsats og mestring, og 

som gir mulighet for gode prestasjoner i utdanningen, til tross for en ugunstig sosial 

bakgrunn. Mens Coleman tolker begrepet dithen som noe alle samfunnets medlemmer har 

tilgang til, betrakter Bourdieu begrepet som ikke-eksisterende for medlemmer utenfor 

bestemte sosiale nettverk.  

 Reproduksjon av sosial ulikhet  3.1.1

Begrepet sosial kapital ble først tatt i bruk av den franske sosiologen Pierre Bourdieu (1984), 

og hørte inn under en av tre kapitalformer: Økonomisk, - kulturell- og sosial kapital.
21

 Alle 

kapitalformene omhandlet tilgang til makt ved ulike arenaer i samfunnet, og man kunne ha 

lite av en type kapital, og mer av en annen. Bourdieu brukte sosial kapital begrepet for å 

forklare reproduksjonen av sosial ulikhet i det franske samfunnet. Dette forklarte han ved at 

kulturarven i utdanningssystemet viste til de samme verdiene og interessene til de høyere 

klassers barn, og gav dem et fortrinn i utdanningssystemet. Denne kulturarven kalte han for 

kulturell kapital, og har senere blitt brukt av andre forskere for blant annet å forklare tilgangen 

til bøker og betydningen av å vokse opp i hjem med utdannede foreldre. Å ha tilgang til de 

sosiale kretser eller felt som gir den rette kulturelle kapitalen er for Bourdieu et gode som er 

forbeholdt samfunnseliten. Han forklarte derfor sosial kapital som en slags avkastning man 

fikk ved å inngå i de rette sosiale kretser, og som gav et fortrinn både i utdanningssystemet og 

senere på jobbmarkedet (Bourdieu, 1984).  

Hvordan kan Bourdieu (1984) sitt syn på sosial kapital som forbeholdt de høyere klassers 

barn være relevant med tanke på minoritetselevers deltakelse i dagens norske 

utdanningssystem? Bourdieu utviklet sine teorier i Frankrike på slutten av 1970- tallet (hvor 

klasseskillene i befolkningen var vesentlig større enn de er i Norge i dag), og det kan derfor 

være vanskelig å se teoriene hans i en norsk sammenheng. Til tross for at Bourdieu hadde lite 

å si om etnisitet, og hans teorier ikke kan overføres direkte til det norske samfunnet, kan de 

likevel bidra til å belyse hvordan elever med ulik innvandrerbakgrunn i norske skoler i dag 
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 Økonomisk kapital knyttes til materielle ressurser og rikdom, og kulturell kapital er «symbolske goder» som 

legitimerer statusforskjeller, som for eksempel kunnskap, verdier, språk og «god oppvekst» (Bourdieu ,1984, her 

referert fra Broady & Palme, 1989). 
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ofte mangler en spesiell form for norsk kulturell kapital
22

. Denne manglende «norske 

bagasjen» hos innvandrerfamilier kan gjøre det vanskelig for deres barn å mestre 

skolehverdagen. Elevers forståelse av de ulike fagene i skolen forutsetter ofte visse 

forkunnskaper, og krever at deres bakgrunnskunnskaper fra det norske samfunn blir aktivert 

(Øzerk, 2009). Det viser seg i tillegg at minoritetselever har store problemer med overgangen 

fra generelle norskkurs, til fagstudier der det er læringen av faget som står i sentrum. Er det da 

grunn til å tro at minoritetselever hemmes i skolesystemet ettersom opplæringen ikke bygger 

på deres kunnskapsbase? Ikke alle vil finne den manglende norske «bagasjen» som 

problematisk, men Bourdieu hadde et viktig poeng da han hevdet at kulturarven i skolen viser 

til de samme verdiene og forståelsesrammene til de høyere klassers barn. Noen forskere 

hevder til og med at man må slutte å snakke om etnisitet som bakgrunn for 

prestasjonsforskjellene i dagens utdanningssystem, og heller studere betydningen av klasse på 

tvers av etnisitet (Bakken, 2007). 

Som jeg allerede påpekte i kapittel to (jf.2.2) eksisterer det fortsatt prestasjonsforskjeller 

mellom ulike grupper i utdanningen, etter at man har kontrollert for klassebakgrunn. Dette 

tilsier at elever med minoritetsbakgrunn mest sannsynlig har andre forutsetninger i 

utdanningen enn majoritetselevene, enten de er språklige, kulturelle, økonomiske eller 

liknende. Dersom det flerkulturelle perspektivet uteblir i utdanningen, og undervisningen 

dermed rettes spesielt mot det «særnorske», kan dette skape forvirring og virke lite 

læringsfremmende for elever med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn 

majoritetselevene. En bevisstgjørende prosess rundt hva som læres bort i skolen og rundt 

hvordan denne kunnskapen forstås av elevene er derfor avgjørende for gode individuelle 

læreprosesser. Samtidig var et av Bourdieu (1984) sine sentrale poenger at det finnes ulike 

typer kapital, og at man kan være rik på én type kapital, samtidig som man har lite av andre 

typer kapital. Dette er et viktig poeng som kan bidra til å styre fokuset bort fra «det negative» 

ved å ha en annerledes etnisk bakgrunn i den norske skolen i dag. Med denne tilnærmingen 

får man dessuten økt fokus på de individuelle og etniske ressurser som eksisterer blant 

elevbefolkningen, og som bør bygges videre på i utdanningssystemet (Modood, 2004). 
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 For eksempel at foreldrene ikke har hatt sin oppvekst i det norske samfunn, og at de blant annet mangler 

kunnskap om hvordan det norske utdanningssystemet og ”kodene” der fungerer. 
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Innenfor utdanningsforskningen brukes begrepet for å forklare hvilke sosiale ressurser 

ungdommene har tilgang til fra familie og etnisk nettverk, og som kan være med på å forklare 

hvorfor de presterer bedre enn det man skulle forvente ut i fra deres sosiale bakgrunn 

(Coleman, 1990;1992; Lauglo, 2010). Videre viser jeg til nyere alternative forklaringer på hva 

som bidrar til å skape dette drivet blant minoritetselever, og jeg beveger meg da mot andre 

«optimistiske» teoretikere.  

 Sosial mobilitet gjennom utdanning 3.1.2

I forbindelse med forskningen på minoritetselevers tilpasning til utdanningssystemet har et 

optimistisk syn blitt mer fremtredende de siste tiårene. Dette er et syn som i motsetning til 

Bourdieu ikke fokuserer på utdanningens reproduserende aspekt, men som noe som muliggjør 

sosial mobilitet
23

. Her settes sosial kapital begrepet i sammenheng med 

minoritetsungdommers høye utdanningsmotivasjon, som ofte har blitt internalisert fra familie 

og etnisk nettverk. Coleman (1990;1994;1998) står i bresjen for dette synet. Han er opptatt av 

minoritetselevers skoleprestasjoner i det amerikanske utdanningssystemet, og omtaler sosial 

kapital for utdanning som de ressursene som finnes innad i familien, i det sosiale nettverket 

og i lokalsamfunnets organisasjoner, og som er nyttige for barnets kognitive utvikling 

(Coleman, 1994). Han beskriver begrepet i sammenheng med familie og sosialt nettverk:  

What I mean by social capital in the raising of children is the norms, the social networks, and 

the relationships between adults and children that are of value for the child’s growing up. 

Social capital exists within the family, but also outside the family, in the community 

(Coleman, 1990, s. 334). 

 

Coleman er altså først og fremst opptatt av både familiens og nettverkets betydning for barnas 

utdanning. Han påpeker at nære relasjoner med voksne omsorgspersoner som regel fungerer 

fordelaktig for barnas utdanning, ettersom de voksne som oftest verdsetter utdanning. For at 

ulike ressurser fra familie og etnisk nettverk skal kalles for sosial kapital, må de ifølge 

Coleman ha en fordelaktig effekt for barnas utdanningsprestasjoner
24

.  
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 Sosial mobilitet gjennom utdanning handler om at individer har mulighet til å ”forlate” sin sosiale klasse til 

fordel for en høyere klasse ved at de gjør det bedre enn deres foreldre i utdanningssystemet. 

24 Coleman antar samtidig at konsekvensene av sosial kapital kan ha negative effekter i forhold til de som er 

utenfor nettverket. 
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Ettersom forskning på det amerikanske utdanningssystemet ikke direkte kan overføres til 

norske forhold ønsker jeg videre å belyse professor Jon Lauglo (1996; 2010) sine teorier om 

sosial kapital i forbindelse med etniske minoriteter i utdanningssystemet i Norge. Han 

forklarer sosial kapital innenfor utdanningsforskningen som: «Den type norm- og 

informasjonsbærende sosiale relasjoner som synes å være til hjelp for at de unge skal lykkes i 

utdanningssystemet» (2010, s. 9). For Lauglo handler begrepet med andre ord om de 

implisitte normene i det sosiale miljøet som motiverer ungdommene for skolearbeid, og som 

kompenserer for deres lave sosioøkonomiske bakgrunn. Lauglo (1996) påviste allerede på 

1990- tallet ekstra motivasjon og utholdenhet blant minoriteter i utdanningen
25

.  Dette kalte 

han for deres ekstra «driv», som kom til uttrykk gjennom positive holdninger og høy innsats 

med skolearbeidet. Dette drivet mente han ble utløst gjennom tette relasjoner og ved å være 

medlem av et etnisk nettverk. Ettersom minoritetselever oftere har svakere karakterer og 

foreldre med lavere utdanning og inntekt enn majoritetselevene, har det samtidig blitt hevdet 

at utdanningsaspirasjonene er betydelig høyere enn det majoritetselever med samme bakgrunn 

gir uttrykk for (Lauglo 1996; Bakken 2003; Lødding 2009; Hegna, 2013). Drivet og 

utdanningsaspirasjonene som ungdommene utvikler gjennom tilgangen til disse sosiale 

relasjonene hjelper dem å prestere bedre i utdanningen og fungerer således som en strategi for 

å oppnå sosial mobilitet. Til tross for dette påpekte Lauglo at minoritetselever ofte får lite 

igjen for deres høye innsats, da de fremdeles presterer gjennomsnittlig dårligere enn 

majoritetselevene. Her er det imidlertid behov for en nyansering og et skille mellom ulike 

grupper da, som vi så i gjennomgangen av tidligere studier (2.3) flere grupper presterer (ofte 

fra asiatiske land) like bra, og til tider også bedre enn majoritetselevene i det norske 

utdanningssystemet. 

 

Det kan være flere grunner til å forvente et såkalt «innvandrerdriv» blant minoritetsgruppene i 

Norge i dag. Tette familiebånd, lav skilsmisserate og medlemskap i etniske nettverk gir 

ungdommene som regel noen retningslinjer for hva som er passende oppførsel, og kan gi noen 

fordeler i utdanningen (NOU, 2010:7). De personlige relasjonene som minoritetsungdommer 

inngår i innebærer for mange grupper at deres medlemmer er tilknyttet hverandre i et 

fellesskap. Slike fellesskap kjennetegnes ofte av interne forpliktelser og forventinger som 

påvirker ungdommenes individuelle prosjekter og innsatsen de legger i skolearbeidet (Bredal, 
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2006, her referert i Johansen, 2012). Det vil si at individene ikke trenger å ta vanskelige valg i 

livet alene, noe som både kan fremme og hemme deres aspirasjoner for fremtiden. 

Familierelasjoner er svært viktig for både pakistanske og tamilske ungdommer, og utdanning 

betraktes gjerne som en investering i hele familiens framtid i Norge (jf. sosial mobilitet). En 

del innvandrerfamilier i Norge forbindes ofte med en kollektivistisk orientert tankegang. 

Kollektivisme dreier seg blant annet om at de valgene ungdommer tar ikke bare vurderes ut i 

fra hva de selv ønsker, men også ut i fra hva som vil passe familien eller andre som er viktige 

for dem. Dette begrepet sees som regel i motsetning til begrepet individualisme, som 

forbindes med vestlige/moderne samfunn, der personlig autonomi og frihet har forrang 

fremfor kollektivet (Bredal, 2006; her referert i Johansen, 2012). Ettersom familier med 

såkalte kollektivistiske verdier tar de fleste avgjørelser i fellesskap vil også ungdommenes 

streben etter å oppnå sosial mobilitet gjennom utdanningen bli et familieprosjekt (Fekjær, 

2006; Lauglo, 2010). Dersom dette felles prosjektet fører til god oppfølging med 

skolearbeidet, kombinert med gjensidig tillit og kompromisser, kan samholdet sies å være en 

ressurs som muliggjør sosial mobilitet for individene (Leirvik, 2010). Mangel på 

anerkjennelse og respekt fra omgivelsene kan i verste fall føre til at ungdommer søker seg til 

miljøer der utdanning ikke gir respekt (Lauglo, 2010). For at de sosiale relasjonene skal ha en 

motiverende effekt på individet må derfor medlemmene bli oppfattet som positive 

rollemodeller. Det er med andre ord viktig at ungdommene omgås individer som de kjenner 

seg igjen i, som er flinke, og som de ser opp til.  

En del teoretikere har rettet blikket mot de ulike kapitalformer som både påvirker og som 

begrenser mulighetene individer har for sosial mobilitet i samfunnet (jf. 3.1.1). For å unngå at 

en slik tankegang skal begrense individenes handlingsmuligheter i verden, har et annet viktig 

perspektiv fått oppmerksomhet innenfor sosiologien, henholdsvis «agency» versus 

«structure» (Holland, Lachicotte, Skinner & Cain, 1998). Ideen om agency er knyttet til den 

frie vilje og til individets handlekraft, ofte sett i sammenheng med de samfunnsstrukturer som 

begrenser individenes handlingsmuligheter. På den ene siden kan man si at individer blir 

plassert og posisjonert av de dominerende samfunnsdiskurser og samfunnsstrukturen de er en 

del av. På den andre siden handler det om at individet viser handlekraft ved å posisjonere seg 

selv mot denne samfunnsstrukturen og til de sosiokulturelle krefter i omløp. Individenes 

handlekraft bør imidlertid i følge dette perspektivet ikke forståes som en kapasitet som 

individer har tilgang til, men snarere som noe de gjør. Dette noe kan oppnås i spesielle 

kontekster og situasjoner, og på spesielle tidspunkter (Ecclestone, Biesta & Hughes, 2010, s. 
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11). Tanken bak agency og structure er viktig å få med i denne studien da jeg ønsker å belyse 

at individer ikke kan velge hvor de er født, og hvordan utseendemessige faktorer er med på å 

prege den enkeltes identitet og selvforståelse (jf. Prieur i 2.2.1). Når det er sagt så er man ikke 

fullstendig begrenset av disse strukturene, og har som nevnt handlingsfrihet til å konstruere 

seg selv innenfor et kulturelt rammeverk. 

 Læringsidentitet 3.2

Når vi nå har sett på teorier om sosial kapital går jeg videre til å beskrive oppgavens andre 

teoretiske hovedbegrep; «learning identity» (læringsidentitet). Dette er et begrep som har blitt 

utarbeidet og utviklet av den amerikanske professoren/psykologen Stanton Wortham (2006) 

og innebærer at læring og identitet må studeres i sammenheng. Wortham låner deler av sitt 

tankegods fra det sosiokulturelle perspektivet, samtidig som han er inspirert av andre 

tradisjoner
26

. 

 Læring og identitet: Et sosiokulturelt perspektiv 3.2.1

En sosiokulturell tilnærming til læring handler om en prosess som finner sted gjennom sosial 

deltakelse og interaksjon med andre (Wenger, 1998, s. 1). Det er denne forståelsen Lave og 

Wenger legger til grunn når de hevder at en læringsprosess også er en identitetsprosess, der 

individet opplever å få en deltakende og aktiv rolle i et læringsfellesskap. Dette tilsier at 

læringen er situert, og at man går fra å være en perifer deltaker til å bli en sentral og aktiv 

deltaker innenfor fellesskapet. Disse såkalte læringsfellesskapene omhandler grupper av 

mennesker som deler en felles interesse, og som gjennom kontinuerlig interaksjon med de 

andre deltakerne gradvis blir bedre på det de driver med (Wenger, 1998). Dette kan betraktes 

som en videreføring av Vygotskys sosiokulturelle teori om den nærmeste utviklingssone, og 

tilsier at læring kan finne sted overalt i samfunnet der mennesker interagerer. Å oppnå legitim 

perifer deltakelse innenfor et læringsfellesskap mener Lave og Wenger (1991) er selve 

nøkkelen til identitetsutvikling. Dette skaper tilhørighet, og kan minne om det som tidligere 

forskere har diskutert som sosial kapital for utdanning (jf. 3.1.3). Innenfor dette perspektivet 

endres og utvikles individenes identitet gjennom læringsfellesskapet. Den sosiale strukturen 

betraktes her som en sosial ressurs for individenes identitetsutvikling, selv om den ikke 
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betraktes som avgjørende for individenes handlingsmuligheter (Østerud & Arnseth , 2008, i 

Østerud & Skogseth, 2008). 

 Learning identity 3.2.2

Wortham (2006) er opptatt av at individer alltid er i endring, og at vi blir ulike typer 

mennesker etterhvert som vi lærer nye ting. Denne læreprosessen imidlertid hevder han ikke 

respekterer de tradisjonelle grensene mellom det faglige (skolekunnskap) og det ikke-faglige 

(hverdagskunnskap), da han påpeker at kunnskap er en integrert del av den generelle 

prosessen der mennesker utvikles (Wortham, 2006, s. 25). Ved å forstå identitet som noe som 

griper inn i faglig læring, retter Wortham søkelyset mot den komplekse sammenhengen 

mellom det faglige og det ikke- faglige: «Subject matter, argument, evidence and academic 

learning overlap with social identification, power relations and interpersonal struggles» 

(Wortham, 2006, s. 2). Disse perspektivene på læring og identitet oppsto for Wortham 

gjennom tett oppfølging av læringsidentiteten til noen få elever gjennom et helt skoleår. Her 

observerte han hvordan elevene ble «gitt» en rolle av læreren og av medelever. Dette forklarer 

han ved å vise til flere eksempler på hvordan læreren responderer og attribuerer til elevenes 

deltakelse og tilstedeværelse i klasserommet. Han fant flere tegn på at elevene ble gitt en rolle 

i klasserommet, og påpeker at dette ikke skjedde gjennom enkelthendelser, men utviklet seg 

over tid og påvirket elevenes syn på seg selv som lærende individer. Med det mener han at 

denne rollegivningen (ofte ubevisst) også påvirket hvordan elevene presterte og oppførte seg i 

skolen (jf. teori om selvoppfyllende profeti), uavhengig av deres faktiske forutsetninger. 

Rollegivingen oppsto gjennom blant annet blikk og mimikk, men også gjennom dialoger og 

tilbakemeldinger til enkeltelever i klasserommet. Wortham har en litt annen metode enn hva 

jeg benytter i min studie, og dette kommer jeg tilbake til i metodekapittelet (4.2). 

Med bakgrunn i funnene fra sin klasseroms studie hevder Wortham at akademisk læring 

involverer endring av kunnskap og kompetanse, samtidig som det innebærer endring i sosial 

væremåte. Han fremhever derfor at sosial identifikasjon og faglig læring er dypt avhengig av 

hverandre. For å forklare betydningen av de sosiale relasjoner for individers læringsidentitet, 

benytter han seg av begrepet social identity. Dette begrepet dreier seg om hvordan 

ungdommer hele tiden posisjonerer andre og seg selv i spesifikke roller, som påvirker deres 

forståelse av seg selv som lærende individer. Hvordan ungdommene posisjonerer seg selv 

som lærende individer, mener samtidig Wortham ikke kan sees uavhengig av konteksten der 
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elevene blir gitt en rolle og hvor læringen skjer. For å kunne analysere hvilken rolle som blir 

gitt innenfor en spesifikk situasjon, hevder derfor Wortham at vi må kjenne til konteksten.  

Hvordan vi oppfatter oss selv som lærende individer henger som tidligere beskrevet delvis 

sammen med hvordan vi blir oppfattet av andre som er viktige for oss, samt de ulike 

maktstrukturer vi utsettes for i samfunnet. Til sammen utgjør disse mekanismene, kombinert 

med menneskets personlige handlekraft, den enkeltes læringsidentitet. Ettersom både sosial 

kapital og læringsidentitet er begreper som må defineres ut i fra den enkelte kontekst det 

studeres innenfor, går jeg nå videre til å diskutere min egen forståelse av begrepene i denne 

studien. 

 Forståelsen av sosial kapital og læringsidentitet 3.3

i denne studien 

I dette kapittelet har vi sett på begrepene sosial kapital og læringsidentitet som to uavhengige 

begreper, slik de har blitt forstått av forskerne på feltet. Her vil jeg forklare hvorfor jeg mener 

det er nødvendig å studere begrepene i sammenheng, og hvordan jeg kan bruke dem som 

analyseredskaper i min egen studie. I denne studien har jeg brukt en litt annen metode enn den 

Wortham brukte for å undersøke læringsidentitet. Jeg ser det likevel som hensiktsmessig å 

basere min egen forståelse av begrepet læringsidentitet i denne studien på Worthams 

forståelse av begrepet, da mange av ungdommene i studien belyser de samme temaene som i 

Worthams studie. Som nevnt ovenfor (3.2.3) fremhever Wortham (2006) at sosial 

identifikasjon og faglig læring er dypt avhengig av hverandre. Samtidig påpeker han at faglig 

læring henger sammen med identitet. Ettersom denne studien bygger på et sosiokulturelt 

perspektiv på læring og identitet, er det i tråd med det ovennevnte, nærliggende å tenke at 

ungdommenes læringsidentitet påvirkes og utvikles i takt med det sosiale miljøet de er en del 

av. Læring henger i tillegg sammen med en følelse av tilhørighet og et felles mål innenfor 

gruppen (jf. 3.2.1). Hvilke organiserte nettverk eller læringsfellesskap ungdommene i denne 

studien tar del i vil dermed kunne få stor betydning for deres utvikling av læringsidentitet, 

samtidig som dette relateres til deres etniske identitet og sosiale kapital. Med andre ord er det 

et viktig poeng for meg i denne oppgaven å studere ungdommers læringsidentitet, og sette det 

i sammenheng med de sosiale/etniske ressurser den enkelte har tilgang til.  
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Ut i fra de ovennevnte refleksjoner vil ungdommenes beretninger om etnisk nettverk og 

migrasjonshistorier fungere som uttrykk for sosial kapital i denne studien. Dette vil i analysen 

drøftes i sammenheng med Coleman (1990;1994;1998) og Laugo (1996, 2010) sine 

perspektiver på begrepet. Læringsidentitet er i denne studien ment å avdekke ungdommenes 

forståelser av seg selv som lærende individer, med Worthams teorier som teoretisk bakteppe. 

Begrepet vil analyseres gjennom å se på ungdommenes uttrykk for utdanningsaspirasjoner, 

diskriminerende praksiser og deres skoledriv.  
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4 Forskningsmetode 

I dette kapittelet beskriver jeg hvordan jeg har gått frem for å finne svar på 

forskningsspørsmålet mitt, og drøfter hvilke metodiske betraktninger og overveielser jeg som 

forsker har tatt hensyn til. Innledningsvis drøfter jeg hvilket vitenskapsteoretisk ståsted som 

ligger bak mine valg av forskningsdesign og metode (4.1), for så å beskrive kvalitativ metode 

(4.2) og studiens utvalg (4.3). Her er det også viet plass til en presentasjon av hver enkelt 

informant (4.3.1). Videre redegjør jeg for bruken av intervju som metode, samt kommenterer 

intervjuguide og selve gjennomføringen av intervjuene (4.4). Deretter beskriver jeg hvordan 

jeg har analysert datamaterialet (4.5), og hvordan jeg har vurdert studiens reliabilitet og 

validitet (4.6), før jeg til slutt beskriver hvilke etiske betraktninger jeg som forsker har tatt 

stilling til i mitt arbeid (4.7). Herunder beskriver jeg forskerrollen og dens utfordringer, samt 

hva jeg har gjort for å gjøre studien både pålitelig og relevant for oppgavens formål. 

 Bakgrunn for valg av forskningsdesign 4.1

I arbeidet med denne studien har jeg tatt utgangspunkt i et fortolkende perspektiv på 

kunnskap. Dette perspektivet tydeliggjør at jeg oppfatter mitt empiriske materiale som 

særegent for den konteksten og for de informantene jeg har intervjuet, og at jeg ikke uten 

videre kan generalisere funnene til liknende kontekster (Gadamer, 2012). Utgangspunktet mitt 

hører samtidig innenfor et postmoderne perspektiv hvor kunnskap oppfattes som midlertidig, 

og innebærer at kunnskap ikke kan testes mot en objektiv virkelighet. Det betyr at jeg er 

bevisst muligheten for at informantenes tanker og perspektiver ikke er statiske og at 

virkeligheten er konstruert ut i fra våre egne erfaringer. Samtidig har jeg valgt en 

fenomenologisk tilnærming til studien, som tilsier et ønske om å utvikle forståelse for 

informantenes ulike opplevelser av hverdagslige erfaringer, og av forskningens tema 

(Postholm, 2010). Det er i følge Silverman (2006) forskningens mål og hensikt som avgjør 

hvilke strategier som kan tas i bruk for å innhente tilstrekkelig informasjon for å oppnå 

forståelse for fenomenet som undersøkes. Hvilke metoder jeg valgte å bruke i min studie for å 

samle inn datamaterialet måtte derfor bestemmes av hva som var forskningens formål.  
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 Fra idé til studie 4.1.1

Noe av det mest utfordrende i arbeidet med denne studien har vært bevisstgjøring av min egen 

forforståelse og subjektivitet i analyseprosessen. Det er vanskelig å si hvordan dette kan ha 

påvirket informantene, og dermed også datamaterialet. Da jeg selv har erfart (gjennom ett års 

utenlandsopphold i et ikke- vestlig land) hvor vanskelig det kan være å balansere mellom 

kulturer og å veksle mellom flere språk, bidro dette til en interesse for minoritetselevers 

mange fordeler og ulemper i det norske utdanningssystemet. Utgangspunktet som dannet den 

teoretiske interessen for temaet er tidligere forskning om minoritetselever i 

utdanningssystemet, og spesielt studier om tamiler og pakistanere med sine ulike 

migrasjonshistorier. Denne personlige og teoretiske forståelsen for temaene dannet grunnlaget 

for både datainnsamlingsprosessen og for tolkningen av resultatene, samtidig som studiens 

vitenskapsteoretiske perspektiver fungerte som bakgrunn for valg av metode. 

 Vitenskapsteoretisk ramme  4.1.2

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring 

(fenomenologi). Hermeneutikken har gjennom tidene vært avgjørende for muligheten for å 

åpne opp for flere tolkninger av ett og samme fenomen. Det handler om at vi alltid tolker det 

vi ser og hører, og at ting oppfattes forskjellig for ulike mennesker (Gadamer, 2012). Som 

nevnt innledningsvis i dette kapittelet, tar jeg i denne studien først og fremst utgangspunkt i et 

fenomenologisk perspektiv, selv om også hermeneutikken er viktig for å fortolke 

datamaterialet. I fenomenologiske studier forsøker forskeren i følge Postholm (2010) og 

utforske et spesielt fenomen på en åpen måte og med et åpent sinn. Intervju er vanligvis den 

datainnsamlingsstrategien som tas i bruk, og det er også den metoden jeg har valgt å benytte 

meg av i mitt forskningsarbeid. Gjennom bruk av kvalitative dybdeintervjuer ønsket jeg å få 

innsikt i den enkelte informants opplevelser, samtidig som jeg ville undersøke hvordan det 

samme fenomenet opplevdes av flere enkeltindivider med samme etniske bakgrunn. Slik 

Postholm beskriver den fenomenologiske tilnærming ønsker man å studere studiens temaer ut 

i fra informantenes egne synspunkter og sannheter (Postholm, 2010). For å lykkes med dette 

måtte jeg (i tråd med fenomenologien) sette meg forutsetningsløst inn i de ulike 

informantenes fortellinger rundt forskningens tema. Dette var selvfølgelig ikke lett å 

overholde da jeg under intervjuene hadde min forforståelse og mine antakelser i bakhodet.  
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 Kvalitativ metode 4.2

Kvalitative metoder dreier seg om tolkning av samtaler, tekst eller observasjon av språk eller 

handling, samtidig som det representerer et ståsted som innebærer at kunnskap og forståelse 

blir skapt i sosial interaksjon (Silverman, 2006). Det er altså informantenes beretninger denne 

studien baserer seg på, samtidig som mine forskningsspørsmål bygger på litteraturstudier av 

både kvalitative og kvantitative empiriske funn. Dette tilsier at studien vil gjennomføres ved 

bruk av induktiv metode
27

. Formålet og utfordringen blir dermed å få en mest mulig helhetlig 

og autentisk forståelse av informantenes ulike forståelseshorisonter. 

En av fordelene ved å benytte seg av kvalitative intervjuer er at det tillater fleksibilitet og 

dybdeforståelse, mens en av ulempene er at det gir liten mulighet for vitenskapelig 

generalisering. Så lenge man redegjør for betingelsene forskningen er blitt utført innenfor, kan 

funnene imidlertid brukes til å forstå andre liknende fenomener og kontekster (Postholm, 

2010). En av fordelene ved bruk av kvantitative metoder fremfor kvalitative er at man som 

regel opererer med et større utvalg og får informasjon som går i bredden. Her befatter man seg 

med tall og statistiske fremstillinger. Fortolkningens plass kommer likevel inn i bildet med 

tanke på at tallene ikke forklarer seg selv, men her er det ikke rom for utdypende individuelle 

beskrivelser. Å forske kvalitativt innebærer som nevnt å forstå informantenes perspektiver, og 

en styrke ved dette er at forståelsen av temaene vokser frem underveis i prosessen. Det vil si 

at forsker og forskningsobjekt sammen skaper informasjon gjennom sosial interaksjon. 

Konteksten i kvalitative studier kan ha avgjørende betydning med tanke på om informantene 

føler seg komfortable i intervjusituasjonen, som igjen kan få betydning for informasjonen 

man til slutt ender opp med (4.4.1). Som vist i forrige kapittel (3.2.3) har Wortham (2006) 

benyttet seg av observasjon for å studere hvordan elevene ble gitt en rolle av læreren i 

klasserommet, og på den måten utviklet en læringsidentitet. Han beskriver blant annet en 

situasjon der læreren og elevene har en diskusjon gående i klasserommet, og læreren sier til 

en av elevene som enda ikke hadde bidratt til samtalen: «Well, wait a second. We dont 

usually hear from William. Come on william, what do you think? » (Wortham, 2006, s. 31). 

Med dette eksempelet ønsker Wortham å poengtere at læreren sosialt plasserer William som 

en som vanligvis ikke bidrar til klassediskusjoner. Hva slags identitet attribueres her til denne 
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eleven? For å kunne besvare dette hevder Wortham at man må analysere konteksten hvor 

disse ulike rollene blir gitt. Konteksten vil i dette tilfellet dreie seg om hvorvidt det er 

ønskelig med deltakende aktører i klasserommet, eller ikke. Dersom dette ikke er «normen» 

for klasserommet vil heller ikke denne rollen få negative ringvirkninger på elevens 

identitetsforståelse. Etter å ha studert denne lærerens klasserom i over et år kunne imidlertid 

Wortham konstatere at lærerne verdsatte aktive elever. Dette tilsier at læreren i det 

ovennevnte tilfellet identifiserer William som «upassende stille», og bidrar dermed (over tid) 

til å gi ham en negativ læringsidentitet. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel seks (6.2.2). 

 Utvalg og rekruttering 4.3

Studien er basert på åtte kvalitative intervjuer med norskfødte ungdommer med tamilsk og 

pakistansk bakgrunn fra en privat videregående skole i Oslo. Mine kriterier til utvalget var at 

de måtte ha pakistansk og tamilsk bakgrunn og samtidig være elever i videregående 

opplæring. De ble valgt først og fremst med tanke på tilgjengelighet, samtidig som de etter 

mine utvalgskriterier var representative. Av ulike årsaker knyttet til tilgang endte jeg opp med 

et utvalg fra en privat skole i Oslo, og skolens status som privatskole kunne på ulikt vis få 

betydning for representativiteten i utvalget mitt. Med det mener jeg at studien favner verken 

elever som har valgt yrkesfaglig studieretning, elever som aldri begynte i videregående, eller 

elever som har falt fra underveis. Jeg var derfor opptatt av å spørre hver enkelt informant om 

hvorfor de valgte akkurat denne skolen og hvorvidt det var avgjørende for valget deres at 

skolen var privat. Det var bred enighet blant informantene om at de ønsket en skole med 

større etnisk mangfold, samtidig som gode lærere og forhåpninger om god oppfølging var 

blant hovedgrunnene til at de valgte å gå på denne skolen fremfor andre skoler. Dette tolker 

jeg som et tegn på at utvalget består av ungdommer fra familier som er over middels opptatt 

av skole og utdanning. Det kan samtidig tenkes at de som frivillig har meldt seg som 

informanter til min studie er blant de faglige sterke elevene på skolen. De fleste av 

informantene fortalte at de hadde gått på andre skoler tidligere, men at de av ulike grunner 

ikke trivdes der eller ikke fikk den oppfølgingen og de karakterene de trengte og derfor valgte 

å bytte skole:  

Asuntha: Men lærerne her er mer, at de bryr seg om deg og kommer mer inn på deg da. Men 

der ble du sett på som en voksen da, og det var veldig stor overgang fra ungdomsskolen, så 

man følte seg litt oversett. 
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Informantene har altså tatt et bevisst valg om å bytte skole for å få et best mulig resultat av sin 

utdannelse, fordi de ikke følte seg tilpass på sine forrige skoler. Utvalget består samtidig av 

elever som frivillig har valgt en studiespesialiserende retning, og som i tillegg har klart seg 

gjennom skoleløpet så langt de er kommet. Ut i fra de ovennevnte aspektene er det snakk om 

personer med (ulik grad av) utdanningsaspirasjoner, og utvalget er i så måte relativt 

homogent. Det er da nærliggende å tenke seg at et enda mer variert utvalg kunne gitt andre 

fortellinger. Dersom jeg for eksempel hadde hatt et utvalg med informanter som hadde valgt 

bort videregående opplæring til fordel for å jobbe, eller personer som var utenfor både 

opplæring og arbeidsstyrken kunne dette endret fremstillingene.  

Med tanke på størrelsen på utvalget anså jeg fire pakistanske og fire tamilske elever som et 

passende antall for studiens formål. Da jeg hadde begrenset tid til innsamling av data, syntes 

jeg det dessuten var viktigere å jobbe grundig med få informanter enn å jobbe overfladisk 

med mange. Det er samtidig vanlig å betrakte hver enkel informant som en egen case innenfor 

en fenomenologisk tilnærming til forskningens metode. Det betyr at hver enkelt informant må 

forskes på individuelt, uavhengig av de andre informantene i «samme kategori» (det vil si 

informantene innenfor samme landbakgrunn). Riktignok måtte antallet «caser» være stort nok 

til å få variasjon i responsene og til å kunne sammenligne landgruppene. Gjennom intervjuene 

fikk jeg innsikt i meningene til elever som var i avslutningsstadiet av utdanningsløpet, men 

også til elever som gikk første året. Med tanke på at det kan være vesentlig forskjell i elevers 

motivasjon og tanker om utdanning fra man begynner på videregående i første klasse til man 

avslutter i tredje klasse, kan dette anses å være en trussel mot studiens gyldighet, samtidig 

som det på den annen side gir et mer variert utvalg (jf. 4.6 om validitet). 

 Informantene i studien 4.3.1

Som i de fleste andre kvalitative studier som omhandler minoritetsgrupper i 

utdanningssystemet, viser det empiriske materialet som denne studien bygger på en del 

individuelle forskjeller. For å gi en kontekst som datamaterialet kan ses i lys av, og for at 

leseren skal få et innblikk i hvem informantene er, blir det her viet plass til en presentasjon av 

den enkelte informants familie- og migrasjonsbakgrunn. For å skille gruppene fra hverandre 

har jeg gitt informantene fiktive navn, hvor de med pakistansk bakgrunn har fått navn som 

begynner på bokstaven S, mens de med tamilsk bakgrunn har fått tildelt navn som alle starter 

på bokstaven A. Fellestrekk på tvers av gruppene er at de er født og oppvokst i Norge med 
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utenlandsfødte foreldre, de går studiespesialiserende retning i videregående skole, ingen har 

fått tospråklig fagopplæring eller morsmålsopplæring gjennom det norske 

utdanningssystemet, samt at alle har vært på besøk i foreldrenes hjemland.  

Sheila 

Sheila er en atten år gammel jente som går siste året på videregående, og bor sammen med 

begge sine foreldre og fire søsken, hvor Sheila er den yngste. Foreldrene er født og oppvokst i 

Pakistan og faren kom til Norge som arbeidsimmigrant på 70- tallet da han var sytten-atten år, 

mens moren kom noen år senere for å gifte seg med faren. Faren driver en restaurant hvor 

flere av brødrene til Sheila hjelper til, mens moren er hjemmeværende. Ingen av foreldrene 

har utdannelser fra Pakistan eller Norge. Sheila ønsker å bli psykolog. Hun gikk de to første 

årene på en annen videregående skole, og byttet tredje året grunnet uenigheter med skolen 

rundt fagene på vitnemålet hennes. Morsmålet hennes er urdu, men hun uttrykker at hun er 

mer komfortabel med å snakke norsk. Hun kan lese, men ikke skrive på urdu da hun ikke har 

fått noe formell urduopplæring. Familien sier de er kommet for å bli, og har ingen planer om å 

flytte tilbake til Pakistan. 

Sunita 

Sunita er en nitten år gammel jente som også går siste året på videregående. Faren hennes 

kom til Norge på 70- tallet for å skaffe seg arbeid da han var sytten år. Han giftet seg noen år 

senere i Pakistan, og tok med seg moren til Norge da hun var tjue år. De fikk fire barn og 

Sunita er den yngste av dem. Faren jobber som tolk og moren jobber i barnehage. Sunita har 

søkt historiefag og ønsker å bli lærer. Hun ser på darí som sitt morsmål siden foreldrene har 

afghanske røtter, men hun snakker mest norsk hjemme og kan ikke lese og skrive på darí. Hun 

forstår også urdu, men kan ikke snakke eller skrive det. To av hennes søsken har fått sin 

oppdragelse i Pakistan og snakker derfor flytende darí og urdu. De kom tilbake til Norge da 

de var sytten år, og måtte da lære seg norsk på nytt. De snakker derfor litt dårligere norsk enn 

Sunita. Hun sier at de har vært heldige som har fått oppleve den afghanske/pakistanske 

kulturen på nært hold, men at hun selv er glad for å ha fått sin oppdragelse i Norge med tanke 

på både frihet og klesdrakt. Foreldrene har ingen planer om å flytte tilbake til Pakistan.  
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Saad  

Saad er en seksten år gammel gutt som går første året på videregående. Han bor sammen med 

sin søster, og sine foreldre som har innvandret fra Pakistan. Faren kom på begynnelsen av 70- 

tallet da han var rundt tjue-fem år, mens moren kom fem år senere etter å ha giftet seg med 

faren i Pakistan. Foreldrene er begge lærere og har tatt sin utdannelse etter at de kom til 

Norge. Søsteren studerer juss, og selv har han planer om å studere medisin, ettersom han ble 

inspirert av en fetter av ham som studerer det, og som tidligere gikk på samme videregående 

skole som han selv. Saad har gått på koranskole fra første til tiende klasse. Verken foreldrene 

eller han selv har planer om å flytte til Pakistan.  

Sheraz  

Sheraz er en tjue år gammel gutt som går siste året på videregående. Han gikk på en annen 

videregående skole første året, men ble skolelei og tok derfor to friår for å jobbe, og deretter 

begynte han på sin nåværende skole. Faren innvandret fra Pakistan da han var tolv år fordi 

bestefaren allerede bodde og arbeidet i Norge, mens moren kom for å gifte seg med faren da 

hun var tjue år. Moren jobber som lærer og faren er journalist, og de har begge tatt sine 

utdannelser i Norge. Sheraz har tre søsken, hvorav alle bor hjemme. Han er den nest yngste 

og den ene søsteren jobber på SFO, mens den andre studerer medisin. Søsteren som studerer 

medisin motiverer ham veldig til å jobbe med skolen. Sheraz betrakter norsk som sitt morsmål 

selv om han forstår og snakker urdu. Familien har ingen planer om å flytte tilbake til Pakistan. 

Arumugam 

Arumugam er en seksten år gammel gutt som går første året på videregående. Han begynte 

rett etter ungdomsskolen, men gikk første halvåret på en annen videregående skole. Han 

valgte å bytte skole da søsteren hans byttet på grunn av rasistiske uttalelser fra en lærer på den 

forrige skolen. Søsteren har planer om å studere medisin etter videregående og Arumugam har 

selv planer om å studere medisin eller juss. Han bor sammen med begge foreldrene og sine to 

søsken hvor han er den mellomste av dem. Foreldrene kom fra Sri- Lanka for cirka 20 år 

siden som flyktninger. Moren er musikklærer og faren driver to forretninger. Faren har studert 

økonomi i Sri-Lanka, men fullførte ikke utdannelsen fordi han manglet papirer. Arumugam 

ser på tamil som sitt morsmål, siden han snakker tamil med foreldrene og har lært å lese og 



41 

 

skrive det på tamilskolen. Han snakker likevel mest norsk med søsken og venner. Foreldrene 

har et ønske om å vende tilbake til hjemlandet, men det har ikke barna.  

Anishka 

Anishka er en seksten år gammel gutt som går første året på videregående og har planer om å 

bli siviløkonom. Han bor sammen med begge foreldrene og sine fire søsken, hvor han er nest 

eldst. Faren kom som flyktning i 1987, og moren kom senere for å gifte seg med ham. Faren 

var lærer på Sri- Lanka, og jobber nå som bussjåfør i Oslo. Moren er for tiden 

hjemmeværende, men jobbet tidligere i butikk. Anishka sin biologiske mor døde av kreft på 

90-tallet, og faren giftet seg da på nytt med en tamilsk slektning bosatt i Norge og de fikk tre 

nye barn. Anishka omtaler farens kone som sin mor. Han betrakter tamil som sitt morsmål, og 

har lært å lese og skrive tamil på tamilskolen. Han snakker tamil med moren, tamil og norsk 

med faren og norsk med søsken og venner. Han sier at familien ikke har noen planer om å 

flytte tilbake til Sri- Lanka.  

Amanthi 

Amanthi er en nitten år gammel jente som er født i Sverige og kom til Norge da hun var seks 

år. Hun går nå siste året på videregående. Hun gikk to år på en annen skole og byttet siste året 

fordi hun hadde en lærer som forskjellsbehandlet henne og andre med utenlandsk bakgrunn i 

klassen hennes. Hun har lyst til å studere medisin for å jobbe i «Leger uten Grenser» på grunn 

av borgerkrigen i Sri-Lanka og ønsket om å hjelpe til der. Amanthi bor sammen med begge 

foreldrene og sin yngre søster på 14 år. Foreldrene emigrerte først til Tyskland på 80- tallet, så 

til Sverige, og kom til Norge på slutten av 90-tallet etter å ha giftet seg i Tyskland. Faren 

utdannet seg som sivilingeniør i hjemlandet, men fikk ikke fullført utdannelsen. Moren fikk 

bare gjennomført ungdomsskolen i hjemlandet. Amanthi betrakter tamil som sitt morsmål, og 

kan både lese og skrive det på grunn av hennes deltakelse og senere arbeid ved tamilskolen. 

Hun snakker tamil med foreldre og andre tamilske familier, men mest norsk med søsteren og 

med venner. Foreldrene har planer om å flytte tilbake til Sri-Lanka, og bo seks måneder der 

og seks måneder i Norge.  
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Asuntha 

Asuntha er en atten år gammel jente som også går siste året på videregående. Hun ønsker å bli 

dataingeniør. Det har hun alltid hatt lyst til, siden faren hennes jobber som dataingeniør. 

Asuntha gikk som Amanthi også to år på en annen skole, men byttet siste året fordi også hun 

oppfattet en av lærerne sine som rasistisk. Hun bor sammen med begge foreldrene sine og har 

ingen søsken. Moren jobbet tidligere i en barnehage, men måtte få gjennomført en alvorlig 

operasjon som førte til uføre. Faren kom til Norge som student på midten av 80- tallet da han 

var tjue år, og moren kom tre år senere etter å ha giftet seg med faren. Asuntha betrakter tamil 

som sitt morsmål, men snakker mest norsk med vennene sine. Hun kan både lese og skrive på 

tamil og snakker tamilsk med foreldrene. Hun har også gått på tamilskolen i ti år. Foreldrene 

har et ønske om å flytte tilbake til Sri- Lanka. 

 

For å rekruttere informanter til studien fikk jeg, ved hjelp av en lektor ved en privat 

videregående skole i Oslo, tilgang til fem forskjellige klasser på ulike trinn. Dette var en skole 

jeg visste hadde en høy andel minoritetselever. På skolen informerte jeg elevene om 

prosjektet, og fikk i gang en diskusjon i klasserommet, etterfulgt av en håndsopprekning blant 

dem som kunne tenke seg å bidra. Denne tilnærmingen tilsier at utvelgingen ble gjort ved 

selvseleksjon. Det vil si at elevene selv valgte om de ville være med i undersøkelsen
28

. En 

trussel mot representativiteten i utvalget er imidlertid at de som meldte seg frivillig til å delta, 

sannsynligvis skiller seg ut fra dem som ikke meldte seg (Postholm, 2010). Det kan også bety 

at de som meldte seg var spesielt interesserte i forskningens tema, eller at de simpelthen ville 

slippe unna timen. Da hensikten med studien imidlertid ikke først og fremst er å generalisere 

anser jeg utvalget å være representativt. 

Videre tok jeg elevene som meldte seg frivillig ut av klasserommet og diskuterte prosjektet og 

deres deltakelse i det. Min kontaktperson ved skolen opplyste elevene om at de kunne få fritak 

en time fra undervisningen dersom det var behov for det, noe som også kan ha gjort det 

enklere for meg å rekruttere elever. De fleste valgte imidlertid å gjennomføre intervjuene i en 

fritime. Da mange av elevene var midt i en periode med mye tentamener og flere av dem 

                                                 
28

 I tillegg fikk jeg også gavekort på 250 kr fra forskergruppen «Transaction» som jeg delte ut like etter de 

formelle intervjuene. Jeg valgte å vente med å fortelle om dette til intervjuene var overstått for at de ikke skulle 

miste fokus fra forskningens temaer. I to av klassene hvor det viste seg å være vanskelig å få elever til å melde 

seg frivillig, nevnte jeg imidlertid gavekortene på forhånd. Jeg kunne da bruke dette som et «lokkemiddel» for de 

som valgte å delta i studien. 
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forberedte seg til russetiden, tok det litt tid fra jeg var i klassene og informerte om prosjektet, 

til alle intervjuene var gjennomført.
29

 Dette betrakter jeg som en fordel med tanke på at jeg 

fikk tid til å transkribere underveis. Ved å høre på lydopptakene for deretter å få dem i 

skriftlig form ble jeg mer bevisst mine egne uttrykksformer i intervjusituasjonen. På den 

måten «modnet» jeg som forsker, og intervjuene tilspisset seg ytterligere. 

 Intervju som metode, intervjuguide og 4.4

gjennomføring 

Med tanke på studiens formål var det viktig at intervjuene gjenspeilet informantenes 

personlige opplevelser rundt studiens temaer, og jeg valgte derfor å bruke intervju som den 

best egnede metoden. Jeg laget en intervjuguide med forhåndsoppstilte spørsmål, samtidig 

som jeg la opp til å få mest mulig flyt i samtalen ved at spørsmålene ikke måtte følges slavisk. 

Intervjuguiden var inndelt i seks hovedkategorier med flere nøkkelspørsmål tilknyttet hver av 

dem. Foruten spørsmål om bakgrunns- og familieforhold, etnisk tilhørighet, 

migrasjonshistorie, læringsmiljø, identitet og språk, ble også mer detaljerte spørsmål om 

opplevelse av diskriminering, religionens betydning for familien og kulturelle skikker 

inkludert i de individuelle intervjuene. I tillegg vurderte jeg ulike intervjukontekster og kom 

frem til at personintervjuer ville være lettest å gjennomføre med tanke på tilgjengelighet og 

tid. Ved å benytte meg av gruppeintervjuer kunne jeg fått en annen informasjon, men en 

ulempe ville da vært at ikke alle nødvendigvis ville kommet til orde, og at heller ikke alle 

turde å si det de mente når det er andre personer med samme etniske bakgrunn til stede. 

Samtidig kan det tenkes at noen av informantene ville vært redde for sin anonymitet. En 

fordel ved gruppeintervjuer er imidlertid at man som forsker får innblikk i andre kontekstuelle 

og sosiale faktorer ved informantene, som blant annet grad av samspill, ulike sosiale 

væremåter, hvem som stikker seg mest frem og så videre. Videre spurte jeg informantene om 

hvor de ønsket å gjennomføre intervjuene, og de var alle enige i at det beste var å 

gjennomføre det på et av skolens grupperom. På den måten ville de være mest mulig 

konsentrerte, og intervjuene kunne gjennomføres i løpet av skoletiden. Vedkommende som 

hadde hjulpet meg å komme i kontakt med elevene hjalp også til med reserveringen av rom.  

                                                 
29

 Jeg informerte klassene i begynnelsen av mars, og hadde de siste intervjuene i begynnelsen av mai. 
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For å bli bevisst ulike feilkilder og min egen rolle som forsker i intervjusituasjonen, utførte 

jeg et par prøveintervjuer med to pakistanske elever fra en videregående skole i Oslo. En av 

tilbakemeldingene jeg fikk fra jenta var blant annet at jeg burde stille flere personlige 

spørsmål, for eksempel om forholdet til det motsatte kjønn. Dette for å avdekke en del 

kjønnsforskjeller i pakistanske familier som hun mente kunne ha betydning for identiteten til 

disse elevene. Gutten mente på den andre siden at jeg burde trå varsomt med tanke på 

personlige familiespørsmål, da det ikke er alle som liker å prate om slike personlige tema. 

Etter å ha hørt igjennom lydopptakene fra prøveintervjuene viste det seg at jeg hadde en 

tendens til å legge litt ord i munnen på informantene for å styre samtalen i ønsket retning. Jeg 

ble derfor ekstra oppmerksom på å unngå dette under de formelle intervjuene som utgjør 

datamaterialet i denne oppgaven. Tilbakemeldingene jeg fikk av informantene, sammen med 

lydopptakene, hjalp meg deretter med å skrive den ferdige intervjuguiden. I tillegg intervjuet 

jeg en lærer og to rådgivere på skolen hvor jeg skulle gjennomføre studien. Disse intervjuene 

skulle ikke brukes eksplisitt i studien, men de var først og fremst viktige for å få en bredere 

forståelse av informantene og av konteksten rundt, det vil si selve skolen og læringsmiljøet 

der.  

Før de individuelle intervjuene formelt startet snakket vi litt om «vær og vind», og om hva 

som opptok tiden deres på det aktuelle tidspunktet. Jeg fortalte kort om meg selv og hvorfor 

jeg hadde valgt å studere pedagogikk. På den måten etablerte vi en uformell tone, og samtalen 

fikk en naturlig flyt. Ingen av informantene virket særlig anspente under selve 

intervjusituasjonen og dette gjorde at jeg våget å gå litt i dybden på svarene jeg fikk fra dem. 

Den første informanten jeg intervjuet kan ha opplevd meg i overkant entusiastisk og 

nysgjerrig på det hun hadde å si, da jeg var svært opptatt av at hun skulle føle seg trygg i 

intervjusituasjonen, samt at jeg syntes alt hun fortalte var både nytt og spennende. En svakhet 

ved å opptre på denne måten er at jeg ikke forholdt meg helt nøytral til forskningens temaer, 

noe som kan ha påvirket informantens posisjon og fremstillinger. Dette er som tidligere nevnt 

et eksempel på at informasjonen skapes i samspill mellom intervjuer og informant, og kan 

dermed ikke sees uavhengig av selve konteksten. Under intervjuene vektla alle informantene 

ulike sider ved temaene vi diskuterte, selv om noen av responsene gikk igjen hos samtlige av 

dem. Noen av informantene hadde mye å fortelle og var veldig utadvendte, mens andre var 

mer stille og jeg måtte i større grad «grave» for å få informasjonen jeg søkte. Der det var 

behov for det inkluderte jeg derfor en del tilleggsspørsmål for å sørge for at informantene 

gikk dypere inn i temaet. Dette kalles i følge Postholm (2010) for «probing» og en kan her 
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benytte seg av avklarende, utdypende eller detaljorienterte tilleggsspørsmål for å berike 

dataen. Heldigvis «løsnet» de mer tilbaketrukne personene utover i intervjusituasjonen. Når 

det gjaldt mine språklige formuleringer så virket det som at de fleste forsto det jeg sa. Likevel 

måtte jeg et par ganger omformulere spørsmålene dersom jeg skjønte at informanten ikke 

hadde forstått et ord eller innholdet i en av setningene. For å unngå forvirring forsøkte jeg 

hovedsakelig å bruke hverdagslige begreper i mine spørsmål, men jeg vurderte dette 

individuelt.  

 Databehandling og analyse 4.5

Oppgavens teorikapitler danner grunnlaget for analysen av denne studiens empiriske 

materiale, som er selve intervjuene. Parallelt med gjennomføringen av intervjuene kunne jeg 

se konturene av responser og temaer som var gjennomgående for de fleste av informantene. 

Jeg hadde derfor allerede da en anelse om hva som kom til å bli kategorier i analysedelen, 

selv om disse også i stor grad ble styrt av intervjuguidens forhåndsoppstilte temaer. Analysen 

underveis i intervjuene gikk ut på at jeg stilte oppfølgingsspørsmål for å få utdypende og 

interessante svar der jeg mente det var behov for det. Gjennom hele forskningsprosessen har 

jeg reflektert og kategorisert, noe som gjorde det enklere for meg da jeg skulle sette i gang å 

sammenligne de åtte informantenes fortellinger. Etter hvert intervju transkriberte jeg 

fortløpende, og la da merke til detaljer som jeg ikke hadde reflektert over under selve 

intervjuene. I frykt for å miste betydningsfull informasjon er transkriberingene ordrette, med 

unntak fra et par tilfeller hvor personene lett kunne blitt gjenkjent ved bruk av direkte sitater i 

teksten.  

For å komme i gang med studiens analysearbeid begynte jeg å lage korte sammendrag fra 

hvert av intervjuene. Dette gjorde det enklere å se hovedtendenser og mønstre i informantenes 

fortellinger. Videre tok jeg for meg hvert intervju og skrev deskriptive koder. Det betyr at jeg 

kort sammenfattet temaene vi snakket om slik at datamaterialet skulle bli mer håndterlig og 

oversiktlig. Allerede her var altså analysen satt i gang ved at jeg luket ut deler jeg mente var 

mindre interessante for den kategoribaserte analysen (Postholm, 2010). Deretter skrev jeg 

stikkord til disse deskriptive kodene, for til slutt å påføre mine fortolkende koder. Hvilke 

overordnede temaer informantene var opptatte av begynte jeg imidlertid å skimte allerede 

under transkriberingsarbeidet. Disse temaene og nyansene tilspisset seg ytterligere etter å ha 

kodet og kategorisert datamaterialet opptil flere ganger. Kategoriene jeg påførte 
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datamaterialet dannet deretter det videre grunnlaget for analysearbeidet, samtidig som mine 

daværende tre forskningsspørsmål ble utgangspunktet for strukturering og presentasjon av 

analysen. Etter å ha skrevet ned en skisse av presentasjon og analyse av datamaterialet 

vurderte jeg det slik at det i hovedsak bare var to overordnende teoretiske perspektiver i 

studien; sosial kapital og læringsidentitet. Jeg kuttet derfor et av forskningsspørsmålene, som 

ikke helt kunne plasseres under disse kategoriene. Jeg satt da til slutt igjen med de to 

forskningsspørsmålene som omhandlet de to teoretiske hovedbegrepene.  

Selv om datamaterialet allerede var før- kategorisert gjennom forhåndsoppsatte temaer i 

intervjuguiden, hjalp kodingen og kategoriseringen meg med å systematisere informasjonen 

fra datamaterialet. Ved å benytte meg av halvstrukturerte intervjuer håpte jeg at informantene 

skulle danne nye kategorier til materialet. Ved de første gjennomlesningene var det vanskelig 

å få øye på andre kategorier enn de jeg allerede hadde i intervjuguiden, men etter hvert som 

jeg dykket dypere inn i materialet fikk jeg øye på nye perspektiver. Dermed ble min forståelse 

av informantene og deres fortellinger gradvis noe annet enn bare forforståelsen og 

førsteinntrykket. 

Etter å ha definert de overordnede kategoriene, tok jeg på nytt for meg intervjuene for å 

konstruere underkategorier. Jeg brukte da induktiv metode
30

, samtidig som kategoriene senere 

har blitt preget av min forforståelse og teoretiske forankring. Innenfor hver kategori og 

underkategori har jeg sett på likheter og forskjeller mellom landgruppene, men også på 

forskjeller innad i gruppene. Eksempler på underkategorier i denne studien under 

hovedkategoriene sosial kapital og læringsidentitet er: migrasjonshistorie, og etnisk nettverk, 

samt utdanningsaspirasjoner, rasismeliknende hendelser og skoledriv. 

 Vurdering av studiens troverdighet – reliabilitet 4.6

og validitet 

Validitet handler om relevans eller gyldighet. Å validere er med andre ord å kontrollere og å 

vurdere studien og funnenes gyldighet. For å gjøre studien gyldig måtte jeg derfor samle inn 

data som var relevant for forskningsspørsmålene mine, og jevnlig vurdere om jeg hadde tolket 

informasjonen riktig. Et kvalitativt forskningsintervju er dessuten fleksibelt med tanke på at 
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 Induktiv metode tilsier at jeg tar utgangspunkt i empiri for å utlede teori. Det vil i denne sammenheng bety at 

det er informantenes erfaringer som står i fokus, uavhengig av min egen forforståelse og teoretiske perspektiver. 
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informantene får snakke fritt om ting de selv anser som viktige, og forskeren må derfor endre 

spørsmålene sine underveis avhengig av hva informantene forteller. Dette kan være med å 

bidra til valid informasjon da man ikke begrenser seg til et sett forhåndsoppsatte spørsmål, 

men kontinuerlig vurderer hva som er nyttig og relevant informasjon med tanke på oppgavens 

formål. Et viktig spørsmål er derfor om jeg har klart å måle det jeg hadde til hensikt å måle. 

Da jeg gjennomgående i hele prosessen har reflektert og drøftet hva som faktisk er oppgavens 

formål og problemstilling, har dette også har endret seg underveis. Jeg har imidlertid holdt 

meg innenfor samme forskningsfelt, til tross for at problemformuleringen er blitt noe endret. 

Da jeg i tillegg tar utgangspunkt i et fenomenologisk perspektiv på kunnskap og sannhet var 

jeg forberedt på at forskningens problemformulering og forskningsspørsmål ville vokse frem 

under intervjusituasjonen. Hvordan har jeg deretter testet at kategoriene mine er gyldige? 

Uavhengig av min egen koding og kategorisering har jeg jevnlig fått medstudenter og 

forskergruppen «Transaction» til å lese gjennom samtlige intervjuer og oppsummert 

hovedtemaer og kategorier. Som regel samsvarte våre refleksjoner, mens andre steder var vi 

uenige, og jeg fikk da en ekstra tilbakemelding fra min veileder for å sikre meg ytterligere. En 

slik dobbeltsjekk har hjulpet meg å danne de ferdige kategoriene fra materialet, samtidig som 

det har økt sannsynligheten for at jeg opererer med gyldige kategorier i analysen. Når det 

gjelder valideringen av studiens utvalg, ble informantene rekruttert fra ulike klasser
31

, noe 

som gjør dem forholdsvis uavhengige av hverandre. De har dermed mest sannsynlig ikke blitt 

påvirket av de andre informantene til og «fikse på sannheten». Informasjonen kan derfor i den 

forbindelse tillegges stor gyldighet.   

Noe av det som bidrar til å svekke validiteten i denne studien er imidlertid mangelen på 

metodetriangulering. Dersom jeg hadde brukt andre tilnærminger på å undersøke det samme 

fenomenet, som igjen endte opp med samme resultater, ville gyldigheten på konklusjonene 

mine blitt styrket ytterligere. Dette ser jeg på som nesten umulig da jeg som tidligere nevnt 

ser på kunnskap og sannhet som sosialt konstruert, og at informasjonen jeg ender opp med 

skapes i samspill mellom meg selv og den enkelte informant, som er forankret i en spesiell 

kontekst. En annen svakhet ved studiens validitet er at jeg bare får de svarene jeg spør etter. 

Informasjon som kommer uoppfordret vil ofte tillegges større gyldighet. En del av 

informasjonen i datamaterialet kom uoppfordret, men den oppsto som regel som en 

konsekvens av tidligere samtaleemner på oppfordring fra meg og min intervjuguide. Validitet 
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 Riktignok fra samme skole. 
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handler også om hvorvidt man kan generalisere resultatene i studien til hele populasjonen. 

Utvalget med åtte informanter er et forholdsvis begrenset utvalg for å kunne si noe sikkert om 

andre kontekster, da informantenes opplevelser i stor grad er kontekstavhengige. Jeg vil 

derfor gi detaljerte beskrivelser av intervjudataene gjennom denne oppgaven, for at leseren 

selv kan vurdere om det finnes likheter med andre kontekster, slik at informasjonen kan 

overføres.  

 

Reliabilitet betyr troverdighet, og dreier seg i denne studien om hvorvidt jeg kan forvente de 

samme resultatene ved gjentatte studier av det samme fenomenet. Det vil si at jeg må vurdere 

hvorvidt jeg ville fått de samme funnene dersom jeg hadde intervjuet de samme informantene 

om de samme temaene ved et senere eller tidligere tidspunkt. Jeg har imidlertid ikke hatt 

mulighet til å gjennomføre kartleggings- eller oppfølgingsintervjuer, og kan dermed ikke 

konstatere at funnene er fullstendig troverdige, noe som kan sies å være en svakhet ved denne 

studiens reliabilitet. Reliabilitet viser også til nøyaktighet eller til pålitelighet (Postholm, 

2010). Det vil si at ved et kvalitativt forskningsintervju forteller svarene bare hva 

informantene sier de gjør og mener, og ikke nødvendigvis hva de faktisk sier og gjør i en gitt 

situasjon. Dette er i tillegg en begrensning i materialet som jeg er klar over. Jeg har imidlertid 

tatt noen forhåndsregler for å minimere farene for reliabiliteten. For å forsikre meg om at jeg 

forsto ungdommenes ytringer slik de selv ville fremstå (og dermed gjøre forskningen mer 

reliabel) hadde jeg en liten oppsummering med dem på slutten av hvert intervju hvor vi gikk 

igjennom de viktigste temaene i intervjuguiden. Dette for å forminske grunnleggende 

misforståelser ved den skriftlige fremstillingen, som i lys av hermeneutikken blir farget av 

min egen tolkning av informantenes svar. Silverman (2006) hevder at mange kvalitative 

forskere ofte glemmer at statusen til intervjudata aldri er rå, men både situasjonsspesifikk og 

situert. Mitt ønske om å fange en autentisk erfaring ville med andre ord kunne overskygge 

muligheten for at noen informanter sa det de trodde var forventet av dem i den gitte 

konteksten. Det er i tillegg en mulighet for at informantene kan lyve (Postholm, 2010). Det er 

likevel rimelig å anta at informantene stort sett faktisk gjør det de sier de gjør, så fremt de 

føler seg komfortable med både intervjusituasjonen og med meg som forsker, noe jeg 

opplevde at de gjorde. Min konklusjon rundt studiens reliabilitet i denne forbindelse er at jeg 

opplevde informantene som relativt oppriktige, samtidig som jeg i tråd med det ovennevnte 

bidro til å konstruere mye av informantenes sannhet og virkelighet. For å styrke reliabiliteten 

ytterligere var jeg ved transkriberingen opptatt av at meningsinnholdet ikke måtte forandres, 
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til tross for at man må ivareta informantenes anonymitet. Selv om jeg noen steder har utelatt 

detaljerte beskrivelser som går på informantenes karakter, mener jeg dette har blitt forsøkt 

ivaretatt i denne studien. 

 Etiske betraktninger 4.7

Som alt annet ellers i samfunnet er forskning underlagt visse etiske prinsipper, regler og 

retningslinjer. Det var derfor viktig at jeg bevisstgjorde for meg selv og for informantene hva 

som var mitt eget perspektiv på temaene jeg undersøkte, og på hvordan min teoretiske og 

praktiske bakgrunn påvirket meg som forsker. For å sette ord på min egen forforståelse skrev 

jeg ned noen antakelser allerede i startfasen av arbeidet. For å sørge for at mine antakelser 

ikke skulle styre analysen av forskningens funn i en bestemt retning, og for å være lojal mot 

dataene, revurderte og endret jeg fokus og problemstilling underveis i prosessen. I startfasen 

av arbeidet var hensikten å sammenligne gruppene ut i fra temaet frafall, men etter å ha 

bearbeidet, kodet og fortolket intervjuene ble det tydelig at dette temaet faktisk ikke var 

studiens hovedfokus.  

Samtidig var det viktig at jeg reflekterte over min relasjon til informantene med tanke på 

faktorer som alder, klasse, etnisitet og kjønn, og se på hvilke konsekvenser dette kunne få for 

relasjonen oss imellom og for selve materialet. Først og fremst var jeg ved studiens start 

bevisst rundt implikasjonene av min alder. Selv om det skilte rundt ti år i alder mellom meg 

selv og informantene, erfarte jeg at jeg for noen fremsto som relativt ung. I følge Postholm 

(2010) krever intervjuer med unge informanter sensitivitet, omtanke og kjennskap til deres 

måte å kommunisere på. Min unge alder brukte jeg derfor så fremt det var mulighet til min 

fordel, ved at jeg var ute etter en relasjon som var nær. Til tross for at jeg for informantene 

kan ha fremstått som ung, kan det faktum at jeg presenterte meg som en mastergradsstudent, 

sannsynligvis ha påvirket forholdet mellom oss med tanke på å oppnå en viss autoritet. Da var 

det desto viktigere at jeg opptrådde profesjonelt, parallelt med at jeg viste forståelse for deres 

situasjon som elever i videregående.  

Med tanke på klesdrakt var jeg opptatt av å kle meg «anstendig». Dette anså jeg som viktig 

både for å vise respekt for informantene og for å opptre profesjonelt, uavhengig av 

informantenes religion eller kulturelle preferanser. Når det gjelder betydningen av mitt kjønn 

som kvinne anser jeg det som uvesentlig for kvaliteten på intervjuene, da kjønnsfordelingen 
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blant informantene var jevn. Ettersom de fleste virket komfortable i intervjusituasjonen tolker 

jeg det imidlertid dithen som lite utslagsgivende for datamaterialets gyldighet. Betydningen 

av etnisitet var imidlertid mer synlig med tanke på min egen og informantenes ulike religion 

og kulturelle tradisjoner. Jeg opptrådde derfor overfor dem med stor nysgjerrighet og 

interesse for å lære om de ulike emnene vi diskuterte og om deres rike liv. Dette så heldigvis 

ut til å bli godt mottatt da de fleste åpnet seg og fortalte velvillig om sin familie og sin etniske 

bakgrunn.  

En av hovedutfordringene under intervjuene var å få informantene til å reflektere rundt en del 

av spørsmålene jeg stilte dem. Blant annet spurte jeg om de hadde opplevd rasisme i eller 

utenfor skolen, og da svarte noen at de ikke hadde opplevd det. Men da jeg ved et senere 

tidspunkt omformulerte spørsmålet, kom det frem at de faktisk hadde opplevd rasisme- 

liknende hendelser. Selve intervjusituasjonen kan på den måten bidra til å gjøre informantene 

bevisste på ting de selv ikke var klar over (jf. 4.1 om synet på kunnskap og sannhet som en 

sosial konstruksjon). Når det gjaldt de som var svært ivrige etter å prate var det også en 

utfordring å rette dem inn på det relevante sporet for forskningsarbeidet.  

 NESHs forskningsetiske retningslinjer 4.7.1

Til grunn for denne studien ligger «Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)” (2006) sine etiske retningslinjer og prinsipper. Et 

av de mange viktige etiske prinsipper her er at forskeren informerer om forskningsprosessen 

før forskningsarbeidet tar til. Informantene må vite hva som skal foregå og dermed hva de 

samtykker å engasjere seg i. Jeg informerte derfor elevene om at de ville være helt anonyme, 

og om bruken av lydopptaker. Det var viktig at elevene forsto at ingen kunne kjenne dem 

igjen i teksten jeg skulle skrive på grunnlag av intervjuene, og at det bare var jeg som skulle 

lytte til opptakene. Det virket imidlertid ikke som om noen var ukomfortable med bruken av 

lydopptaker, eller med muligheten for å bli gjenkjent i den ferdig skrevne teksten. Før jeg 

satte i gang prosessen med å skaffe informanter og gjennomføre intervjuene, ble prosjektet 

meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Prosjektet ble godkjent med 

forbehold om at jeg oppbevarte lydfilene på min private datamaskin som er låst med passord 

som bare jeg kjenner til (se vedlegg 1). Elevene fikk utdelt et skriv som informerte om 

prosjektet og hva som var forventet av dem, og at persondata ble anonymisert i tråd med NSD 

sine etiske retningslinjer for personvernopplysninger. De som ikke var fylt atten år fikk med 
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seg samtykkeerklæringen hjem for å få underskrift fra foreldre/andre foresatte. Disse ble ved 

en senere anledning samlet inn av læreren og overlevert til meg. Informantene ble også 

informert om muligheten til å trekke seg underveis i prosjektet.  

Respekt for menneskeverdet er en bærebjelke i all forskningsetikk (Postholm, 2010). For å 

opprettholde dette er informantene i denne studien gjort anonyme, og har fått tildelt fiktive 

navn. Dersom sitater kunne føre til gjenkjenning av informantenes identitet har de blitt 

redigert ved for eksempel å droppe stedsnavn eller faktorer som foreldrenes arbeidsplass og så 

videre. Skolen informantene gikk på er også gjort anonym. Jeg har likevel forsøkt å beskrive 

skolens kontekst og læringsmiljøet der for å gjøre den mest mulig virkelighetsnær og konkret. 
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5 Presentasjon og analyse av empiri  

I dette kapittelet ser jeg nærmere på studiens empiriske materiale. Datamaterialet presenteres 

her gjennom to hovedperspektiver: sosial kapital og læringsidentitet. Hensikten i dette 

kapittelet er å få frem nyansene i mitt datamateriale knyttet til disse temaene. Først vil jeg se 

på hvordan sosial kapital kommer til uttrykk i informantenes ulike fortellinger (5.1), mens jeg 

i andre del av kapittelet ser nærmere på informantenes læringsidentiteter, og sammenhengene 

med deres etniske tilhørighet (5.2). Her er jeg opptatt av hvordan informantene opplever sin 

rolle som lærende individer i en skolekontekst.  

 Migrasjonshistorier og etniske nettverk 5.1

I dette delkapittelet vil jeg presentere datamaterialet som vil belyse følgende 

forskningsspørsmål: Hvordan kommer informantenes erfaringer til syne som sosial kapital for 

utdanning? I gjennomgangen av tidligere forskning (jf. 2.2.1) viste jeg hvordan andre 

forskere har belyst de ressurser ungdommer har tilgang til i sin hverdag, og som virker 

positivt inn på deres skoledriv. Ressursene det der ble vist til var blant annet takknemlighet, 

disiplin, religion, etnisk nettverk og tette patriarkalske familie former. Som presentert i 

metodekapittelet (jf. 4.5) har jeg i denne studien valgt to innfallsvinkler når jeg har forstått 

mitt materiale som sosial kapital. Disse er: migrasjonshistorie og etnisk nettverk, slik de 

fremstår gjennom informantenes personlige beskrivelser (jf. 4.1.2).  

I perspektivene på sosial kapital (jf. 3.1.2) finnes det ulike aspekter ved både 

familierelasjoner, religiøse tilknytninger og etniske nettverk som kan fungere positivt for 

ungdommers utdanning. Disse aspektene kan bidra til å forklare hvorfor en del 

minoritetselever jevnt over har en positiv innstilling til skolehverdagen og til 

utdanningssystemet generelt, til tross for deres noe ugunstige sosiale- og økonomiske 

bakgrunn.
32

 I 2.3 (s. 18) tydeliggjorde jeg også at hovedtyngden av de presenterte studiene 

ikke spesifikt har sett på de ulike land/minoritetsgruppers uttrykk for sosial kapital for 

utdanning, men snarere behandlet minoriteter som én gruppe. Videre i dette delkapittelet viser 
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 I form av at de har foreldre med lavere utdanning, samtidig som de ofte ikke kjenner til det norske 

utdanningssystemet. 
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jeg hvordan jeg mener at sosial kapital for utdanning kommer til uttrykk blant informantene i 

denne studien.  

 Migrasjonsbakgrunnen 5.1.1

Uavhengig av årsaken for migrasjonen har migrasjonsbakgrunnen hatt betydning for 

informantene i denne studien. Foreldrene har tatt avskjed med familie og venner og startet på 

nytt i et ukjent land, hvor de ikke har noe stort nettverk. Hva som fører til at folk velger å 

emigrere fra sitt hjemland varierer imidlertid fra person til person, og ikke alle har et valg. 

Mye av beretningene til informantene i denne studien handler om savn av familie og venner i 

Pakistan og Sri-Lanka. De tamilske ungdommene forteller i tillegg om tap av 

familiemedlemmer som følge av situasjonen i hjemlandet, og om stor sorg innad i familien. 

Som vi har sett (jf. 2.4) har mange migranter opplevd brudd i nære relasjoner, som kan være 

en stor belastning for deres norskfødte barn. Foreldrenes migrasjonshistorier ser i denne 

studien ut til å være noe informantene ikke tar lett på, men som de snarere har stor respekt for. 

Sheila beskriver foreldrenes bakgrunn som migranter slik: 

 

Cecilie: Har foreldrene dine innvandret eller er de født her? 

Sheila: Eh, nei pappa kom jo under den derre arbeidsgreia, og mamma kom da hun giftet seg 

da for å si det sånn. 

Cecilie: Ok. Kjente de hverandre fra Pakistan eller? 

Sheila: Ja, de var forlovet da pappa kom, også var de forlovet i syv år etterpå. Så pappa har jo 

vært her i 35 år nå, mens mamma har vært her i sånn cirka 28 år.  

 

Lignende utsagn fra flere av informantene tydeliggjør at de har relativt god, og noe varierende 

innsikt i detaljene rundt foreldrenes migrasjonsbakgrunn. Sheila forteller i tillegg at begge 

foreldrene slet med å komme seg til landet, og at de måtte jobbe seg gjennom flere norskkurs, 

samtidig som de måtte skaffe seg arbeid ved ankomst til landet. Som ovenfor nevnt har ikke 

alle foreldrene reist frivillig fra hjemlandet sitt. I 2.4 forklarte jeg at tamiler, som følge av 

krigen på Sri- Lanka, hovedsakelig har kommet til Norge som flyktninger. Amanthi forteller 

om foreldrenes migrasjonshistorie ved å vise til forholdet mellom statsmakten og den tamilske 

minoritetsbefolkningen på Sri-Lanka: 
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Amanthi: Tamilene kjempet jo for en egen tamilsk stat i Sri-Lanka, og ble motarbeidet. Derfor 

måtte de flykte. Mm, så derfor har ikke singaleserne hatt samme behov som oss til å flykte, 

fordi de har jo flere rettigheter enn oss da. De hadde i hvert fall det før.  

Cecilie: Ja. 

Amanthi: Sånn når det gjelder Universitet og andre ting. 

Cecilie: Ok. 

Amanthi: Så det var jo veldig forskjellsbehandling. Og det var jo det som fikk folk til å flykte. 

 

Som dette utdraget viser, har de fleste tamiler flyktet fra hjemlandet på grunn av både krig og 

undertrykkelse. Selv om informantene i denne studien ikke selv har innvandret, indikerer 

utdraget over at Amanthi tydelig identifiserer seg med foreldrenes migrasjonshistorie. Dette 

blir fremtredende da hun sier at «singaleserne ikke har hatt samme behov som oss (altså 

tamilene) til å flykte». Også Arumugam betegner hvordan krigen på Sri- Lanka har fått 

konsekvenser for hans familie i hjemlandet, og som samtidig har medført stor sorg og 

bekymring for hans familie i Norge: 

 
Arumugam: Etter krigen så døde onkelen min. Det er ganske rolig etter krigen nå, men han ble 

skutt ned fordi han kjørte med motorsykkelen. Så for å stjele motorsykkelen så ble han skutt 

ned, så det er ganske urolig der, så det er litt anspent situasjon ikke sant.. så… det er trist. Så 

det var derfor foreldrene mine måtte flykte. Men de håper at det blir trygt en dag da så, så de 

kan flytte tilbake.  

 

Dette utsagnet belyser de mange, og de til tider tøffe erfaringene som ungdommene i utvalget 

står overfor, og som springer ut fra deres migrasjonshistorier. I likhet med Arumugam 

forteller de andre tamilske informantene også om krigen og om situasjonen på Sri-Lanka som 

svært vanskelig for deres familier. De har alle familiemedlemmer og venner som er blitt drept 

eller skadet som følge av krigen og undertrykkelsen på Sri- Lanka. Ungdommene er derfor 

svært beskjeftiget med denne bakgrunnen, og har gode kunnskaper om detaljene rundt krigen. 

Anishka forteller blant annet om sin tante som over lengre tid har blitt holdt innesperret i 

Vanni- området nord på Sri-Lanka, der hvor krigen herjet som verst: 

 
Anishka: Krigen ble slutt i 2009, da drepte singaleserne lederen vår. Og da ga vi opp da. Det 

ble for voldelig krig. Men etter det ble det jo konsentrasjonsleirer. 300 000 tamilere ble fraktet 

inn. Singaleserne ville at tamilene skulle angre. Så tanta mi sier at de nesten ikke får kjøpt mat 

og drikke og at det er kjempedyrt der.  
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Også dette utsagnet kan fungere som en indikasjon på hvilke utfordringer informantene i 

studien står overfor, samtidig som det avslører de tamilske ungdommenes tilknytning til, og 

identifisering med foreldrenes etniske bakgrunn; «da drepte singaleserne lederen vår». Flere 

av ungdommene forteller i tillegg at familien sender penger til familie i både Pakistan og Sri- 

Lanka. Dette kan tenkes å være et tegn på at flere av familiene fortsatt opplever å være 

tilknyttet og forpliktet til familie og slekt i hjemlandet, uavhengig av om de selv ønsker å 

returnere eller ikke.  

Hittil i kapittelet har hensikten vært å vise at informantene vektlegger foreldrenes 

migrasjonshistorier under intervjuene, og at de har forholdsvis god innsikt i detaljene rundt 

denne bakgrunnen. Hvordan kommer imidlertid disse betraktningene til syne i informantenes 

syn på utdanning? Asuntha forteller følgende på spørsmål om hva som motiverer henne til å 

studere: 

Asuntha: (...) Det er litt fra foreldrenes historie også, at de ikke har fått muligheten til å 

studere på grunn av undertrykkelsen og sånn, så derfor må vi gjøre det. Og utdanning generelt 

er jo, kunnskap er jo viktig, det er jo det som er veien til suksess på en måte føler jeg da. 

Utdanning, og da, da føler jeg at tamilske ungdom tenker mer på utdanning generelt enn det 

andre folkegrupper gjør. Vi satser høyt og vil inn på medisin ikke sant. Så mange av de som 

har blitt rammet og som har familie på Sri-Lanka vil jo få seg en utdannelse, og ta det med til 

en internasjonal domstol sånn at de selv kan kjempe, man kan jo ikke bare gå dit som en helt 

vanlig person, ingen hører deg da. Derfor er det også mange tamiler som ønsker å ta 

utdanning. 

 

Når Asuntha i dette avsnittet påpeker at tamiler er avhengige av utdanning for å ha mulighet 

til å kjempe for sine rettigheter, insinuerer hun samtidig at den tamilske migrasjonshistorien 

fungerer motiverende for tamilske ungdommers utdanningsaspirasjoner. Videre i intervjuet 

omtaler hun utdanningen som et prosjekt for hele den tamilske befolkningen, samtidig som 

hun vet at det finnes mange individuelle historier. Denne refleksjonen som vi ser i utsagnet 

over om at migrasjonshistorien fungerer motiverende på ungdommenes utdanning, er en 

hovedtendens blant de tamilske informantene i studien. Hvordan migrasjonshistoriene og 

tilknytningen til foreldrenes hjemland kan forstås som former for sosial kapital for 

informantenes utdanning, går jeg nærmere inn på i neste kapittel (jf. 6.1). Vi har altså sett at 

flere av informantene er knyttet til foreldrenes migrasjonshistorier av ulike grunner. Hvor 

tilknyttet er imidlertid informantene i denne studien til foreldrenes hjemland? 

Opplevelsen av tilhørighet vil i denne studien knyttes til både den kontakten ungdommenes 

familier har med familiemedlemmer i hjemlandet, og til de relasjonene de har dannet i Norge. 
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Ungdommenes sosiale relasjoner og nettverk i Norge vil jeg senere belyse i punkt 5.1.1. I 

kapittel 2.3 så vi at etnisk tilhørighet er mindre selvsagt i dag enn det har vært tidligere. En av 

grunnene til dette er blant annet at en del innvandrergrupper allerede har vært i Norge i flere 

tiår, og at man i dagens samfunn disponeres for ulike og ofte svært motstridende kulturer og 

levemåter. Samtidig er det nå (grunnet teknologien) enklere enn tidligere å ha kontakt med 

familie og venner fra det landet der man har sitt opphav. I tillegg bor det stadig flere 

mennesker med den samme etniske bakgrunn, eller med samme verdisyn i Oslo. Flere av 

informantene i denne studien har familiemedlemmer i foreldrenes hjemland (og i andre 

europeiske land) som de har jevnlig kontakt med gjennom telefon, internett og egne reiser. 

Dette kan være med på å forklare hvorfor samtlige henviser til dette landet som sitt 

”hjemland”, til tross for at de er født og oppvokst i Norge. Amanthi beskriver sine reiser til 

Sri- Lanka som skummelt, og nevner at hun ikke tør å gå ut alene når hun er der. Disse 

besøkene til hjemlandet har satt store spor hos alle informantene, og ikke alle har positive 

fremstillinger om dette landet. Til tross for at både Pakistan og Sri- Lanka er svært annerledes 

land med enklere kår enn i Norge, forteller flesteparten av ungdommene at de, alt tatt i 

betraktning, på ulike måter er knyttet til dette hjemlandet. Likevel er ikke alle opptatt av å 

bevare relasjonen til landet i fremtiden, noe Sheraz gir uttrykk for på følgende måte: 

 
Cecilie: Hvor i Pakistan kommer foreldrene dine fra, og drar dere ofte dit? 

Sheraz: Foreldrene mine kommer fra, eh Pakistan har jo ulike provinser, vi kommer fra 

provinsen pujab, og i byen Lahore. Så nå pleier vi å dra dit annet hvert år eller hvert år. Det er 

koselig fordi det er jo familie der, ehm jeg har ikke så mange fra min familie i Norge akkurat 

nå, også blir det jo som en liten ferietur for familien også liksom. Men Norge er Norge for 

meg da. 

Cecilie: Ok.  Men tror du familien din noen gang kunne tenke seg å flytte tilbake til Pakistan? 

Sheraz: Pappa er ikke så glad i Pakistan egentlig, etter at han kom til Norge og ser hvor bra vi 

har det da. Eh, så det blir Norge ut tida. Og generasjonen etter barna mine kommer nok ikke til 

å vite hvor Pakistan er liksom. Men jeg tror skole og religion vil være hovedkonseptet da, 

mens etnisiteten, altså språket kommer til å være litt utvisket. 

 

Selv om alle informantene har vært på besøk i hjemlandet opptil flere ganger, og flere omtaler 

det som sitt hjemland, uttrykker ingen av dem at de selv ønsker å flytte dit. Flere av de 

tamilske foreldrene ønsker å flytte tilbake, mens ingen av de pakistanske foreldrene har planer 

om dette. Til og med foreldrene til Sunita (som har sendt flere av barna sine til Pakistan for å 

gi dem en autentisk muslimsk/pakistansk oppdragelse) ønsker ikke å returnere. Tatt i 
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betraktning at avsnittet under ikke er representativt for alle informantene i studien, er Sunitas 

beskrivelse av sine besøk til Pakistan et godt eksempel på noen av årsakene til at 

ungdommene selv ikke kunne tenke seg å bo der. Jeg spør Sunita om hun kunne ønske at hun 

hadde fått muligheten til å bo i Pakistan: 

 

Sunita: Nei, eh fordi jeg har jo vært fire ganger i Pakistan og de siste gangene så var jeg der i 

to hele måneder og den første måneden var, beklager språkbruken, men det var helt for jævlig. 

Fordi du, jeg er ikke vant til bakteriene der så jeg var syk og alt var slit og jeg fikk ikke lov til 

å dra ut fordi jeg er jo, fordi jeg bodde i en sånn liten fjellandsby hvor det er veldig strengt at 

jenter ikke får lov til å gå ut så mye og da må du dekke deg til med sjal ned til anklene dine, så 

jeg satt ofte inne, jeg følte meg så innestengt for jeg hadde så mye frihet i Norge. Og derfor så 

tenkte jeg bare ”herregud, jeg hadde ikke greid å leve i nesten ti år her i Pakistan”, men 

samtidig så er det litt sånn koselig der fordi det er jo på en måte, ja liksom hjemlandet mitt da. 

Men jeg hadde ikke greid å leve der. Det, det skjønte jeg liksom sist gang jeg var der. 

 

Sunita opplever som vi ser i utsagnet «jeg følte meg så innestengt for jeg hadde så mye frihet i 

Norge» at hun ikke føler seg komfortabel med opplevelsen av å ha mindre frihet enn det hun 

har i Norge. Denne tendensen er dessuten representativ for de andre jentene i denne studien. 

Dette tyder på at de verdsetter friheten de har i Norge, til tross for at de har internalisert 

familiens patriarkalske struktur i Norge. Senere i intervjuet nevner hun at hun anser seg som 

annerledes enn etnisk norske ungdommer, og at hun er takknemlig til sine foreldre for måten 

de har oppdratt henne på. Med en slik forståelse til grunn kan det tenkes at vekten som 

tillegges foreldrenes migrasjonshistorier, også påvirker hvem ungdommene omgås og hvilke 

sosiale nettverk de har utviklet i hverdagen. 

 Etnisk nettverk- trygghet eller trussel? 5.1.2

Ovenfor så vi hvordan foreldrenes migrasjonshistorier og tilknytning til foreldrenes hjemland 

på ulike måter spilte en rolle i informantenes liv. Nå skal vi vende fokus mot det nettverket de 

har utviklet i Norge. Jeg spør blant annet; hvor stor vekt tillegges det å være en del av et 

etnisk fellesskap, og er det viktig for informantene å vedlikeholde kulturen fra foreldrenes 

hjemland? Ungdommenes refleksjoner rundt dette spørsmålet kom i intervjuene til uttrykk på 

flere måter, og vekten som tillegges de etniske relasjonene varierer sterkt. Samtlige av 

ungdommene forteller at de må rett hjem etter skoletid, og at de derfor ikke tilbringer så mye 

tid med venner på fritiden sin. I helgene er de mest sammen med familie og andre innenfor 

deres etniske nettverk, da de bemerker at dette er forventet av dem.  
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Flere av ungdommene bemerker at skolen de nå går på er en inkluderende skole, og at de 

opplever et tettere fellesskap med sine medelever enn de gjorde på deres forrige skoler (jf. 

4.3). Saad belyser denne forskjellen når hun forteller: «Det er et eller annet fellesskap her da, 

som det ikke var mellom meg og etniske norske elever på den forrige skolen. Det handler om 

hvordan de behandler meg». Denne opplevelsen av fellesskap ser ikke for alle ungdommene 

ut til å dreie seg om etnisitet, men snarere om å omgås likesinnede som får dem til å føle seg 

bekvemme og verdsatte i hverdagen. Sunita forklarer dette på følgende måte: 

 

Cecilie: Hvordan er det sosiale miljøet på skolen? Er det mye grupperinger? 

Sunita: Vel, det er mye grupperinger her på skolen, men det har vel mer med kultur å gjøre, 

ikke nødvendigvis etnisitet. Jeg har jo hatt etnisk norske venner, men så er det sånn at de for 

eksempel fester veldig mye og jeg er ikke sånn person som liker å feste, så da dopper jeg det. 

Og da blir det veldig mye sånn masing og krangling og sånn, og da holder jeg meg heller til 

mennesker som for eksempel er mer lik meg da og som har de samme meningene som meg, 

selv om de er veldige forskjellige for å si det sånn. 

 

Sunita fremhever her at hun setter pris på muligheten til og omgås venner som hun har mer til 

felles med enn det hun har med etnisk norske jevnaldrende.  Dette er et gjennomgående 

mønster hos majoriteten av ungdommene i studien. Hvem de omgås i hverdagen handler om å 

kunne være seg selv, samt å bli akseptert og anerkjent fra sine omgivelser. Flere av 

ungdommene belyser som nevnt at det ikke nødvendigvis er etnisiteten som avgjør hvem de 

ønsker å omgås i hverdagen: 

 

Sheila: Jeg trives bare ikke med pakistanere, det er sånn, ehm… fordi det som er greia er at jeg 

kommer fra nord, og vi er veldig forskjellige fra de som kommer fra sør for eksempel. Vi har 

forskjellig kultur også språk for eksempel, og det er så mye som de for eksempel snakker om 

som jeg ikke forstår, og det er så mange som er sånn derre litt mer ute etter drama og sånt, 

sånn pakistanere generelt.  

 

Sheila påpeker som vi ser her at hun ikke trives med pakistanere, og nevner videre i intervjuet 

at hennes nærmeste venner alle har utenlandsk bakgrunn. Hennes tilhørighet blant 

jevnaldrende ser dermed ut til å forbindes med hennes omgang med andre utenlandske 

ungdommer. Dette mener hun har sammenheng med at hun selv ikke er ren pakistaner. 

Riktignok hadde hun en del norske venner før, men etter hvert fant hun ut at det var enklere 

og omgås mennesker som var mer lik henne selv. Dette følte hun spesielt på da hun kom i 

tenårene, og hennes etnisk norske venninner begynte å drikke alkohol og å få seg kjærester. 

Denne forståelsen deler hun også med Sunita, som ikke føler seg helt hjemme noen steder: 
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Sunita: Det som er er at jeg er ikke så mye med, jeg har mange somaliske venner, men jeg 

føler meg ikke som en av dem, og jeg har noen pakistanske venner, og jeg føler meg ikke som 

en av dem. Jeg har nesten ingen norske venner, asså jeg har noen, men det er ikke sånn at jeg 

henger med dem. Så jeg føler meg bare, jeg føler meg ingen steder, og jeg er ikke SÅ religiøs, 

asså, jeg er ikke sånn som mange andre er. Så jeg føler ikke det heller, jeg bare føler meg som 

en ungdom i Oslo egentlig. Det er bare det. 

 

Sunita gir uttrykk for at hun ikke helt klarer og «finne sin plass» i det sosiale miljøet. Hun 

påpeker imidlertid at hun har nok av venner, og at hun på bakgrunn av sitt flerkulturelle 

nettverk også har tilegnet seg et nytt ordforråd: 

 
Sunita: Det er kanskje litt rart, men jeg har veldig mange somaliske og arabiske venner, så når 

jeg er med dem så har jeg fått veldig mange ord fra dem da, så jeg putter inn somaliske og 

arabiske ord, så ofte bruker jeg ord jeg egentlig ikke kan, men jeg forstår betydningen av 

ordet, og når jeg bruker det ordet så forstår de at jeg vet hvordan man bruker det ordet, det er 

fordi vi er så «close» alle sammen.  

 

Selv om Sunita ikke klarer å definere hvor hun føler seg hjemme, ser vi fra avsnittet over at 

hun føler seg «close» med sine venner. Både Sunita og Sheila har altså en flerkulturell 

vennegjeng som består av personer med ulik landbakgrunn. Når det er sagt, henviser flere av 

informantene også til at de opplever et fellesskap med personer med samme landbakgrunn 

som dem selv, til tross for at de ikke nødvendigvis identifiserer seg med alle medlemmene av 

denne gruppen. Alle de tamilske ungdommene forklarer at de for det meste omgås tamilske 

ungdommer. Amanthi reflekterer rundt hvorfor hun tror at hennes nærmeste venner i likhet 

med henne også har tamilsk bakgrunn når hun forteller: «Jeg vil jo si at vi er ganske tamilske 

da på en måte, så vi har liksom de verdiene og.. ja vi holder oss sammen fordi jeg føler vel at 

vi har mer fellesskap da, eller vi har mer til felles enn for eksempel meg og en etnisk norsk». I 

tråd med dette forteller Arumugam følgende:  

 
Cecilie: Hvordan er det sosiale miljøet på skolen her? Er det mye sosiale grupperinger blant 

elevene? 

Arumugam: Ja, det er en selvfølge. 

Cecilie: Hvorfor tror du det er sånn? 

Arumugam: På grunn av språket og kulturbakgrunn, hvordan de er oppvokst, kanskje de har 

ganske mye likheter ikke sant. Som for eksempel en fra B- klassen, vi har ganske mye til 

felles, og da blir vi fort venner. Og vi, alt det vi gjør utenom skolen også det blir det samme 

fordi vi er fra det samme landet. 
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I skolen ser det ut til at ungdommene ikke nødvendigvis omgås andre med samme 

landbakgrunn, men snarere ungdommer som de føler de har noe til felles med. Arumugam 

påpeker riktignok i utdraget over at de han har mest til felles med ofte viser seg å være andre 

med samme landbakgrunn. Det samme avslører også de andre tamilske informantene.  

Et fellestrekk med tanke på vennskap hos informantene i studien er at de for det meste omgås 

ungdommer med utenlandsk bakgrunn i skolen, og i mindre grad med etnisk norske 

ungdommer. Hvordan beskriver de dernest deres etniske nettverk utenfor skolen? Arumugam 

bemerker at han ikke har tid til å være så mye sammen med venner på fritiden på grunn av 

alle begivenhetene i det tamilske miljøet i Oslo. Dette føler han seg forpliktet til å stille opp 

på, og belyser hva det innebærer å være tamil: 

 
Cecilie: Har du noe familie eller slektninger i Norge? 

Arumugam: Jeg har ikke så mye familie her, bare en onkel. Men det som er med tamilere er at 

vi har et ganske sterkt bånd da blant tamilere. Som at jeg vet ikke hvem han er, men han sier 

hei til meg ikke sant, og spør meg hvordan det går med studiene. 

 

Det Arumugam her indikerer om at tamiler har et sterkt bånd seg imellom, kan i følge 

Fuglerud og Engebrigtsen (2006) bety ulike ting for medlemmene av gruppen. Ungdommene 

i denne studien er samstemte i at det innebærer en viss kollektiv forpliktelse å ha pakistansk 

eller tamilsk bakgrunn i Oslo (jf. 3.1.2). Denne forpliktelsen dreier seg blant annet om 

forventinger til hva som er passende oppførsel, forventinger til utdanning, samt forventninger 

om å gi noe tilbake til fellesskapet. Arumugam beskriver disse forventningene ved å forklare 

at man som tamil må stille opp på ulike etniske tilstelninger når han forteller at: «Pappa 

kjenner jo nesten alle tamiler over hele Norge, så i lillebroren min sin ett års dag så var det vel 

over tusen mennesker der, tusen tamilere. Og det er helt vanlig egentlig. Det er sånn 

disrespect om man ikke ber noen». Arumugam påpeker videre at det hver eneste helg 

forventes av ham å delta på tamilske arrangementer og bursdager. Selv om han setter stor pris 

på å ha et sosialt/etnisk nettverk å støtte seg til i hverdagen, opplever han at det samtidig 

legger noen føringer for de valgene han tar i hverdagen. De tamilske arrangementene 

begrenser ham i å gjøre andre ting i helgene, men han erkjenner likevel at det oppleves 

uproblematisk siden han er oppvokst slik, og ikke kjenner til noe annet. 
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 Sosial kontroll 5.1.3

Som tidligere beskrevet (jf. 2.4, s. 21) opplever ikke alle minoritetsgrupper i Norge å ha et 

like sterkt samhold innad i deres etniske miljøer, blant annet på grunn av splittelser og 

motsetninger innenfor én og samme landgruppe. Sheila bemerker blant annet at familien 

hennes ikke føler seg særlig knyttet til andre muslimer med pakistansk bakgrunn. Dette påstår 

hun kommer av at det finnes ulike retninger innenfor islam (jf. 2.4), og at moskeene prøver å 

sette de to hovedretningene opp mot hverandre. Familien til Sheila har derfor valgt å holde 

seg unna moskeene for å unngå at det oppstår splittelser blant familiemedlemmer. Til tross for 

et mer splittet nettverk beskriver også Saad noen av implikasjonene som han formoder angår 

sin pakistanske tilhørighet. En av slektningene hans jobber på skolen han går på, og han 

innrømmer: «Så jeg er redd for å gjøre noe galt, for da finner hele slekta ut av det. Så det 

motiverer meg til å jobbe hardere da». Saad beskriver her hvordan den sosiale kontrollen han 

opplever fra sine pakistanske slektninger kan virke både hemmende og fremmende for hans 

utdanningsatferd på en og samme tid (jf. 2.2, s. 16). Den sosiale kontrollen får imidlertid 

størst innvirkning på jentene, som avslører at familiene er opptatte av hva andre pakistanske 

familier synes om dem. I tillegg påpeker de at de har strengere regler hjemme enn guttene (jf. 

2.4). Dette framstiller de ved at jentenes oppførsel gjenspeiler hele familiens ære utad. Både 

de pakistanske og tamilske jentene har riktignok sammenfallende erfaringer på dette området. 

Asuntha beskriver den sosiale kontrollen hun opplever fra det tamilske nettverket ved å vise 

til erfaringer fra russetiden: 

 
Asuntha: For eksempel på russens dag så drakk jeg og venninnen min en cider, også kom det 

en tamilsk gutt bort til oss og bare «drikker dere»? Og da var det veldig sånn rart fordi vi 

kjente han ikke en gang. Så vi bare, ja det er cider. Også han bare “åja, men det er ikke bra å 

drikke, dere er jo tamiler!” Så det var veldig rart at han snakket sånn til oss. 

 

Selv om Asuntha til tider synes det kan være vanskelig å være «overvåket» av familie og 

andre i det etniske nettverket, viser hun samtidig forståelse for at det er slik. Hun påpeker 

videre at den samme tamilske gutten som hadde kommet bort til henne på russens dag, senere 

hadde tilbudt seg å kjøre henne og venninnen hjem. Å ha tamiler rundt seg som passer på at 

hun har det bra og at hun tar rette valg i hverdagen, opplever hun som en slags trygghet som 

igjen bidrar til å regulere deres atferd. Som regel samsvarer imidlertid denne kontrollen med 

informantenes egne ønsker, og de viser forståelse for denne kontrollen, da de vet at de fleste 

foreldre ønsker det beste for sine barn. Selv om informantene antyder at foreldrene stiller 
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høye krav til dem, og har spesifikke ønsker for hvordan de skal oppføre seg, oppleves dette 

ikke som tyngende. Dette kommer til uttrykk hos Sunita på følgende måte:  

 
Cecilie: Opplever du foreldrene dine som strenge i forhold til innetider og hvilke venner du 

skal være sammen med? 

Sunita: Ikke akkurat venner, men innetider det har jeg. Foreldrene mine er ganske.. eller faren 

min er overbeskyttende fordi det er han som på en måte tar avgjørelsene da, han er veldig 

overbeskyttende. Så han er sånn, i helgene skal du være hjemme klokken sju liksom, men jeg 

har ikke noen problemer med det fordi jeg er oppvokst slik og alle vennene mine er sånn også, 

de har enda strengere foreldre, de må være hjemme klokka fem liksom. 

Cecilie: Ok. 

Sunita: Også mange av de norske vennene mine sier “men du er jo atten år!” Ja, men det 

spiller ingen rolle, så lenge jeg bor i min fars hus så er det han som, det er han som 

bestemmer. Det er ikke sånn at når jeg er 18 år jeg skal bestemme over meg selv, det er ikke 

slik.   

 

I dette avsnittet gir Sunita uttrykk for forståelse for foreldrenes, og da spesielt farens strenge 

regler i hjemmet. Dette kan tolkes i retning av at foreldrenes normer og verdier er blitt 

internalisert av ungdommene. Ungdommene i denne studien uttrykker at familien utgjør en 

viktig del av deres liv, og samtlige forsvarer en patriarkalsk familieform (jf. 2.4). På dette 

punktet mener alle at dette er noe de har til felles med andre innvandrerfamilier i Oslo, 

uavhengig av deres etniske bakgrunn. Asuntha forteller følgende: 

 
Asuntha: Innvandrerforeldre forventer på en måte mer fra barna sine enn det etnisk norske 

foreldre gjør. At på en måte barna skal gjøre det bedre enn dem. Da jeg gikk på den andre 

skolen var det jo nesten ingen av de norske foreldrene som stilte opp på foreldremøter og sånt 

da. Så elevene tok ansvaret, og båndet mellom foreldrene og barna var ikke like stort, og 

foreldrene tok ikke mye initiativ til å ta valgene videre for dem da. Så kanskje ansvaret ligger 

mer hos dem enn hos utenlandske ungdommer.  

 

Asuntha fastholder at etnisk norske ungdommer får for mye ansvar i ung alder. Når det 

kommer til de viktige valgene i livet- valg som for eksempel gjelder utdanning og ektefelle, 

anser hun det som tryggere å la foreldrene ha en finger med i spillet. Dersom noe skulle gå 

galt ligger heller ikke hele ansvaret på barna selv, og tilsier at konsekvensene av de unges 

handlinger vil falle tilbake på hele familien. Samtidig nevner hun at foreldrene forventer at 

barna skal gjøre det bedre enn dem med tanke på utdanning. Som tidligere nevnt i 

teorikapittelet (3.1.2) kan utdanning bidra til sosial mobilitet for hele familien i vertslandet. 

Dette kan oppleves som både trygt og som hemmende for ungdommenes prestasjoner, med 
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tanke på at det legger noen føringer på ungdommenes valg av utdanning og prestasjoner i 

utdanningen. Informantene i denne studien underkaster seg imidlertid i varierende grad 

foreldrenes forventinger til dem.  

 TRVS og koranskole som sosialt møtepunkt  5.1.4

Når jeg nå har sett på informantenes etniske og sosiale relasjoner i hverdagen, går jeg videre 

til å belyse hvilken betydning organiserte nettverk kan ha hatt for informantenes ulike 

tilværelser i Oslo. Når det gjelder ungdommenes medvirkning i etniske organisasjoner har 

informantene i denne studien svært ulike erfaringer. De tamilske ungdommene har alle gått på 

tamilskole, mens bare Sheraz og Sunita har gått på koranskole. I motsetning til tamilskolen, 

som er ment å være religiøst nøytral, finner koranskolen sted i moskeene. Som nevnt i punkt 

2.4 er det muslimske miljøet i Oslo noe splittet grunnet den pågående striden mellom Sunni- 

og Shia muslimene. Moskeene som koranskolene tilhører drives ofte av svært ulike grupper, 

og gir med andre ord ikke samme muligheter til muslimene boende i Oslo i dag. Til tross for 

at de fleste personer med pakistansk bakgrunn betrakter seg selv som muslimer har de med 

andre ord ikke samme tilgang til koranskolenes tilbud. Sheila fremhever dessuten at det bare 

er mennene i hennes familie som går i moskeen (jf. 2.4, om at moskeene tradisjonelt er 

forbeholdt menn). Selv om de pakistanske informantene i denne studien identifiserer seg som 

muslimer, har ikke alle vært aktive deltakere på koranskolen. Ingen av de pakistanske 

ungdommene er i dag tilknyttet koranskolen, og påpeker at det ikke eksisterer et tilbud for 

dem tilsvarende tamilenes «Ressurs og Veiledningssenter» (Tamilskolen). De refererer da 

spesielt til manglende muligheter for vedlikehold og utvikling av pakistansk kultur og språk, 

samt til leksehjelp og utdanningsseminarer. De pakistanske guttene forteller imidlertid at de 

til tider går i moskeen, og at de der opplever å ha stor respekt for de eldre karene. Dette 

hjelper dem å vedlikeholde morsmålet, da det der ville være uakseptabelt å prate norsk. 

Som jeg nevnte ovenfor har alle de tamilske informantene i utvalget gått på tamilskole. 

Arumugam forklarer hvordan denne skolen er organisert: 

 
Argumugam: Tamilskolen er akkurat som en vanlig skole egentlig, bare at det er på lørdager 

eller søndager. Det er egentlig bare sånn 1- 10 klasse, men jeg kan dra dit nå også for 

eksamensforbereding. Også har de sånne utdanningsseminarer der da. Det er vel kanskje 

derfor alle tamilere kjenner hverandre også, og studier har ganske mye å si for.. egentlig en 

tamiler.  
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I denne beskrivelsen antyder Arumugam ikke bare at utdanning er et sentralt element på 

tamilskolen, men også at et svært viktig aspekt ved dette senteret er det sosiale. Tamilskolen 

fungerer som et slags sosialt lim i deres miljø. Ungdommene fremhever at tamilskolen sørger 

for at de fleste tamiler i Oslo kjenner til hverandre, og at dette senteret samtidig bidrar til å 

opprettholde og forsterke deres tamilske kultur og språk i Norge. De uttrykker takknemlighet 

til foreldrene for at de fikk muligheten til å lære seg det tamilske språket og kulturen gjennom 

deres deltakelse på tamilskolen, samtidig som skolen fungerer som en hjelp med tanke på 

eksamensforbereding og leksehjelp. Jeg spør Amanthi hva som påvirket henne til å velge 

studiespesialisering på videregående og hun svarer: 

 
Amanthi: Det var kanskje litt påvirkning fra foreldre. De sa jo at, ”ja dette er best for da får du 

flere muligheter”. Også hadde vi jo sånn derre utdanningsmesse på tamilskolen hvor folk som 

studerte videre kom og snakket om studiene sine. Så da var jo de en inspirasjon. 

 

I dette utdraget antyder Amanthi at tamilskolen er en ressurs som har gjort valgprosessen 

enklere for henne. Hun begynte i tillegg å jobbe på en av tamilskolene som frivillig lærer, og 

hun kjenner seg derfor svært knyttet til dette senteret. Samtlige av ungdommene viser også til 

eldre tamilske ungdommer de ser opp til, og som studerer eliteyrker. De påpeker at man har et 

spesielt ansvar ved å være tamil, ettersom man fungerer som rollemodeller for yngre tamiler. 

Det er blant annet forventet av de eldre ungdommene at de kommer på tamilskolen for å 

hjelpe de yngre med å ta riktige utdanningsvalg. 

Ovenfor har jeg forsøkt å belyse hvordan informantene har ulik tilgang til sosiale ressurser fra 

deres organiserte etniske nettverk. Som nevnt utgjør ikke koranskolen en like stor del av de 

pakistanske informantenes beretninger som tamilskolen utgjør for de tamilske ungdommene. 

Imidlertid virker de pakistanske informantene å være svært opptatt av religion. Hvilken rolle 

har så religionen i ungdommenes ulike livsutfoldelser? Sheraz er svært opptatt av religion og 

knytter Islam til flere områder i sin hverdag. Disse områdene dreier seg blant annet om hvem 

han bør gifte seg med, samtidig som han knytter sin tro til respekten han har for ”de eldre 

karene i moskeen”. Også Saad belyser hvilken betydning religionen har hatt for ham på ulike 

områder i livet hans: 

 
Saad: Ofte er det mange muslimer som er mer disiplinerte. For eksempel så pleide jeg å gå i 

moskeen, men nå er jeg ferdig med koranen da. Men jeg hadde en ganske streng imam lærer 

da, som for eksempel slo om du ikke hadde gjort leksene og alt sånt der, ehm. Man ble slått i 

hodet med en sånn pinne på en måte. Men det var, det er kanskje det som er grunnlaget for at 
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vi, eller noen av oss har ganske stor respekt for læreren, fordi i hjemlandet vårt så sier vi 

liksom ikke lærer, vi sier ikke navnet til læreren vår, vi sier «lærer». Eh, men selvfølgelig det 

endrer seg. Man har jo tilpasset seg det norske skolesystemet og vi føler oss hjemme her. 

 

Det Saad i dette avsnittet forteller om disiplin og respekt for blant annet lærere og eldre, kan 

være en indikasjon på at deltakelse i religiøst liv har en positiv effekt på ungdommenes 

deltakelse i utdanningen, slik også Lauglo (1996) belyste gjennom sin studie (jf. 2.1.1). I 

utdraget sier han også at imamen slo ungdommene om de ikke hadde gjort leksene. Dette er 

selvfølgelig svært uheldig og uakseptabelt, og forhåpentligvis et noe sjeldent tilfelle. 

Informantene selv knytter imidlertid den strenge kontrollen på koranskolen som positivt med 

tanke på at de blir mer disiplinerte elever. Selv om ikke alle de pakistanske informantene har 

gått på koranskole, knyttes religionen i seg selv til blant annet strengere regler hjemme, som 

de igjen mener får utslag i tiden de bruker på skolearbeid. Andre eksempler informantene 

nevner som et resultat av deres religiøse forankring, er blant annet god atferd, respekt for 

foreldre og lærere, disiplin, samt å motstå fristelser som alkohol og samleie. Alle disse 

faktorene kan tenkes å gi positivt utslag i holdninger til skole og utdanning (jf. 3.1.2). De 

tamilske informantene er riktignok også opptatt av disse faktorene, selv om hovedtendensen 

er at de ikke er veldig troende. De bemerker likevel at de er født som hinduer, noe som 

tydeliggjøres av Asuntha: 

 
Asuntha: Jeg er ikke så veldig religiøs da. Men jeg er hindu da. Men jeg har jo vært i tempelet 

da. Men jeg føler at det ikke er like mange tamiler som er religiøse som muslimene. Det er 

ganske få som ikke er religiøse når de er muslimer.  

 

Det Asuntha her bemerker om at hun ikke er særlig religiøs, er en tendens som går igjen i alle 

de tamilske ungdommenes beretninger. Til tross for at informantene i studien har mange 

fellestrekk, har vi sett at religionen blir vektlagt i svært ulik grad blant informantene. 

Ungdommene har likevel mange sosiale ressurser fra deres migrasjonshistorier og etniske 

nettverk til felles. Intervjuene bærer imidlertid også preg av mer negative erfaringer knyttet til 

deres etniske tilknytning. Dette dreier seg blant annet om opplevelsen av å bli 

forskjellsbehandlet fra lærere eller andre, på bakgrunn av både utseende, språk, etternavn eller 

kultur. Hvordan dette kommer til uttrykk gjennom intervjuene vil jeg komme tilbake til i 

5.2.5. 
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 Læringserfaringer og etnisk tilhørighet 5.2

 

Når jeg nå har sett på hvordan sosial kapital kommer til uttrykk i familie og etniske nettverk, 

skal jeg se videre på hvordan ungdommenes læringserfaringer kommer til uttrykk slik de 

omtaler seg selv i en skolesetting. Ovenfor har jeg primært lagt vekt på hvordan sosial kapital 

kommer til uttrykk gjennom migrasjonshistorier og nettverk. I dette delkapittelet skal jeg 

legge mer vekt på hvilken rolle informantene beskriver at de opplever som elever. Dette 

belyser jeg ved å bruke begrepet læringsidentitet, og jeg vil presentere de delene av 

datamaterialet som kan knyttes til mitt andre forskningsspørsmål: Hva kjennetegner 

informantenes læringserfaringer, og har dette en sammenheng med deres etniske tilhørighet? 

Som fremhevet i oppgavens teorikapittel (3.3) er det nærliggende å tenke at det finnes en 

relasjon mellom begrepene sosial kapital og læringsidentitet. Dette har å gjøre med at alle 

sosiale kontekster ungdommer beveger seg innenfor vil inneholde verdifull læring og 

kunnskap, som samtidig påvirker deres identitet og faglige selvtillit. I teorikapittelet (3.2.1) 

viser jeg også til at positive læringserfaringer henger tett sammen med tilhørighet, samt 

opplevelsen av å ha felles målsetninger innenfor et læringsfellesskap.  

 «Det skal ikke stå på viljen» 5.2.1

Som jeg forklarte i teorikapittelet (jf. 3.3) er læringsidentitet i denne studien ment å avdekke 

informantenes forståelse av seg selv som lærende individer. Dette vil studeres gjennom de 

kategorier som har vokst frem gjennom analysen av datamaterialet. Disse kategoriene 

omhandler (jf.4.5) ungdommenes uttrykk for utdanningsaspirasjoner, diskriminerende 

praksiser og deres skoledriv. I dette avsnittet vil jeg belyse hvordan informantene uttrykker 

seg om utdanning og læring, og hvor engasjerte de ser ut til å være med hensyn til egen 

læring. Sunita beskriver hennes tanker på dette området: «Selv om jeg er litt skolelei så tenker 

jeg litt sånn, nei, jeg skal ikke være en sånn som på en måte dumper et år eller, jeg er sånn, 

har du begynt på noe så skal du bli ferdig med det». Samtidig som Sunita ut i fra dette 

utdraget fremstiller seg selv som utholdende med tanke på skolearbeidet, innrømmer hun 

senere i intervjuet at hun ikke er like flink til å arbeide målrettet i alle fag, da de ikke alltid 

interesserer henne like mye: 

 
Sunita: Jeg sliter litt med matte fordi jeg ikke gir det min fulle oppmerksomhet. Fordi det er et 

fag jeg ikke er så glad i. Men det er sånn at hvis jeg gjør det, hvis jeg jobber jevnt og trutt da 

er det sånn, da går det bra. Men det er litt mer med min egen vilje for å si det sånn.  
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Slik jeg oppfatter Sunita i avsnittet over er at hun først og fremst har et syn på læring som 

tilsier at «det nytter», under forutsetning at hun avlegger en ekstra innsats med skolearbeidet. 

Amanthi forteller at hun sitter opptil fem til seks timer hver kveld med lekser. Denne høye 

arbeidsinnsatsen hevder hun drives av målet hennes om å bli lege i fremtiden. Sheila på den 

andre siden har et litt annet syn på skolelæring: «Når jeg vet at det er vanskelig så klarer jeg 

liksom ikke å prestere mitt beste. Og jeg tenker hele tiden, jeg greier det ikke, jeg greier det 

ikke, jeg greier det ikke». Sheila beskriver videre at dersom læreren på forhånd av en 

klassetime uttrykker at det de skal lære er vanskelig, så sliter hun enda mer med å mestre 

faget. Hun er med andre ord opptatt av å få bekreftelser på at hun har forutsetninger for å 

klare oppgaven for og faktisk oppleve mestring. Sheila virker likevel ikke å være passiv og 

entydig styrt av andres bekreftelser. Hun har bevisst tatt steget med å bytte skole, ettersom 

hun opplevde at læreren ikke hadde troen på henne som faglig kompetent. Hun virker 

imidlertid å være klar over sine egne begrensinger i utdanningen, og har troen på at hun vil 

oppleve mestring: 

 

Cecilie: Hvordan er motivasjonen din for skolearbeidet nå? 

Sheila: Ehm, nå er jeg egentlig for å være helt ærlig veldig sliten, men det er sånn jeg tenker 

ikke at, oi jeg er sliten nå gidder jeg ikke mer, men jeg skal heller bare gi alt på siste innspurt 

nå fordi det er nå det gjelder.  

 

Det at Sheila vil gjøre en siste innspurt med skolearbeidet trenger selvfølgelig ikke å bety at 

hun ikke blir påvirket av det hun oppfatter som lærerens negative forestilling av henne som 

lærende individ (jf. 3.2.2). Snarere tyder det på at hun har troen på seg selv og sine egne 

forutsetninger for å lære, og vedkjenner at hardt arbeid og en «stå på vilje» gir resultater. 

Sheraz angir på den andre siden et poeng som går igjen i flere av informantenes beretninger: 

 
Sheraz: Først og fremst så er jeg veldig lat egentlig da. Fordi liksom man bare går på skole 

også hvorfor skal man ikke få gode karakterer da når man ikke har noe annet enn skolen, man 

jobber kanskje ikke og man har de nødvendige tingene tilfredsstilt, så hvorfor skal du ikke få 

gode karakterer? Men det er fordi vi er late ikke sant. Og til tider er det veldig mye støy i 

klassen ass. Men det er jo fordi folk er umotiverte til å lære. Jeg selv også, jeg er ikke noe 

bedre jeg. 

 

Ikke bare Sheraz trekker frem latskap som et stort problem blant ungdommer i dagens 

utdanningssystem. Samtlige av informantene påpeker at dette er et stort problem som dreier 

seg om at man har det for godt. At ungdommene innrømmer sine svakheter i utdanningen 
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tolker jeg som et tegn på at de i utgangspunktet ønsker å arbeide hardt med skolearbeidet. Av 

de åtte informantene er det imidlertid bare Sheraz som betegner seg selv som lat. Han er også 

den eneste av informantene som ikke har en klar plan på hva han skal studere videre. Hvilken 

innsats informantene legger ned i skolearbeidet vil derfor antakelig reguleres av hvilke 

utdanningsaspirasjoner de strekker seg etter. 

 «Hvis gutten er lege så er det stort» 5.2.2

Når vi nå har sett på hvordan informantene uttrykker deres driv og engasjement i 

skolesettingen, går jeg videre til å diskutere hvilke andre faktorer ungdommene opplever som 

motiverende for deres skolelæring. Deres skoledriv vil først og fremst i stor grad reguleres av 

de mål de har satt seg for utdanning i fremtiden. Man kan med andre ord ikke sette et tydelig 

skille mellom skoledriv og utdanningsaspirasjoner. Når jeg likevel har gjort det her, er det for 

å vise at man ikke automatisk utvikler en positiv læringsidentitet ved å ha høye 

utdanningsaspirasjoner, dersom man ikke også gjør det som trengs for å oppnå disse målene 

(jf. 2.1.1,s. 12 om ideelle og reelle utdanningsaspirasjoner).  

Samtlige av ungdommene uttrykker at de har høye aspirasjoner for fremtiden, selv om de i 

noe ulik grad er motiverte for skolearbeidet. Av de åtte informantene var det som nevnt bare 

Sheraz som ikke visste ved intervjutidspunktet hva han ville søke på av videre utdanning. Til 

tross for denne usikkerheten er imidlertid også han fast bestemt på å ta høyere utdanning. 

Ungdommene forteller at de ønsker å studere medisin, ingeniør, lærer, økonomi eller juss
33

 

etter videregående. Samtlige påpeker at foreldrene verdsetter utdanning, og det er en 

gjennomgående tendens til at foreldrene orienterer seg mot realfaglige retninger, og da 

spesielt mot medisinstudiet. Amanthi vil studere medisin og jobbe i «Leger uten grenser». 

Dette hevder hun er fordi hun er opptatt av krigen på Sri- Lanka. Jeg spør om hun alltid har 

hatt lyst til å studere medisin: 

 
Amanthi: Nei, medisin var noe jeg hatet helt til tiende klasse, også ble jeg mer opptatt av 

borgerkrigen i Sri Lanka og var med på demonstrasjoner og slike ting, så jeg fikk mer innblikk 

i hva som skjedde der da og det påvirket meg veldig. Så etter det tenkte jeg, nei jeg vil bli lege 

og hjelpe til i slike situasjoner. Så det var det som fikk meg til å endre mening og til å arbeide 

hardere på skolen. 

 

                                                 
33

 Halvparten av informantene ønsker å studere medisin. 
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Med dette utsagnet ser jeg først og fremst at Amanthi har høye utdanningsaspirasjoner, men 

også at disse aspirasjonene har sammenheng med migrasjonsbakgrunnen til foreldrene. I 

gjennomgangen av tidligere studier (2.1.1) vises det til at utdanning som regel gir status i 

innvandrermiljøene i Norge. Der ble det også fremhevet at mange ikke- vestlige 

innvandrerungdommer av ulike grunner sikter mot høystatusyrker som medisin, odontologi, 

juss og ingeniør. Når Amanthi i utdraget over sier at hun ønsker å bli lege på bakgrunn av 

borgerkrigen på Sri- Lanka er det tydelig at også andre faktorer, som foreldrenes 

migrasjonshistorie, kan få betydning for ungdommenes aspirasjonsnivåer. I likhet med 

Amanthi har også Arumugam planer om å studere medisin, og begrunner dette med at han har 

fettere og onkler som er leger, og som reiser rundt i krigsherjede land og hjelper ofre. Her er 

det ikke en direkte link til situasjonen i hjemlandet, men jeg tolker ham likevel dithen at 

familiens bakgrunn som flyktninger har vært med på å gi ham noen perspektiver som har 

påvirket ham til å velge slik han gjør. Hvorvidt disse perspektivene dreier seg om status, 

ønsket om å hjelpe svakerestilte individer, eller av andre grunner har jeg imidlertid ikke 

grunnlag for å besvare. Flere av ungdommene poengterer imidlertid at om ikke status er 

avgjørende for deres valg av utdanning, så er det i hvert fall med på å påvirke valgene deres: 

«Jeg tror alle foreldre, eller det er sånn statusgreie i hvert fall når det kommer til ekteskap. 

Hvis gutten er lege så er det stort. Så utdanning er egentlig utrolig viktig med tanke på status 

egentlig» (Saad). Høystatusyrker kan innebære så mangt, men gjennom dette utdraget og 

gjennom de andre informantenes intervjuer får jeg inntrykk av at legeyrket er det som 

verdsettes aller høyest.  

 

Hvorfor er det imidlertid så viktig å bli akkurat leger? Når det gjelder valg av videre 

utdanning uttrykker alle informantene, unntatt Sheraz, som nevnt at foreldrene har høye og 

klare forventinger til dem. Samtlige uttrykker dessuten at de verdsetter foreldrenes rolle i 

deres liv, og dermed også deres rolle i valg av utdanning. Informantene underkaster seg 

imidlertid i varierende grad foreldrenes forventninger til dem. Sheila tydeliggjør dette da hun i 

intervjuet angir at faren ønsket at hun skulle bli politi eller lege, noe hun også selv ønsket 

tidligere. Etter hvert fant hun ut at hun ønsket å bli lærer, og uttrykker at faren ble svært 

skuffet i starten. Hun er likevel trygg på sitt valg om å bli lærer, og tilføyer at faren gradvis 

har blitt mer komfortabel med valget hennes. Dette er et godt eksempel som belyser hvordan 

informantenes foreldre reagerer på at ungdommene er mindre ambisiøse enn det som 
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forventes av dem. Flere av ungdommene nevner også at de såkalte «eliteyrkene» er mer 

trygge utdanningsvalg som foreldrene kjenner til fra hjemlandet.  

Oppsummert kan det sies at informantene har høye utdanningsaspirasjoner, at samtlige av 

ungdommene påvirkes av foreldrenes utdanningspreferanser for dem, samt at flere av 

informantene arbeider svært flittig og målrettet med skolearbeidet. Datamaterialet viser 

imidlertid at det ikke bare er foreldrenes preferanser, og utdanningsretningens status som 

driver disse ungdommene med tanke på utdanning. I tillegg til å motiveres av alt det 

ovennevnte drives også ungdommene i denne studien av å sammenligne 

utdanningsmulighetene i Norge med mulighetene de ville hatt i foreldrenes hjemland, Sunita 

belyser hvordan utdanningsaspirasjonene kommer til uttrykk gjennom hennes opplevelser og 

tilknytning til situasjonen i hjemlandet:  

 
Sunita: I Pakistan så har man jo ikke den muligheten til å gå på skole som for eksempel man 

har her da. Foreldrene mine, eller pappa fullførte vel videregående mens mamma kunne jo 

ikke det, fordi det var jo veldig forskjellig med kvinnesyn på den tida. Så for femti år tilbake 

så var det sånn at en jente skal ikke gjøre ditt og en jente skal ikke gjøre datt. Mens en gutt 

kunne gjøre ditt og datt. Og det er sånn at, det vil ikke si at foreldrene mine presser meg til å 

gjøre noe, eller jeg ser på de menneskene der nede i Pakistan, så tenker jeg på det at jeg har de 

mulighetene her, og det er jo litt mer sånn derre, om man selv personlig er glad i å studere, i å 

lese, jeg føler sånn at jeg er veldig glad i å lære meg ting. Å sitte og lese og bare forstå 

hvordan ting henger sammen.  

 

I dette utdraget fremhever Sunita både at hun er positiv til utdanning og læring, at hun 

erkjenner at hun ville hatt dårligere muligheter til utdanning i Pakistan, men også til at disse 

mulighetene er kjønnede. Denne opplevelsen deler hun også med de andre jentene i studien:  

Asuntha: Det er ikke så lett for kvinner å jobbe i Sri-Lanka, men det begynner å bli bedre nå, 

alle kusinene mine jobber. Men de har ikke samme muligheter som menn til å ta utdannelse. 

Og det er vanskelig å komme inn på universitetene, for å bli noe så må man score ekstremt 

høyt. 

  

I motsetning til flere av de andre informantene ønsker Asuntha ikke å bli lege, men ingeniør 

som hennes far. Hun refererer da til foreldrenes migrasjonsbakgrunn når hun snakker om sitt 

skoledriv og sine aspirasjoner for fremtiden: 

 

Asuntha: I Sri Lanka så er det sånn at om du ikke er utdannet godt, så sliter du økonomisk. 

Derfor må foreldrene passe på at barna får gode karakterer og sånn. Du vil på en måte ikke 

klare å tilfredsstille deg selv på en måte. Også er det jo mange som ikke fikk anledning til å ta 
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utdannelsen sin på grunn av krig og alt mulig ikke sant, og da ønsker de kanskje at barna deres 

skal ta, skal oppfylle deres drømmer om å bli det de selv ønsket å bli da de var små. Så 

utdanning har alltid vært en stor greie for mamma at hun skulle bli advokat og sånn, men det 

fikk hun ikke muligheten til, og da hun kom hit så kunne hun fullføre det, men så ble hun jo 

syk og da.. og da vil hun på en måte at jeg skal være meg selv da, og bli selvstendig gjennom 

utdanning. At de selv ikke fikk muligheten til å bli det de skulle bli, så derfor legger de 

forhåpninger på oss. 

 

Moren til Asuntha hadde som vist i dette avsnittet en drøm om å bli advokat i hjemlandet. Da 

hun ikke selv fikk denne muligheten ønsker hun å gi den videre til Amanthi. Her er det altså 

en indirekte kobling mellom utdanning og foreldrenes migrasjonsbakgrunn. Med det mener 

jeg at foreldrenes manglende tilgang til utdannelse i hjemlandet her kobles til foreldrenes 

forventinger og engasjement i deres barns utdannelse i Norge (jf. 3.1.2, s. 28). Dette er en 

gjennomgående tendens blant alle informantene i studien.  

 «Jeg tenker egentlig alltid på hva foreldrene mine har gjort for 5.2.3

meg» 

Som beskrevet i presentasjonen av tidligere studier (2.1.1, s. 13) er takknemlighet og respekt 

overfor foreldre og andre autoriteter ofte sentrale komponenter som verdsettes blant mange 

minoritetselever i Norge i dag. Videre sees ofte utdanning som en form for tilbakebetaling til 

foreldrene blant ungdommer med migrasjonsbakgrunn. Flere av informantene i denne studien 

kobler deres verdsettelse av utdanning til takknemligheten de føler overfor sine foreldre. 

Sheila belyser dette ved å fremheve at: «Foreldrene mine slet veldig med å komme seg til 

Norge, og de hadde ikke samme muligheter i Pakistan til å utdanne seg, så jeg vil utnytte den 

muligheten for fullt». Dette forståes i retning av at Sunita er takknemlig overfor foreldrene 

sine fordi hun er klar over at de ikke har hatt samme muligheter i Pakistan som hun selv har i 

Norge. Ut i fra dette kan det samtidig se ut til at hun også betrakter seg forpliktet til og «gi 

noe tilbake» til foreldrene sine. Jeg spurte Saad om han opplever noen form for press fra 

foreldrenes sine med tanke på å prestere godt i utdanningen, hvor han svarer følgende:  

 

Saad: Jeg har et mål om og ikke svikte foreldrene mine. Det er et ordtak som sier at det du 

gjør mot dine foreldre i dag, det vil barna dine gjøre mot deg senere. Og jeg tenker egentlig 

alltid på hva foreldrene mine har gjort for meg. Og hvor mye de har brydd seg, og uansett hva 

jeg gjør så har jeg alltid dem på min side, så jeg verdsetter dem ganske høyt. Men jeg vil ikke 

si at jeg har press på meg, det er kultur, det er bare slik jeg ser det. 
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Saad sier ikke eksplisitt i dette utdraget at han er takknemlig for at foreldrene har emigrert fra 

Pakistan for at han selv skulle få et bedre liv. Snarere kopler han sin takknemlighet til 

foreldrenes tette oppfølging med skolearbeidet, som han mener er en naturlig følge av deres 

kultur. Alle informantene virker som Sunita og Saad å være opptatt av å benytte seg av de 

mulighetene de har til utdanning i Norge. Samtlige uttrykker takknemlighet til sine foreldre, 

og denne takknemligheten kommer tydelig frem gjennom stor grad av lojalitet overfor 

familien, og verdsettelse av utdanningen. 

 

Utdanningsaspirasjonene og skoledrivet til informantene i denne studien, kommer til uttrykk 

på flere ulike måter. En gjennomgående tendens er imidlertid at samtlige av ungdommene har 

høye utdanningsaspirasjoner, og at de relaterer dette til deres migrasjonsbakgrunner og 

foreldrenes forventninger til dem. Datamaterialet viser samtidig at informantenes forståelser 

av seg selv som lærende individer, henger tett sammen med deres etniske identifisering. Da 

etnisk identifisering henger sammen med informantenes sosiale relasjoner og etniske nettverk, 

må man studere både sosial identitet, etnisk identitet og læringsidentitet i sammenheng (jf. 

3.3). Til nå har jeg belyst ungdommenes sosiale identifisering, samt deres læringserfaringer 

og skoledriv. Hvordan kommer etnisk tilhørighet til uttrykk blant informantene i denne 

studien? 

 Konstruksjon av identitet gjennom etnisk tilhørighet og 5.2.4

sosiale relasjoner 

For å belyse hvilke blandede erfaringer ungdommene viser til når de beskriver seg selv i en 

skolesetting, er det viktig å vise hvordan de identifiserer seg ut i fra ulike forståelsesrammer 

og i forskjellige settinger. Relasjoner som dannes med familie og venner i foreldrenes 

hjemland er sammen med ungdommenes hverdagsliv i Norge med på å påvirke deres 

identitetskonstruksjoner. Ungdommene viser i flere sammenhenger til sin status som 

«utenlandske» når de nevner både læring og deres sosiale miljøer (jf. 5.1.1). Det er imidlertid 

ikke bare deres utenlandske identitet som definerer hvem de er, men også deres etniske 

bakgrunn og norske forankring belyser dette. Kaller de seg for tamiler/pakistaner, norsk-

tamiler/norsk-pakistaner eller opplever de seg simpelthen som helt norske? Saad beskriver 

sine tanker rundt dette temaet: «Når folk spør meg hvor jeg kommer fra så er det egentlig 

alltid Pakistan jeg sier. Fordi jeg skjønner jo hva de mener. Så jeg svarer Pakistan. Men 

egentlig så kommer jo hver pakistaner i hver sin form da». Utsagnet om at «hver pakistaner 
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kommer jo i hver sin form» er en bemerkning som de fleste av informantene i studien sier seg 

enige i, og som det er viktig å belyse når man sammenligner ulike samfunns «grupper».  

 

Både Saad, Sunita og Suganthy forteller at de har vanskelig for «å sette en merkelapp» på seg 

selv som enten norsk, pakistaner eller som den såkalte bindestreksidentiteten norsk-

pakistaner. Sheila forteller at: «Det er jo sånn at jeg blir aldri godtatt som en nordmann, men 

jeg blir ikke godtatt som en pakistaner heller. Det er sånn, jeg er en mellomting. Men jeg er 

faktisk ganske fornøyd med det». Ut fra dette utdraget balanserer Sheila til daglig mellom 

flere kulturer, noe hun også har til felles med flesteparten av de andre ungdommene. Sheraz 

skiller seg derimot fra resten ettersom han resonnerer seg frem til at han må være norsk. Da 

jeg spurte Sheraz om han eller familien kunne tenke seg å flytte tilbake til Pakistan svarte han: 

«Jo, vi har hatt det før, men ikke nå ass. Norge er jo liksom, det er jo som å spørre deg liksom, 

har du lyst til å flytte til Pakistan? Jeg kan ikke gjøre det, eller det blir kanskje litt feil å si 

det». Dette utsagnet tolker jeg dithen at Sheraz først og fremst identifiserer seg som norsk, da 

han uttrykker at det var et noe «dumt spørsmål» å spørre om han ønsker å flytte til Pakistan, 

ettersom han jo er født i Norge. 

 

Saad tilpasser seg lett både norske, pakistanske og andre utenlandske grupper både i og 

utenfor skolen. Etnisk identifisering kan for ham sies å være et refleksivt prosjekt der han har 

flere muligheter å velge mellom (Prieur, 2004):  

 
Saad: Tidligere var jeg den eneste norsk- pakistaneren på skolen. Så foreldrene mine var litt 

skeptiske til at jeg skulle begynne her siden det er så mange utlendinger her, de var redde jeg 

skulle bli påvirket, eh.. men jeg merker at det ikke er et hinder for meg eller noe sånt, jeg 

klarer å tilpasse meg dette miljøet like bra som jeg klarer å tilpasse meg norske elever på en 

måte. 

 

Saad klarert altså å tilpasse seg de fleste situasjoner, uavhengig av miljøets sammensetning av 

majoritets- og minoritetsungdom. Samtidig påpeker han at han opplever et samhold med 

andre minoritetsungdommer, som han ikke opplever med etnisk norske ungdommer. Han har 

derfor valgt å gå på en skole med større etnisk mangfold (jf. 4.3). Ikke alle har derimot like 

store valgmuligheter som Saad. I kapittel 2.3.1 vises det til at det er flere aspekter som styrer 

hvem man er, og hvordan man blir betraktet av andre. Disse aspektene kan for eksempel være 

navn, religion, hudfarge og talemåte. Informantene i denne studien har ulike refleksjoner og 

perspektiver om hvordan de opplever seg selv og sin etniske identitet. De tamilske 
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informantene er samstemte i at de identifiserer seg som tamiler, selv om Asuntha tidvis under 

intervjuet kan virke litt usikker: 

 

Asuntha: Når folk spør meg hvor jeg kommer fra så sier jeg jo Sri-Lanka, fordi ja.. Men jeg er 

tamiler, jeg er jo ikke, eller jeg er jo forskjellige ting, jeg er jo ikke helt norsk, og når det 

kommer til moren og faren min så tenker jeg nok helt annerledes enn det de gjør. Også er jeg 

jo ikke helt norsk heller, så det blir nok norsk-tamilsk. 

 

Asuntha henviser her til den såkalte bindestreks- identiteten som jeg nevnte ovenfor, selv om 

hun videre i samtalen utelukkende omtaler seg «tamil». Gjennom intervjuene kom det 

samtidig tydelig frem at alle informantene opplever seg som «utlendinger» både i foreldrenes 

hjemland og i Norge. Dette forklarer de med at de både opplever seg annerledes ut i fra 

utseendemessige faktorer, men også ut i fra kulturelle identitetsmarkører, som for eksempel 

språk og religion.  

 

Hvordan minoritetsungdommer som vokser opp i Norge i dag klarer å balansere mellom 

familiens og det etniske nettverkets verdier, og storsamfunnets ofte annerledes verdisystem vil 

få betydning for hvordan de har det, og dermed også for hvor motiverte de er for å lære (jf. 

2.3.1). Hvilken betydning har det så for informantene i denne studien å være tilknyttet en 

etnisk gruppe, og på den måten være bærer av en etnisk identitet? Sheila ser ut til å balansere 

mellom ulike verdier og kulturer, og benytter seg av utdanningen for å oppnå nettopp dette: 

 
Sheila: Jeg vil få en utdanning og vise folk at jeg er en pakistansk jente, med eh.. jeg er født 

og oppvokst i Norge og jeg kan utrette like mye som en nordmann, fordi det er jo ikke så 

mange som tenker det heller for å si det sånn. 

 

Fra dette utsagnet tolker jeg det som at Sheila er stolt av sin etniske bakgrunn, da hun sier at 

«Jeg vil vise folk at jeg er en pakistansk jente (…) og jeg kan utrette like mye som en 

nordmann». Samtidig kan dette være en indikasjon på at Sheila har møtt stereotypiske 

holdninger på bakgrunn av sin pakistanske/utenlandske identitet. Flere av informantene sier at 

de skiller seg fra etnisk norske ungdommer blant annet med tanke på musikksmak, religion, 

språk, festing, og ikke minst utdanning. Sheraz er den eneste som sier at han er norsk dersom 

folk spør om hans etniske tilhørighet. De andre pakistanske informantene identifiserer seg 

som norsk-pakistanere, men har ikke den største tilknytningen til verken pakistanere som 

gruppe eller til etnisk norske ungdommer, og de er derfor i en slags mellomposisjon. Man kan 
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si at de gir seg selv en subjektiv identitet gjennom å posisjonere seg i mot både pakistanske og 

norske aktiviteter (Prieur, 2002). Sunita belyser dette: 

Men jeg er litt forvirra egentlig fordi noen ganger så tenker jeg som en etnisk norsk, for 

eksempel om jeg sammenligner meg selv med andre utlendinger da, som la oss si har bodd i 

Norge i over tredve år og fortsatt ikke kan bra norsk, da tenker jeg sånn, herregud, da blir jeg 

litt sånn irritert og da tenker jeg som en etnisk norsk person. Men når jeg er blant de norske 

med mine utenlandske venner, så føler jeg meg ikke norsk, så det er litt sånn begge deler.  

 

Ut i fra dette utdraget ser jeg at Sunita opplever seg selv som både norsk og pakistansk, 

avhengig av hvor hun er, og hvem hun er sammen med. Ingen av informantene uttrykker at de 

opplever denne balansegangen mellom flere kulturer som noe negativt for deres liv. Sheila 

antyder at hun til og med ser på seg selv som svært heldig sammenlignet med etnisk norske 

jevnaldrende. Dette sier hun er fordi hun har muligheten til å se og forstå ting fra ulike 

synsvinkler, og kan på den måten trekke ut det beste fra begge kulturer. Denne forståelsen 

deler hun også med flere av de andre informantene i studien.  

 «Det er ikke så veldig mye diskriminering egentlig, men veldig 5.2.5

mye indirekte» 

 

Som beskrevet i presentasjonen av tidligere forskning (jf. 2.1.1, s. 13) kan ungdommer med 

utenlandsk bakgrunn av ulike grunner oppleve diskriminering og forskjellsbehandling i 

utdanningen, eller i samfunnet for øvrig. Flere av informantene i dennes studien antyder dette 

under intervjuene. Asuntha beskriver sine tanker rundt dette: «Det er ikke så mye direkte 

diskriminering egentlig, men veldig mye indirekte. På den forrige skolen min for eksempel så 

sa læreren min til min norske venninne at «hvordan får du lov hjemme til å være venn med 

henne?» Så det er ikke noe hyggelig å stå og høre på det, så han var indirekte rasist». 

Ungdommenes opplevelser av at de diskrimineres vil kunne påvirke deres oppfatning av seg 

selv og sin plass i både skolen og i samfunnet, og er derfor relevant med tanke på å studere 

deres læringsidentiteter og skoledriv. I tabellen under viser jeg hvem av informantene som 

mener å ha opplevd diskriminering og rasismeliknende hendelser i eller utenfor skolen. 
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Tabell 1: Opplevelser av diskriminering blant informantene
34

 

Navn: Opplevd diskriminering i eller utenfor 

skolen 

Asuntha Ja, fra lærer spesielt, men også utenfor 

skolen. 

Amanthi Ja, fra lærer. 

Arumugam Ja, og stempling fra lærer som bråkmaker. 

Anishka Nei. 

Sheila Ja. 

Sunita Ja. 

Saad Nei, men søsteren har opplevd det. 

Sheraz Ja, indirekte. 

 

Tabellen over viser at flere av informantene uttrykker at de har opplevd, eller kjenner folk 

som har blitt eller blir diskriminert på ulike arenaer i samfunnet. Arumugam beskriver sine 

tanker rundt rasismen i samfunnet i dag: 

 

Argumugam: Jeg føler at det er et sånt tykt skall, for det er sånn, det er ikke rasisme, men 

egentlig så er det ganske mye rasisme over alt. Butikker, køer, bussen, offentlige steder. Hvis 

jeg går med en hettegenser og jeg går inn i en butikk så ser de rart på meg ikke sant. Også når 

jeg ser dem så ser de en annen vei ikke sant, da skjønner jeg det. Det er derfor jeg går med 

hettegenser med vilje egentlig. Jeg brukte kanskje mye skjorter før, men så fant jeg ut at folk 

setter folk i bås ikke sant, at bare fordi jeg bruker hettegenser og er brun, så er jeg på en måte 

en tyv eller en gangster, så jeg gjør det med vilje. Fordi personligheten min er ikke sånn. Men 

jeg vil ikke at de skal dømme meg på grunn av utseende. 

 

Til tross for at Arumugam er født og oppvokst i Norge mener han at han blir annerledes 

behandlet enn etnisk norske på ulike arenaer i samfunnet. Dette deler han med flere av 

informantene i studien. Hvordan oppleves dette av informantene i utdanningssystemet? Ingen 

av informantene opplever noen store faglige utfordringer i skolen. Utfordringene de beskriver 

viser seg snarere å henge sammen med deres subjektive opplevelser av lærerens og av andres 

syn på dem som «synlige minoriteter» (jf. 3.2.2): 

                                                 
34

 Denne tabellen er kun laget for å gi en oversikt, og er derfor svært forenklet. Jeg har ikke til hensikt å 

kvantifisere dette datamateriale på noen måte. 
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Amanthi: Jeg opplevde forskjellsbehandling på den forrige skolen min, fra en lærer. Med 

tanke på karakterer og sånn. Det var sånn at vi minoriteter, eller når vi hadde sånn samtale til 

jul da. Så hadde hun allerede, eller hun sa at «ja du kommer til å få fire til sommeren». Så da 

hadde hun allerede bestemt det liksom. Og etter det så ga hun meg bare firere på prøver. Så 

det var fordi jeg er en utlending, fordi andre som meg opplevde akkurat det samme, mens de 

etnisk norske fikk seksere. 

 

Opplevelsen av ikke å ha mulighet til å strekke seg faglig på grunn av at læreren ikke har tro 

på dem, er en erfaring flere av informantene anskueliggjør under intervjuene. Dette var også 

hovedgrunnen til at flere av dem byttet skole til deres nåværende skole i tredje klasse på 

videregående. De uttrykker at lave forventinger til deres prestasjonsevne fra lærere og andre i 

deres sosiale miljøer, virker lite motiverende på deres arbeidsinnsats i skolen.  

 

I teorikapittelet (3.2.2) vises det til gjennom Worthams (2006) observasjonsdata av 

interaksjonen mellom lærer og elever, hvordan barn og unge ofte blir «gitt» en faglig identitet 

av læreren. Wortham fokuserer i den forbindelse på at det sosiale alltid interagerer med det 

faglige i enhver læringskontekst. Flere av informantene i denne studien har opplevd å bli 

tildelt en rolle i klasserommet som de selv ikke kjenner seg igjen i
35

: Argumugam forteller at: 

«På den gamle skolen min så var det sånn at jeg var ganske bråkete første dag. Så da var det 

bare sånn, selv om jeg gjorde det ganske bra på en prøve, skrev nesten det samme som han, 

men jeg fikk en dårligere karakter». Den negative læringserfaringen som Arumugam her 

belyser deler han med flere av informantene i studien. Asuntha forteller hvordan hun 

opplevde noen av lærerne på den forrige skolen som direkte rasistiske: 

 
Cecilie: På hvilken måte var de rasistiske? 

Asuntha: Eh med norskkarakteren og sånn så spurte jeg hva jeg skulle gjøre for å få en bedre 

karakter, og da sa læreren at jeg ikke kunne få bedre uansett fordi.. også sa han at jeg liknet på 

bikkja hans og sånn. 

Cecilie: At du liknet på bikkja? 

Asuntha: Ja, han tulla sikkert bare da, men likevel, det går jo litt utover motivasjonen. 

Cecilie: Ja, selvfølgelig. Så læreren mente at du ikke hadde mulighet til å få bedre karakter i 

norsk? 

Asuntha:Ja, han sa det. Og etterpå så gikk jeg alltid rundt med opptaker for å gå til rektor, men 

det skjedde aldri fordi han sa det aldri igjen. 

                                                 
35

 Som nevnt i metode kapittelet (4.2) bruker jeg en litt annen metode enn Wortham. Studien kan likevel bidra til 

å belyse det samme fenomenet som Worham (2006); sosial rollegivning/stempling. 
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Denne samtalen vitner om et noe ekstremt og forhåpentligvis sjeldent tilfelle i skolen. Som 

nevnt i 3.1.2 kan mangel på anerkjennelse og respekt fra omgivelsene i verste fall føre til at 

ungdommer søker seg til andre miljøer der utdanning ikke gir respekt. Selv om flere av 

informantene i studien forteller om rasismeliknende hendelser og lave forventinger fra lærer, 

har de imidlertid klart seg bra i skolen så langt. Det er riktignok ikke bare i skolen 

informantene har opplevd dårlige holdninger til sin etniske bakgrunn eller religiøse 

forankring. Sheila forteller at hun har opplevd rasistiske holdninger når hun har vært på 

jobbintervju:  

 
Sheila: De spurte om jeg var muslim, og da sa jeg ja, og da spurte de om jeg noen gang 

vurderte å bruke sånn sjal på hodet og da sa jeg at det vet jeg ikke enda, og da sa de for 

eksempel at vi vil ikke ha sånn på jobben her, men jeg fikk jobben, men jeg takket nei fordi 

det var sånn, de var litt mer offensive for å si det sånn.  

 

Dette er samtidig ikke det eneste stedet Sheila har opplevd liknende hendelser. Da hun gikk 

på barneskolen ønsket hun å bruke sjal, til tross for at foreldrene mente at hun ikke burde det. 

Dette var viktig for henne fordi hun ser på seg selv som en stolt muslim. Hun fikk streng 

beskjed av rektoren på hennes daværende skole at de ikke ville at elevene der skulle bruke 

sjal, og truet med å kontakte barnevernet dersom hun ikke sluttet å bruke det. Etter denne 

ubehagelige episoden turte Sheila ikke lenger å bruke noe form for hodeplagg. Hun påpeker 

imidlertid at hun har bestemt seg for å starte og bruke sjal når hun slutter på videregående 

fordi hun da håper å være tryggere på sin identitet, og på at hun vil klare å takle lignende 

hendelser. Dette tolker jeg som et tegn på at Sunita er en aktiv aktør som har tatt et valg om 

hvordan hun ønsker å leve livet sitt ut i fra de sosiokulturelle krefter som er i omløp (jf.3.1.2, 

s.22).  

 

Til tross for at alle disse opplevelsene har vært vanskelige å takle for informantene, forteller 

flere av dem at summen av disse hendelsene har gitt økt motivasjon for å arbeide hardt med 

skolearbeidet. Sheila forteller blant annet at hun har lyst til å vise «dem» at hun kan utrette 

like mye som en etnisk norsk person: 

 

Sheila: Jeg føler det er så mange som er redde og har fordommer liksom, og jeg vil liksom 

være en av de personene som kanskje prøver og motbevise de fordommene da, for man tenker 

jo, det er jo så vanlig at folk skal tenke at alle pakistanske jenter blir tvangsgifta, det er sånn, 
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jeg vil utrette noe i mitt liv for og bare vise at, HEI HØR HER, dette skjer ikke alle steder, det 

er noen steder det skjer, og det er jo liksom, jeg har jo forståelse for det, men jeg kan se ut fra 

situasjonen for eksempel så skjønner jeg hvorfor foreldrene har gjort det, men det er ikke sånn 

at jeg hadde støttet det eller noe sånn.  

 

I dette avsnittet ser vi hvordan Sheila ønsker å motbevise fordommene hun opplever fra 

samfunnet. Dette mener hun at utdanningen kan bidra med. Ikke alle reagerer riktignok på 

samme måte som Sheila og snur negative erfaringer til noe positivt for sitt eget liv. Dette er 

likevel en hovedtendens blant samtlige av informantene i denne studien. I neste kapittel ser 

jeg nærmere på temaene jeg har analysert i dette kapittelet, og drøfter dem opp i mot de 

tidligere studiene på området, samt i lys av de teoretiske perspektivene i kapittel tre. 
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6 Diskusjon av temaer i analysen 

I forrige kapittel belyste jeg ungdommenes sosiale kapital og læringsidentiteter slik det kom 

til uttrykk gjennom intervjuene. De gjennomgående temaene jeg tolker som sosial kapital for 

informantenes utdanning, er foreldrenes migrasjonshistorier og det etniske nettverk de har 

utviklet i Norge. Mens krigen på Sri- Lanka utgjør en betydelig del av de tamilske 

ungdommenes perspektiver, omhandler de pakistanske informantenes beretninger i stor grad 

religion. Når det gjelder gruppenes etniske nettverk opplever tamilene å være del et tett etnisk 

fellesskap i Oslo, mens de pakistanske informantene avbilder et noe løsere nettverk, men at de 

har svært tette relasjoner innad i familiene. Alle disse fremstillingene av gruppenes sosiale 

ressurser henger på ulike måter sammen med ungdommenes forståelser av seg selv som 

lærende individer. I tillegg til å drøfte oppgavens hovedfunn i lys av tidligere forskning 

(kapittel 2), og de to teoretiske perspektivene for oppgaven (kapittel 3), vil jeg i dette 

kapittelet ha et komparativt lys på gruppene i studien. Ettersom kjønn ikke er et hovedfokus i 

denne oppgaven, vil kjønnsforskjeller diskuteres under hovedpunktene der jeg anser det som 

relevant. 

 På hvilke måter kan gruppenes ressurser 6.1

utgjøre sosial kapital for utdanning? 

Informantene i denne studien har alle tilganger til en rekke sosiale ressurser som er nyttige for 

dem i deres utdanningsløp. Innenfor utdanningsforskningen har sosial kapital blitt sett på som 

en ressurs som gir ulike forutsetninger til gruppene i utdanningen. I likhet med andre 

kapitalformer, som økonomisk og kulturell kapital, vil derfor den sosiale kapitalen også kunne 

skape en forskjell blant forskjellige samfunnsgrupper i utdanningssystemet i dag. Som nevnt i 

teorikapittelet (jf. 3.1) kan nære sosiale relasjoner fungere som en gevinst i forhold til 

skoletrivsel og mestring av utdanningen. Denne gevinsten kan i neste omgang bidra til å 

utvikle en positiv læringsidentitet, og gi økt skoledriv. I forrige kapittel (jf. 5.2.2) så jeg på 

hvordan ungdommene i denne studien fremstiller deres migrasjonshistorier og sosiale 

relasjoner som bakgrunn for deres «stå på vilje» i utdanningen. Disse aspektene ved 

ungdommenes liv kan imidlertid ikke betraktes som ressurser i seg selv, dersom de ikke også 

gir dem en fordel i utdanningen. For å vise hvordan ungdommenes migrasjonshistorier og 
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nettverk kan forstås som sosial kapital for utdanning, vil jeg utdype hver av dem i lys av teori 

og tidligere forskning.  

 Foreldrenes migrasjonshistorier- en ressurs for 6.1.1

ungdommenes skoledriv 

Til tross for at ungdommene i denne studien ikke selv har vært migranter har det vært et 

poeng å belyse migrasjonshistoriene. Ettersom barn som regel internaliserer de samme normer 

og livssyn som sine foreldre, vil migrasjonsbakgrunnen til foreldrene også få betydning for de 

norskfødte ungdommenes liv (Leirvik, 2010). Ut i fra en slik antakelse er det med andre ord 

også viktig å vise hvilken bagasje ungdommer med innvandrerforeldre tar med seg inn i 

skolen, og som påvirker deres opplevelser av seg selv som lærende personer. Som jeg har vist 

(jf. 2.1.1, s. 14) migrerer mange mennesker med ønsket om et bedre liv, og utdanning er ofte 

det viktigste redskapet for å realisere dette ønsket i det nye landet. I følge Engebrigtsen og 

Fuglerud (2009) kan imidlertid den spesifikke migrasjonsbakgrunnen til den enkelte familie 

få stor betydning for deres utdanningsaspirasjoner i det nye landet. Det vil si at selve 

bakgrunnen for at foreldrene forlot sine hjemland vil kunne gi gruppene i denne studien ulike 

betingelser å møte utdanningen med. På hvilke måter kan kjennskap til foreldrenes ulike 

migrasjonshistorier fungere som ressurser for de tamilske og pakistanske informantenes 

skoledriv i denne studien? 

 

I kapittel 5.1 viste jeg til at grunnlaget for individers valg om å emigrere alltid er forskjellig 

fra person til person, og at ikke alle har et valg. De tamilske informantene angir at deres 

foreldre hovedsakelig flyktet på grunn av krig, mens de pakistanske informantene uttrykker at 

foreldrene forlot hjemlandet i håp om å skaffe arbeid i Norge (jf. 4.3.1). Dette er også er i tråd 

med migrasjonsforskningen på de to gruppene (jfr. 2.4). Gjennomgangen av intervjuene viste 

at samtlige av informantene i studien vektlegger foreldrenes migrasjonsbakgrunn på ulikt vis i 

deres beretninger om utdanning og hverdagsliv (jf. 5.1). De tamilske ungdommene 

anskueliggjør imidlertid i større grad enn de pakistanske hvordan migrasjonshistorien direkte 

farger aktivitetene de beskjeftiger seg med og skoledrivet de har. Som i forrige kapittel (5.1.1) 

poengterer Asuntha hvorfor tamilske ungdommer satser høyt og vil inn på medisin:  

 

(..) Mange av de som har blitt rammet og som har familie på Sri-Lanka vil jo få seg en 

utdannelse, og ta det med til en internasjonal domstol sånn at de selv kan kjempe, man kan jo 
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ikke bare gå dit som en helt vanlig person, ingen hører deg da. Derfor er det også mange 

tamiler som ønsker å ta utdanning. 

 

Dette avsnittet viser at migrasjonshistorien til foreldrene direkte kan relateres til tamilske 

ungdommers ønske om å ta høyere utdanning. I forbindelse med gruppenes uttrykk for 

skolemessig engasjement fra foreldrenes migrasjonsbakgrunn, viser datamaterialet noen 

mønstre i gruppenes beretninger. For å belyse hvordan gruppene skiller seg fra hverandre på 

dette området vil jeg oppsummere mine antakelser i tabell 2 under
36

.  

Tabell 2. Migrasjonsbakgrunnens relasjon med høyt skoledriv og aspirasjonsnivå 

Navn: Drar nytte av 

migrasjonsbakgrunnen 

Sheila + 

Sunita + 

Saad - 

Sheraz - 

Asuntha + 

Anishka - 

Amanthi + 

Arumugam + 

 

Tabellen over viser at vektleggingen av migrasjonsbakgrunnens betydning for ungdommenes 

skoledriv og utdanningsaspirasjoner ikke er like gjennomgående hos begge gruppene. Ut fra 

                                                 
36

 Denne tabellen er kun laget for å gi en oversikt, og er derfor svært forenklet. Jeg har ikke til hensikt å 

kvantifisere dette datamateriale på noen måte. 
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tabellen har jeg tolket datamaterialet dithen at tre av de fire tamilske informantene drar nytte 

av foreldrenes migrasjonsbakgrunn som flyktninger, mens bare de to pakistanske jentene drar 

nytte av foreldrenes migrasjonsbakgrunn i utdanningen. Med «å dra nytte av» 

migrasjonshistorien mener jeg her at tilknytningen til foreldrenes migrasjonsprosess fungerer 

positivt for ungdommenes skolemessige engasjement. Her er det imidlertid en vesentlig 

forskjell på selve koblingene til gruppenes skoledriv, da de pakistanske jentene ikke er 

spesielt opptatt av selve migrasjonsprosessen som sådan
37

. Det som snarere ser ut til å virke 

positivt inn på deres skoledriv er egne reiser til Pakistan, og opplevelsen av å være undertrykt 

som kvinne i hjemlandet, slik Sunita ga uttrykk for i forrige kapittel (jf. 5.1.1, s. 57): «Jeg 

følte meg så innestengt for jeg hadde så mye frihet i Norge». De pakistanske jentene 

sammenlikner situasjonen sin i Norge med situasjonen i foreldrenes hjemland, og påpeker at 

kvinner ikke har samme muligheter som menn til å utdanne seg i Pakistan. Jentene vil derfor 

benytte seg av de mulighetene som foreldrene har gitt dem gjennom å emigrere til et land der 

kvinner har mer frihet og flere muligheter i utdanning og arbeidsliv. Med andre ord er det en 

indirekte link mellom de pakistanske jentenes migrasjonsbakgrunn og skoledriv. 

 

Ettersom de pakistanske foreldrene ikke har et ønske om å reise tilbake til Pakistan, til tross 

for at det er trygt for dem å bo der, tolker jeg dette som en indikasjon på at de pakistanske 

familiene er tilfredse med sin norsk-pakistanske tilværelse
38

. Samtlige uttrykker i tillegg at de 

ikke er spesielt opptatt av å bevare den pakistanske kulturen i Norge (jf.5.1.1, s.56). Med 

andre ord er det mer en selvfølge for de pakistanske informantene å bli boende i Norge enn 

det er for tamilene. Det er derfor også grunn til å tro at migrasjonshistorien til foreldrene ikke 

får like stor betydning for de pakistanske ungdommenes utdanningsdriv som for tamilene. I 

tabell 2 relaterer imidlertid de pakistanske jentene deler av migrasjonshistorien til deres driv i 

utdanningen. Selv om det ikke nødvendigvis er selve migrasjonshistorien til foreldrene som 

gir dem økt skoledriv og høye utdanningsaspirasjoner, motiveres de av at de har bedre 

muligheter til utdanning i Norge enn de ville hatt i hjemlandet. De pakistanske guttene ser på 

den andre siden ikke ut til å vektlegge migrasjonshistorien i nevneverdig grad når de omtaler 

seg selv i en skolesetting. Hva som driver guttene til utdanning diskuterer jeg i 6.1.2. 

                                                 
 

38
 Dette kan både ha å gjøre med at de pakistanske foreldrene (i motsetning til tamilene) har dratt frivillig fra 

landet, men også at de har vært i landet lenger enn tamilene. 
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I forrige kapittel (5.2.2) belyste jeg at de pakistanske foreldrene har høye og ganske klare 

forventinger til ungdommenes utdanning, både med tanke på retning og gjennomføringsevne. 

Som vist i punkt 2.1.1 (s.14) kan det tenkes at foreldrenes forventninger til barnas utdanning 

blir gjort effektive i den grad ungdommene forstår hva foreldrene har gitt avkall på for å gi 

dem et bedre liv. Dette perspektivet bygger jeg videre på i denne studien og betrakter derfor 

migrasjonshistorien som sosial kapital for de to pakistanske jentene i utvalget. Med det mener 

jeg at jentene anskueliggjør en klar forbindelse mellom deres skoledriv og vissheten om at de 

ikke ville hatt samme muligheter til utdanning dersom de hadde blitt oppdratt i Pakistan. 

Ettersom jentene selv ønsker å få seg en god utdannelse i Norge blir foreldrenes forventinger 

til jentenes utdanning i stor grad oppfylt. På den måten kan migrasjonshistorien betraktes som 

sosial kapital for jentenes utdanning. Hva som driver guttene og fungerer som sosial kapital 

diskuterer jeg senere i kapittelet (jf. 6.1.2). 

Når det gjelder de tamilske ungdommene er det en mer direkte link mellom foreldrenes 

bakgrunn som flyktninger og ungdommenes skoledriv og utdanningsaspirasjoner. Flere av de 

tamilske ungdommene forbinder deres skoledriv med krigen i hjemlandet, og her er det ikke 

like store kjønnsforskjeller som hos de pakistanske ungdommene. Situasjonen i hjemlandet 

oppleves som virkelig og som ektefølt, da ungdommene personlig har fått oppleve 

omstendighetene der gjennom egne reiser til landet, og gjennom formidlingen fra foreldre og 

det tamilske nettverket i Oslo. Som vist i forrige kapittel (jf. 5.2.2) ønsker flere av de tamilske 

informantene å studere medisin, og begrunner dette valget med et ønske om å hjelpe 

krigsrammede ofre på Sri- Lanka, eller andre steder rundt omkring i verden. Det er derfor 

svært viktig for de tamilske ungdommene å arbeide hardt og målrettet for å komme inn på 

medisinstudiet. Samtidig uttrykker de at arbeidet for en egen tamilsk stat fungerer 

motiverende på deres skoledriv, da de ikke kan klare å komme seg inn i politikken og endre 

på lovverket uten også å ha gode kunnskaper og høy utdannelse. Dette betyr ikke at de 

tamilske informantene ikke motiveres av materielle goder, men at hovedtyngden av deres 

beretninger om utdanning omhandler krigen på Sri- Lanka, samt tamilenes felles tilværelse 

som en språklig undertrykt minoritetsgruppe i Norge. Det å gjøre det bra i utdanningen og å 

lykkes med de mål de har satt seg, ser derfor ut til å være en måte å bidra til både fellesskapet, 

og samtidig realisere egne utdanningsønsker. Ut i fra de ovennevnte refleksjonene antar jeg at 

de tamilske ungdommenes migrasjonshistorier fungerer som sosial kapital for deres skoledriv 

og utdanningsaspirasjoner.  
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I gjennomgangen av tidligere studier (jf. 2.1.1) fremhevet jeg Leirviks (2010) funn om at en 

bevissthet rundt foreldrenes migrasjonshistorier kan bidra til å gi innvandrerungdommer noen 

perspektiver som gir dem en følelse av takknemlighet. Ut i fra detaljerte beskrivelser rundt 

foreldrenes migrasjonshistorier (jfr. 5.2.1; 5.2.3) i analysen viste jeg at samtlige av 

ungdommene i denne studien uttrykker stor takknemlighet overfor foreldrene. Dette fordi 

foreldrene har gitt informantene muligheten til et bedre liv i Norge enn de ville hatt i 

hjemlandet. Videre ønsker også ungdommene fra begge gruppene å benytte seg av 

mulighetene som foreldrene har gitt dem gjennom migrasjonen, og betrakter utdanningen som 

en form for tilbakebetaling til foreldrene. Flere av informantene i denne studien uttrykker at 

denne takknemligheten gir dem økt motivasjon, og hjelper dem til å arbeide hardere og 

utholdende med skolearbeidet. Opplevelsen av takknemlighet overfor foreldrene er et funn jeg 

betrakter som et utfall av gruppenes migrasjonshistorier, som går på tvers av begge gruppene i 

studien. Ettersom takknemligheten resulterer i høye utdanningsaspirasjoner og skoledriv blant 

informantene, tolker jeg dette som sosial kapital for utdanning blant begge gruppene i studien. 

 

Informantene i denne studien er svært bevisste og viser høy grad av refleksjon rundt 

foreldrenes migrasjonshistorier. Foreldrenes forventinger, og ungdommenes takknemlighet er 

ut i fra dette viktige motivasjonsfaktorer for flere av ungdommenes skoledriv og 

utdanningsaspirasjoner. Selv om dette er aspekter som motiverer ungdommene fra begge 

gruppene, er det en forskjell på hvordan dette utspiller seg med bakgrunn i deres forskjellige 

migrasjonshistorier. De ovennevnte perspektivene er imidlertid langt i fra det eneste som 

driver disse ungdommene i utdanningen. Informantene viser også til andre forklaringsfaktorer 

bak deres skolemessige engasjement, som blant annet det etniske nettverket de har skapt seg i 

Oslo. 

 En positiv forbindelse mellom familiebånd, etniske nettverk og 6.1.2

skoledriv 

I gjennomgangen av tidligere studier (jf. Prieur, 2007; Østerud, 1994 i 2.3.1) vises det til at 

mennesker rundt omkring i verden i dag enkelt kan opprettholde sine sosiale og etniske 

forbindelser. Videre har mange ikke- vestlige innvandrergrupper i Oslo i dag ofte tette etniske 

nettverk, som gir dem både en følelse av trygghet og tilhørighet (jf. 3.1.3). I denne studien har 

ungdommene i de to gruppene ulike erfaringer med tanke på tilhørighet og etnisk fellesskap 

(jf. 5.1.1). De pakistanske informantene i studien fremhever at de ikke opplever å være 
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medlem av et like tett fellesskap som tamilene, eller som påpekt i forrige kapittel: «Alle 

pakistanere kommer jo i hver sin form (Saad)».  Som vist i kapittel 2.4 er som regel 

pakistanere fra nord og sør i Pakistan ofte svært ulike, da de snakker ulike språk og tilhører 

ulike retninger innenfor Islam. Dette mener informantene selv skaper strid og splittelser blant 

det pakistanske miljøet i Oslo. Samtidig påpeker de at det ikke er viktig for foreldrene at de 

omgås andre pakistanske ungdommer, men at vennene er muslimer fremheves som viktig for 

de fleste av foreldrene.  

 

En tydelig tendens blant de pakistanske ungdommene i studien er (jf. 5.1.4) at religion utgjør 

en stor del av deres hverdagsliv. Religion kan komme til uttrykk på flere måter; gjennom 

fellesskap, handlinger, og tro (Lien, 2003). De pakistanske informantene er ikke veldig 

opptatt av koranskoler i sine fremstillinger, og det ser derfor ikke ut til at denne skolen 

påvirker deres skoledriv i nevneverdig grad. De fremhever likevel religionen som en viktig 

del av deres liv, og benevner religionen som opphavet til deres ekstra driv i utdanningen. 

Dette anskueliggjøres av de pakistanske ungdommene gjennom å vise at religionen medfører 

verdier som disiplin og respekt, slik vi så at Saad poengterte i 5.1.4, s 64: «Ofte er det mange 

muslimer som er mer disiplinerte..(..).. det er kanskje det som er grunnlaget for at vi, eller 

noen av oss har ganske stor respekt for læreren». Til tross for at de pakistanske informantene 

selv mener de mangler et fellesskap med andre pakistanere, kan det ut i fra deres beretninger 

virke som at de gjennom å være muslimer føler en viss form for forening med andre 

muslimske ungdommer
39

. Også blant muslimer er det imidlertid uenighet om hvordan man 

skal leve, og hvordan man skal forstå det muslimske budskapet (jf. 2.4). Betyr det at de 

pakistanske informantene ikke har noe reelt nettverk å støtte seg til i hverdagen og i 

utdanningen?  

 

Til tross for at de pakistanske informantene ikke forteller om organiserte etniske nettverk i 

deres hverdagsliv, påpeker de at de har store familier som møtes jevnlig og som de tilbringer 

mye tid med i helger og i ferier (jf. 5.1.1). Familierelasjonene i de pakistanske familiene er i 

følge informantene svært tette, og preges mye av de samme normer og verdier som tamilene 

fremhever som gjeldende i deres miljø (jf. 2.4, s. 22). Respekt for eldre, disiplin og en viss 

grad av underkastelse er eksempler på verdier som begge gruppene trekker frem som viktige 

                                                 
39

 Det arabiske ordet for dette fellesskapet kalles «umma». For å understreke denne tilhørigheten bruker mange 

muslimer betegnelsene bror eller søster når de snakker om eller til andre muslimer (Lien, 2003). 
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for dem og deres familier. Som utredet i teorikapittelet (3.1.2, s. 28) viser slike normer 

innenfor kollektivistiske familiestrukturer seg ikke å ha den samme uheldige virkningen på 

barnas utvikling som man ser i mer individualistiske kulturer. I gjennomgangen av tidligere 

studier vises det ytterligere til at innvandrerfamiliers ofte tette etniske nettverk, samt 

tradisjonelle, patriarkalske familiestrukturer til og med kan fungere som en ressurs for 

ungdommers utdanningsatferd (jf. 2.1.1). Dette er en antakelse jeg vil støtte meg på i denne 

studien. Verdier som respekt og disiplin fungerer (jf. 2.1.1) som regel positivt for skoleatferd, 

og jeg oppfatter dette som en ressurs og en kilde til sosial kapital for utdanning, som alle 

informantene i studien er bærere av.  

 

Noen av informantene har riktignok inngått kompromisser med sine foreldre, etter mye 

diskusjon og uenigheter på ulike områder. Det er først og fremst de pakistanske ungdommene 

som forteller at de ikke alltid er enige med foreldrene sine. Dette tolker jeg imidlertid som et 

tegn på at ungdommene ikke er passive «brikker» i foreldrenes «spill», men at de er aktive 

aktører som handler ut i fra egne rasjonelle vurderinger (jf. 3.1.2 om «agency»). Leirvik 

påpeker (jf. 3.1.3) at dersom kollektivistisk baserte familiestrukturer kjennetegnes av tillit og 

kompromisser, kan samholdet i familien sies å være en ressurs som muliggjør sosial mobilitet. 

Ettersom de tamilske ungdommene i større grad enn pakistanerne omgås med personer fra 

deres etniske miljø kan det imidlertid tenkes at det er større sannsynlighet for å internalisere 

de samme normer og verdier som foreldrene. Til tross for at de pakistanske informantene 

fremhever uenigheter virker det imidlertid som de samtidig klarer å tilfredsstille foreldrenes 

forventninger til dem gjennom konstruktive dialoger. 

 

Ut i fra de ovennevnte refleksjoner vil jeg derfor anta at de tette familiebåndene fungerer som 

sosial kapital for ungdommene i begge gruppene. Det å ha tilhørighet et sted er viktig for både 

barn og voksne, og følelsen av tilhørighet er ofte nært knyttet opp mot nærmeste familie, men 

også mot det etniske nettverket. Dette nettverket er som regel med på å gi ungdommer en 

verdiforankring og en felles målsetning innenfor fellesskapet.  
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 Tamilskolen- en forskjellsskapende ressurs for ungdommenes 6.1.3

utdanningsdriv 

Flere studier har påpekt at innvandrerungdom som har sterke bånd til familien og som 

vektlegger opprettholdelsen av en etnisk identitet, gjør det godt på skolen (Rumbaut 1994, 

Øia, 2012). Prieur (2004) påpeker imidlertid at innvandrerforeldre ofte selv har liten mulighet 

til å hjelpe barna sine med skolearbeidet. Hvordan de norskfødte innvandrerungdommene 

klarer seg i utdanningssystemet vil dermed i stor grad påvirkes av hvorvidt utdanning 

verdsettes i deres nærmeste omgivelser, og av tilgangen til ressurser både i og utenfor skolen. 

(jf. Coleman, 2000; Lauglo, 2010). Som vist i kapittel 3.1.2 (s. 28) finnes det sterke 

sammenhenger mellom foreldrenes og nettverkets engasjement i barnas skolegang, og barnas 

egen motivasjon og innsats med skolearbeidet. Et tett nettverk kommuniserer et felles 

verdigrunnlag mellom individene, og kan bidra til å forsterke informantenes 

utdanningsaspirasjoner og driv (Bredal, 2006). Det kan med andre ord være svært 

motiverende for informantene at foreldrene og andre innenfor nettverket engasjerer seg og 

verdsetter det norske skolesystemet, til tross for at de ikke selv har så mye kunnskaper om 

selve skoledriften. Samtlige av informantene i begge gruppene i denne studien beskriver 

foreldrene som svært engasjerte i barnas utdanning, på tross av at de selv har lav utdanning 

eller manglende språkferdigheter i norsk. På dette området stiller gruppene forholdsvis likt. 

Når det gjelder adgang til organiserte nettverk utenfor familien, ser imidlertid gruppene ut til 

å ha ulike forutsetninger i utdanningen. 

Koranskoler og tamilskoler kan betraktes som eksempler på organiserte nettverk. Organiserte 

etniske nettverk fungerer i følge Engebrigtsen og Fuglerud (2009) som regel som et slags 

sosialt lim for individer med samme etniske bakgrunn. De tamilske informantene har (jf. 

5.1.4) alle gått på tamilskolen i oppveksten, mens bare to av de pakistanske ungdommene har 

deltatt på koranskoler. Lauglo (2010) påpeker at gode relasjoner innenfor et tett etnisk 

nettverk medfører at ungdommer er åpne for å tilegne seg verdier og interesser fra andre, og 

kan betraktes som sosial kapital for individene. Dette fordrer imidlertid at nettverket består av 

personer som verdsetter utdanning. Samtlige av de tamilske ungdommene fremhever at denne 

deltakelsen bidrar til å forsterke deres etniske identitet og vekten de tillegger utdanning, 

ettersom utdanning er en helt sentral komponent innenfor dette senteret. Tamilskolen og 

koranskolen kan samtidig knyttes til teorien om de såkalte «læringsfellesskapene» som jeg 

presenterte i 3.2.1. Disse læringsfellesskapene er organisert rundt spesielle kunnskaps- og 
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interesseområder, og medfører som regel at medlemmene får en følelse av at de tar del i et 

felles prosjekt (jf. legitim perifer deltakelse). Denne deltakelsen betraktes av Lave og Wenger 

som selve nøkkelen til identitetsutvikling. I 3.2.2 belyste jeg hvordan Wortham (2006) 

påpeker at den måten ungdommer posisjonerer seg selv som lærende individer, ikke kan sees 

uavhengig av selve konteksten der elevene blir gitt en rolle og hvor læringen skjer. Han 

tilføyer at rollegivning utvikler seg over tid, og at det påvirker ungdommers syn på seg selv 

som lærende individer. Poenget her er at denne rollegivningen, som ofte er ubevisst, også 

påvirker hvordan ungdommer presterer og oppfører seg i skolen (jf. teori om selvoppfyllende 

profeti), uavhengig av deres faktiske forutsetninger. Med andre ord vil det være svært nyttig 

for ungdommer og delta i kontekster der utdanning verdsetter og som utlyser stor tro på 

ungdommene. Dersom læringsfellesskapet samtidig medfører at deltakerne opplever en felles 

tilhørighet og et mål innenfor «gruppen» kan det betraktes som sosial kapital for utdanning 

(jf. 3.1.3). Ut i fra beskrivelsen til Lave og Wenger over kan altså tamilskolen, slik dens 

funksjoner kommer til uttrykk gjennom intervjuene, betraktes som et læringsfellesskap. Dette 

kan også tenkes at koranskolen fungerer på samme måte for ungdommenes utdanningsdriv, 

men ettersom de pakistanske informantene ikke har vært aktive deltakere har jeg ikke 

grunnlag for å vurdere dens funksjon i denne studien.  

 

Gjennom deltakelsen på tamilskolen deler de tamilske informantene en faglig identitet, som 

binder dem sammen, og som legger til rette for gode sosiale relasjoner og tillit tamiler 

imellom. Med en slik tankegang til grunn, og ut i fra beskrivelsene i 5.1.4, vil jeg, i likhet med 

andre forskere (jf. Engebrigtsen & Fuglerud, 2007; 2009, s.16), angi at tamilskolen fungerer 

som sosial kapital for de tamilske ungdommenes utdanning. Det at de tamilske ungdommene 

har tilhørighet og trygghet til sine omgivelser, virker forsterkende på deres skoledriv, ettersom 

de opplever at det forventes av dem å gjøre det bra i utdanningen. Samtidig har deltakelsen på 

tamilskolen hatt positiv betydning for ungdommenes etniske identitet. Tamilskolen ser med 

andre ord ut til å være mye av selve kjernen til hvorfor de tamilske informantene i studien 

verdsetter utdanning i så stor grad som de gjør. At denne skolen binder sine medlemmer 

sammen i et fellesskap, kan imidlertid også ha mer negative erfaringer for andre aspekter ved 

ungdommenes liv, som blant annet tiden til de får til venner i fritiden. Dette ser riktignok ikke 

ut til å være et stort problem for informantene i denne studien, da deres nærmeste venner også 

har tamilsk bakgrunn. Alle de tamilske informantene i studien har høye 
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utdanningsaspirasjoner, noe som tyder på at forventinger fra familie og det tamilske 

nettverket fungerer motiverende.  

 

I dette delkapittelet har poenget vært å vise at alle ungdommene i studien har ressurser som 

fungerer positivt for deres muligheter og driv i utdanningen. Gruppene har mye til felles, men 

de skiller seg også fra hverandre med tanke på de sosiale ressursene de tar med seg inn i 

utdanningen og som virker positivt inn på deres skoledriv. Når vi nå har sett på den bagasjen 

ungdommene i studien «bærer på», går jeg videre til å diskutere deres læringsidentitet, slik 

den kommer til uttrykk gjennom beskrivelsene av dem selv som lærende individer. 

 En helhetlig forståelse av ungdommenes 6.2

læringsidentitet 

Som nevnt i teorikapittelet (3.2.1) bygger denne studien på et sosiokulturelt perspektiv. Dette 

perspektivet tilsier at læring og identitet må ses i relasjon til hverandre, og at man lærer i 

interaksjon med omgivelsene. Ettersom man lærer i interaksjon med omgivelsene vil de 

sosiale relasjoner i de tamilske og pakistanske informantenes omgangskrets få stor betydning 

for ungdommenes læring. Samtidig kan man ikke innenfor et sosiokulturelt perspektiv skille 

læring fra individets identitet. Denne tankegangen er mye av bakgrunnen for at jeg finner det 

interessert å studere relasjonen mellom de overordnede begrepene sosial kapital og 

læringsidentitet i denne studien. Tanken er altså at ulike sosiale relasjoner kan ha en positiv 

innflytelse på ungdommers skolemessige engasjement (jf. 2.11; 3.1.2). Med utgangspunkt i 

begrepet læringsidentitet (jf. 3.2) studerer jeg hvordan ungdommenes driv og 

utdanningsaspirasjoner kommer til syne i intervjuene. I denne studien har ikke ungdommenes 

læringsidentitet blitt observert i naturlig sosial interaksjon. Analysen tar snarere utgangspunkt 

i hvordan elevene selv snakker om opplevelsen av sosial interaksjon i klasserommet
40

.  
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 Metoden har derfor sine begrensninger En mer «tro» bruk av begrepet ville krevd en studie med observasjon 

av sosial interaksjon. 
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 Aktive aktører som kan påvirke egen livssituasjon 6.2.1

Som vist i forrige kapittel angir samtlige av informantene at de er motiverte og har høye 

ambisjoner for utdanning i fremtiden. En tendens som går igjen i alle informantenes 

beretninger er imidlertid at de har både positive og negative læringserfaringer fra skolen. 

Ungdommene fra begge gruppene er likevel optimistiske med tanke på fremtiden, og har høy 

faglig selvtillit. Samtlige av ungdommene utviser (jf. 5.2.2) høye utdanningsaspirasjoner, og 

det er en gjennomgående tendens til at de orienterer seg mot realfaglige retninger. Dette har 

ifølge ungdommene selv både å gjøre med foreldrenes ønsker for dem, samtidig som de også 

drives av andre forhold. 

 

I teorikapittelet (jf. 3.2.3) viste jeg at Wortham (2006) beskriver sosial identifikasjon og faglig 

læring som dypt avhengige av hverandre. Han påpeker at ungdommer posisjonerer seg selv og 

andre hele tiden i spesifikke roller som igjen påvirker deres forståelser av seg selv som 

lærende individer. Som vi vet opplever en rekke minoritetsgrupper i samfunnet diskriminering 

på ulike områder i samfunnet. Det er derfor grunn til å tro at mange opplever håpløshet. På 

dette punktet kan imidlertid mine data bidra med noen nyanser. Slik jeg forstår informantenes 

beretninger har samtlige til tider møtt utfordringer på bakgrunn av deres migrasjonsbakgrunn 

eller etniske identitet. Dette anskueliggjøres gjennom situasjoner med diskriminering og 

stigmatisering fra lærere og andre i samfunnet. Amanthi beskriver som vi så i 5.2.5 (s. 76) 

hvordan læreren ga henne og de andre utenlandske ungdommene en rolle i klassen som 

«underytere»: «Det var sånn at vi minoriteter, eller når vi hadde sånn samtale til jul da. Så 

hadde hun allerede, eller hun sa at «ja du kommer til å få fire til sommeren». Så da hadde hun 

allerede bestemt det liksom (….)..». Her beskriver Amanthi det som Wortham (2006) 

fremhever som sosial rollegivning. I 5.2.5 så vi imidlertid også hvordan ungdommene beskrev 

opplevelser fra lærere som var direkte rasistiske. Asuntha anskueliggjør dette: «Med 

norskkarakteren og sånn så spurte jeg hva jeg skulle gjøre for å få en bedre karakter, og da sa 

læreren at jeg ikke kunne få bedre uansett fordi.. også sa han at jeg liknet på bikkja hans og 

sånn» (s. 77). Som jeg har vist her og i kapittel fem er det ganske alvorlige diskriminerende 

hendelser som ungdommene i studien trekker frem. Uavhengig av om det dreier seg om 

rollegivning (jf. Wortham) eller mer direkte diskriminering eller rasisme, er det nærliggende å 

tro at dette vil få betydning for hvordan ungdommene opplever seg selv som lærende 

individer. 
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En hovedtendens i denne studien er imidlertid at denne forskjellsbehandlingen gir 

ungdommene økt motivasjon for skolearbeidet. Flere hevder at dette har å gjøre med at de 

ønsker å bevise at de kan utrette like mye som etnisk norske ungdommer. Ungdommene 

trekker i tillegg frem dårligere muligheter enn majoritetselevene på arbeidsmarkedet som en 

grunn for at de må jobbe desto hardere enn sine norske medelever. Dette fungerer altså som et 

slags konkurranseinstinkt som gir dem økt driv. Her antar jeg at ungdommene tror det kan få 

kraftige konsekvenser for dem og deres familie dersom de ikke blir godt nok utdannet. Flere 

av informantene i denne studien har opplevd økt motivasjon for skole og utdanning som en 

konsekvens av å ha blitt annerledes behandlet enn sine etnisk norske jevnaldrende. Her er det 

ingen klare forskjeller på de to gruppene. Motgang ser altså ut til å gi motivasjon for 

utdanning. Jo større motgang man møter, jo mer motivert og engasjert kan man derfor også 

bli
41

.  

 Sosial identitet, etnisk identitet og læringsidentitet- tre 6.2.2

gjensidige prosesser 

Som mennesker er vi deler av en sosialiseringsprosess der de normer, regler og tradisjoner 

som er rådende i den gjeldende kulturen blir en del av vår personlige identitet (jf. 2.3). 

Wortham (2004; 2006) påpeker som nevnt samtidig hvordan sosial identifikasjon og faglig 

læring er dypt avhengige av hverandre. Det man lærer påvirker altså den man er, og man kan 

ikke skille det faglige fra det sosiale og personlige, da identitet griper inn i all faglig læring. 

Som jeg har poengtert (5.2.5; 6.2.1) fremhever flere av informantene opplevelser der læreren 

ikke har hatt troen på deres prestasjonsevne i skolen. Med utgangspunkt i Worthams teorier er 

det grunn til å tro at de faglige tilbakemeldinger som ungdommer får fra sine lærere og 

medelever vil kunne påvirke troen på egne evner i opplæringen. Dette kan igjen få betydning 

for hvordan de har det med seg selv. Entydige negative karakteristikker kan i følge Wortham 

(2006) gradvis skade barn og unges læringsidentiteter, ettersom tilbakemeldingene 

ungdommer får på seg selv som person kan være med på å forme deres personlighet. Det kan 

tenkes at man kan ende opp med å oppfatte seg selv som for eksempel lat eller uintelligent 

uten og helt skjønne hvor det kommer fra. En slik oppfatning vil igjen påvirke hvordan den 

enkelte oppfører seg i skolen og arbeidet som legges ned i skolearbeidet. Poenget her har vært 

                                                 
41

 Det vil selvfølgelig ikke si at det er bra med diskriminerende praksis i skolen, da jeg antar at flesteparten 

reagerer negativt på slike hendelser. Dessuten kan det tenkes at det vil kunne få mer negative konsekvenser for 

andre områder i ungdommenes liv, selv om det gir dem et ekstra driv for utdanning. 
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å fremheve at sosial identitet, etnisk identitet og læringsidentitet fungerer som gjensidige 

prosesser i innvandrerungdommers oppvekst.  

 Hvordan kan vi forstå sosial kapital og 6.3

læringsidentitet for gruppenes skoledriv? 

Gjennom arbeidet med denne studien har det blitt tydelig at funnene mine både bekrefter 

tidligere forskning, samtidig som den også skaper noen nyanser til den eksisterende 

forskningen. Som jeg viste i teorikapittelet har forskningen på minoriteter vært preget av to 

teoretiske ståsted. Den ene tar utgangspunkt i Bourdieus (1984) reproduksjonshypotese (jf. 

3.1). Bourdieu fokuserte først og fremst på hvordan den dominerende klassen i samfunnet 

opprettholdt sin dominans gjennom utdanningen. Dette fokuset tilsier at miljøet man fødes inn 

i er avgjørende for de mulighetene man har for sosial mobilitet, og gir mørke framtidsutsikter 

for enkelte grupper i samfunnet. Teorien forklarer ikke hvorfor barn av innvandrere som 

vokser opp i miljøer der foreldrene har lav eller ingen utdanning, selv har høye 

utdanningsaspirasjoner og presterer bedre enn det deres forutsetninger skulle tilsi. Her kan 

min egen studie bidra med noen nyanser, ettersom jeg i motsetning til tidligere studier 

undersøker hvordan ungdommene i studien opplever seg selv som et lærende individ, og 

hvilke ressurser de trekker på når de fremhever det som motiverer dem for utdanning. 

Analysen har i denne studien vist at migrasjonen til foreldrene kan sees som et 

mobilitetsprosjekt som involverer hele familien, og av og til hele den etniske gruppen. Det 

sterke nettverket blant tamilene i studien forsterker og vedlikeholder den etniske tilhørigheten. 

Dette motiverer og driver ungdommene, som igjen gjør at de sikter høyt og har høye 

utdanningsaspirasjoner. Alle informantene i studien har imidlertid flere ressurser som hjelper 

dem til å mestre utdanningen. De verdsetter utdanningen og har et ønske om sosial mobilitet. 

De føler takknemlighet, de opplever diskriminering og går aktivt inn for å bevise at de klarer 

seg like bra- om ikke bedre enn norske elever i skolesystemet. 

 

Når det gjelder ungdommenes læringsidentitet, har det vært viktig å påpeke at denne ikke kan 

velges helt fritt, da den er sterkt preget av de læringserfaringer ungdommene opparbeider seg 

gjennom livet. Læringsidentiteten utvikles gjennom hele livet, men erfaringene fra 

oppveksten danner grunnlaget for den videre utviklingen, og her spiller foreldre og sosialt 

nettverk en sentral rolle. Både de uformelle og formelle læringsfellesskapene den enkelte er 
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medlem av, får stor betydning for individene, ikke minst for hvilken type kompetanse som 

utvikles. Selv om tamilene har et mer organisert nettverk som hjelper dem i utdanningen er 

det først og fremst ungdommenes rasjonelle refleksjoner over sin situasjon som 

minoritetsungdom (eller bare som ungdom) som styrer de valgene de tar, det drivet og den 

utholdenheten som kreves med tanke på utdanning. Likevel, når alt kommer til alt er det 

nærliggende å tenke at normene i familien og i det etniske nettverket får stor betydning for 

ungdommers driv og engasjement i utdanningen. 

 

Mens en rekke tidligere studier har sett på innvandrerungdommers driv i forbindelse med 

deres sosiale kapital, har jeg i denne studien i tillegg valgt å fremheve individenes 

læringsidentitet relatert til dette drivet. Dette er viktig for å få frem at et driv ikke er noe man 

enkelt» har med seg». Poenget her er at læringsidentitet er noe man utvikler i takt med 

interaksjon med det sosiale miljøet man er en del av, og er ikke en statisk størrelse, men en 

del av personligheten til individene. Ettersom det, sammenlignet med studier om sosial 

kapital, finnes mindre forskning på læringsidentitet har jeg imidlertid i denne studien hatt 

mindre å støtte meg til. Ettersom jeg har færre studier å speile læringsidentitet begrepet mot, 

har funnene mine derfor vært noe vanskeligere og «få frem i lyset». 
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7 Oppsummering og veien videre 

Innledningsvis i denne oppgaven (jf. 1.1) påpekte jeg et manglende fokus på ulikhetene innad 

i minoritetsbefolkningen, både i det offentlige rom og i forskningen. Jeg viste til at flere 

forskere, i tillegg til sentrale dokumenter fra regjeringen, har påpekt at det er et stort behov for 

mer forskning på de ulike landgrupper i utdanningssystemet i dag (Fekjær, 2006, NOU, 

2010:7). Et av målene med denne oppgaven har vært å bidra til å nyansere den eksisterende 

forskningen på minoriteter i utdanningssystemet, gjennom å belyse fortellingene til åtte 

ungdommer med tamilsk og pakistansk bakgrunn i videregående utdanning i Oslo. Den 

overordnede problemstillingen i denne oppgaven har vært å drøfte hvilken betydning 

læringsidentitet og sosial kapital har for tamilske og pakistanske ungdommers skoledriv, samt 

å belyse hvordan gruppene skiller seg fra hverandre på disse områdene.  

For å belyse og drøfte denne problemstillingen har jeg studert og analysert det jeg tolker som 

viktige kilder til sosial kapital for utdanning hos gruppene, og som kan relateres til deres 

skoledriv. Funnene jeg tolker som sosial kapital i denne studien springer ut fra gruppenes 

migrasjonshistorier og etniske nettverk. Dette handler blant annet om at samtlige av 

ungdommene sammenligner mulighetene sine i Norge med mulighetene de ville hatt i 

hjemlandet. De føler takknemlighet overfor foreldrene og betrakter utdanning som en 

tilbakebetaling for alt foreldrene har ofret for dem. Et enda mer overraskende funn er 

imidlertid at flere av ungdommene opplever diskriminering og går aktivt inn for å bevise at de 

klarer seg like bra- om ikke bedre enn norske elever i skolesystemet. Samtidig er samtlige av 

ungdommene oppdratt innenfor miljøer hvor respekt for eldre verdsettes, hvor disiplin er en 

naturlig del av deres hverdag, og hvor utdanning anses som viktig. Samtlige av ungdommene 

uttrykker at de har høye utdanningsaspirasjoner, men har ulike erfaringer med på etniske 

fellesskap. Her har tamilene en fordel fremfor de pakistanske ungdommene gjennom 

tamilskolen som både hjelper dem i utdanningen, og sørger for vedlikehold av den tamilske 

identiteten i Norge. 

Når det gjelder ungdommenes læringsidentitet har jeg med utgangspunkt i Worthams (2006) 

forståelse av begrepet, vist at samtlige av ungdommene uttrykker høyt driv og aspirasjoner for 

fremtiden. I denne studien har imidlertid ikke ungdommenes læringsidentitet blitt observert i 

naturlig sosial interaksjon. Analysen tar snarere utgangspunkt i hvordan elevene selv snakker 

om opplevelsen av sosial interaksjon i klasserommet og på skolen, og metoden har derfor sine 
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begrensninger. En mer «tro» bruk av begrepet ville krevd en studie med observasjon av sosial 

interaksjon. En svakhet ved min studie er derfor at intervjuene baseres på ungdommenes 

selvfremstillinger. Dette er naturligvis annerledes enn de «naturlige» data fra klasserommet 

som Wortham bruker. Dette har blant annet å gjøre med samspillet mellom meg selv og 

informanten, der man sammen skaper informasjonen man sitter igjen med (Wortham, 2000). 

Studien bygger som jeg har vist (4.2) på et konstruktivistisk paradigme, og innebærer at 

informasjonen jeg sitter igjen med ikke kan sees som uavhengig av selve konteksten
42

.  

 Pedagogiske implikasjoner 7.1

Som jeg påpekte i innledningen til denne oppgaven har personer med innvandrerbakgrunn 

preget enkelte saker i medier, og i den offentlige debatt. I følge Leirvik (2010) har ikke 

etniske nordmenn nok kulturell kompetanse til å kunne gjenkjenne skillelinjer i ulike 

landgruppers miljøer, og har derfor en tendens til å behandle alle likt. Poenget med denne 

studien er derfor blant annet å bidra med ny kunnskap slik at ulike gruppers 

hverdagskunnskaper skal kunne integreres og tas i bruk for å mestre skolelæringen. For at 

sosiale og økonomiske forskjeller i Norge ikke skal følge etniske skillelinjer, er det i tillegg 

for regjeringen et overordnet mål at alle skal ha like muligheter til utdanning (St.meld. 49, 

2003-2004). Øystein Gilje (2013) viser i sin studie
43

 hvordan pakistanske jenter blir tildelt en 

«lærende identitet» ved valg av utdanningsretning fra ungdomsskole til videregående. Dette 

forklarer han ved å vise til hvordan Aisha, en jente med pakistansk bakgrunn, forklarer sitt 

møte med rådgiveren på skolen: «Du burde ikke velge allmenn, for du kommer ikke til å klare 

deg». Videre poengterer Gilje at Asuntha hørte på rådgiveren sitt råd og startet på helse og 

sosial. Dette angret hun på i ettertid, ettersom det ikke primært var det hun ønsket. Dette 

eksempelet kan fungere som en indikasjon på viktigheten av ledere, rådgivere og lærere som 

har gode kunnskaper om forskjeller og likheter blant elever med ulik landbakgrunn, for at 

utdanningen skal kunne fungere optimalt for den enkelte elev i Osloskolen i dag. 

 

I læreplanens generelle del er det et stort fokus på at allmenndannelse skal gjennomsyre hele 

skolens praksis, og at dette er en forutsetning for gode læreprosesser (Det kongelige kirke-, 
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 Intervjuene er med andre ord ikke representative for hele befolkningen av tamilske og pakistanske ungdommer 

i utdanningen i Oslo (jf. 4.2 om kvalitativ metode).  

43
 I samarbeid med forskergruppen Transaction ved pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo 
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utdannings- og forskningsdepartement 1993). Det vil med andre ord si at skolens agenda ikke 

bare omhandler fag, men at de også er ansvarlige for gode mellommenneskelige relasjoner. 

Lærere og ledere er som regel bevisst dette ansvaret, men ikke alle har tilstrekkelig kunnskap 

om de etniske og individuelle forutsetningene i elevbefolkningen. Ved å studere ulike 

gruppers kultur, språkforutsetninger, religion og så videre, vil en kunne åpne opp for en 

bredere forståelse og dermed bedre kommunikasjonen og opplæringen for den enkelte elev. 

For at kulturelle og språklige forskjeller skal kunne verdsettes og utnyttes som ressurser for 

læring bør det derfor etterlyses flere norske studier som omhandler landgruppers særegne 

forutsetninger og ressurser for læring og utdanning. 

 Veien videre 7.2

Man kan ikke forutsi hvordan eller hva man kommer til å lære gjennom oppveksten, og 

dermed heller ikke hva som kjennetegner den enkeltes læringsidentitet, da den vil endre seg i 

takt med de læringserfaringer man gjør seg i løpet av livet. Et fokus på minoritetselevers ofte 

ekstra driv og høye utdanningsaspirasjoner, kan imidlertid gi oss noen perspektiver og 

refleksjoner som vi kan ta med oss videre og dra nytte av i utdanningssystemet, og i den 

offentlige debatt. Det at mange grupper presterer bedre enn deres klassemessige 

forutsetninger skulle tilsi, kan samtidig gi oss en pekepinn på hvor viktig det er å være 

inspirert og støttet av familie og nettverk, for å ta de riktige valgene og for å føle seg forberedt 

på utfordringer i utdanningen. Samtidig må ungdommene jevnlig minnes på hva som er målet 

og drømmene deres, og om viktigheten av skolearbeidet. Denne oppfølgingen må også 

forbindes med en påminnelse om hvor gøy det er å lære og å oppleve mestring ved høy 

innsats. I denne studien handler derfor sosial kapital for utdanning også om holdninger som 

utlyser at hardt arbeid er en vane, og ikke en unntakstilstand. Dessuten er forventinger et 

viktig nøkkelord i denne sammenhengen, både fra menneskene rundt, men også til seg selv. 

Alle vet hvor viktig det er å bli tatt på alvor og bli forstått. Å forstå og respektere hverandres 

forskjeller er imidlertid ikke enkelt. Det kreves kunnskap og dialog.  

 

I denne studien har jeg vist at foreldrene og det etniske nettverket spiller på samvittigheten til 

ungdommene, ettersom de føler en takknemlighet og ønsker å gi noe tilbake til sine foreldre 

for alt de har ofret for dem. Dette ser for informantene i studien ut til å ha positiv effekt på 

deres læringsidentiteter, selv om læringsidentiteten naturligvis er unik for det enkelte individ. 
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Å få elever til å ha lyst til å nå de målene de har satt seg, uavhengig av om dette fordrer 

patriarkalske eller egalitære familieverdier bør uten tvil være et viktig mål i dagens 

utdanningssystem. Dersom man deler sine drømmer og mål med andre, kan det imidlertid 

konsekvensene av de valgene man tar vil bli enklere å takle, og veien mot målet vil bli lettere 

fordi man ikke er alene om det.  

Når det er sagt så er det etter mitt syn verken IQ, tidligere skolekarakterer eller foreldrenes 

formue/klasse som avgjør om ungdommene lykkes eller ikke i utdanningen, men ganske 

enkelt hvordan de er lært opp til å tenke rundt egen læring. De nevnte redskapene som jeg 

betrakter som sosial kapital for utdanning i denne studien hjelper ungdommene til å presse 

sine egne grenser og å prestere optimalt i skolen. Det betyr ikke at disse aspektene fungerer 

positivt for alle individer, men at det er behov for flere og mer spesialiserte studier om sosial 

kapital og læringsidentitet for ulike grupper i utdanningssystemet. Disse ressursene og 

erfaringene gir ulike betingelser til minoritetsgruppene bosatt i Norge i dag, noe det er viktig å 

studere nærmere. Selv om det er vanskelig å si hvordan samfunnet vil utvikle seg i fremtiden, 

er det sannsynlig at det etniske og kulturelle mangfoldet bare vil bli større. Mangfold handler 

imidlertid ikke om `en klasse, men om mange ulike elever. 

 

For å forstå hvordan sosial kapital og læringsidentitet henger sammen i denne studien, kan 

man forestille seg følgende bilde; mens sosial kapital dreier seg om bagasjen/ryggsekken som 

ungdommene i studien har med seg inn i skolen, handler læringsidentitet om selve personen 

som sitter på skolebenken med denne bagasjen på ryggen. Koblingen som her har blitt gjort 

mellom læringsidentitet og sosial kapital har jeg ikke sett blitt gjort tidligere. Så vidt meg 

bekjent finnes det heller ingen studier som sammenligner tamilske og pakistanske elevgrupper 

i videregående utdanning. Funnene i denne studien bidrar derfor med et viktig bidrag til 

forskningsfeltet. Denne forskningen kan danne grunnlag for tilrettelegging i både utdanning 

og arbeidsliv, og kan generelt bevisstgjøre og øke kunnskapsnivået til samfunnets borgere- 

både majoritet og minoritet. Det kunne i tillegg være interessant å studere sosial kapital og 

læringsidentitet med et større utvalg, for å se om noen av de samme perspektivene går igjen 

for flere ungdommer med pakistansk og tamilsk bakgrunn i videregående opplæring i Oslo. 

Etter hvert som ungdommene som er undersøkt her blir eldre, vil det samtidig være 

interessant å se om planer og ønsker for utdanning realiseres i fremtiden.  
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Vedlegg 1: Godkjenning fra NSD 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

Introduksjon 

 Er du født og oppvokst i Norge eller kom du til Norge i ung alder? I så fall, 

hvor gammel var du da du kom hit? 

 Hvor langt er du kommet i studiet ditt, og hvilken studieretning går du på? 

 Hvorfor valgte du akkurat denne retningen, hva var det som var viktig for deg 

da du skulle velge? 

Familiebakgrunn 

 Bor du hos begge foreldrene dine? Er de første eller andregenerasjonsinnvandrere? 

(det vil si har de selv innvandret til Norge i ung eller voksen alder, eller er de født 

her)? 

 Hvis foreldrene dine har innvandret, kom de som flyktninger? Asylsøkere? 

Arbeidsimmigranter? Familiegjenforening? Eller studenter? 

 Har du søsken, og i så fall bor alle under samme tak? 

Språk 

 Hva anser du som ditt morsmål? 

 Snakker du flere språk flytende? Og i så fall, kan du lese og skrive på begge språkene? 

 I hvilke settinger bruker du de ulike språkene? Og hender det at du mangler ord og 

uttrykk på det språket du benytter deg av, slik at du må «kode veksle»? 

 Har du fått morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring i eller utenfor skolen? 

Læringsmiljø 

 Hvordan er din motivasjon for skolearbeidet? 

 Hvilke faglige utfordringer møter du på i skolen? 
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  Hvordan er forholdet til lærerne dine? Og stoler du på dem? 

 Hvilke ressurser kreves for at du skal lykkes i videregående? 

 Hvilken arbeidsform fungerer best for deg i klasserommet? 

 Kan du relatere noe av pensum til ditt eget hverdagsliv, og er det nyttig det du lærer? 

  Hvor mange timer i uka bruker du på skolearbeid?  

 Gjør du som regel leksene i fritimer på skolen, hjemme eller eventuelt andre steder? 

Og får du god oppfølging av foreldre eller andre familiemedlemmer? 

 Finnes det noen form for organisert leksehjelp på din skole, og i så fall har du benyttet 

deg av dette tilbudet?  

 Opplever du press i fra foreldrene dine/andre til å gjøre lekser og å prestere godt i 

skolen? 

Frafall 

 Som du kanskje vet så er det en del elever som faller fra i videregående og ikke klarer 

å fullføre på normert tid. Hva tror du kan være den viktigste årsaken til at dette skjer? 

Og er det noen i klassen din, eller kjenner du til noen som har falt fra? 

 Hva mener du er det viktigste en kan gjøre for å forebygge at folk faller fra i 

videregående?  

 Burde alle ta videregående opplæring, eller tror du at det for noen finnes bedre 

alternativer? 

 Hvilke tanker har du om en fremtidig jobbsituasjon? 

 Har du en jobb ved siden av skolen? I så fall, hvor mye jobber du? 

 Hvordan trivdes du på ungdomsskolen? Gikk du sammen med mange av de samme 

klassekameratene som du har nå? 
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 Tror du at du valgte rett, eller angrer du på ditt valg av studieretning? Og i så fall, 

hvorfor? 

 Har foreldrene dine utdannelse fra hjemlandet eller Norge? Har du søsken som har tatt 

eller er under utdanning? 

 Har foreldrene dine kunnskap om det norske utdanningssystemet? Engasjerer de seg 

mye i din skolegang? 

 Har foreldrene dine noen spesielle utdanningsønsker for deg, og i så fall hva går disse 

ut på? 

Marginalisering 

 Har du opplevd noen form for diskriminering eller rasisme på skolen, med politiet 

eller andre steder? 

 Hvilke tanker har du rundt det å ha minoritetsbakgrunn?  

 Er det mye kriminalitet i miljøet der du bor? 

 Hvordan trives du der du bor? er det et trygt nabolag? 

Etnisk fellesskap 

 Har du gått/ Går du på tamilskole/koranskole?  

 Isåfall, hvor viktig er det for deg/familien din? Og for din identitet? 

 Er du aktiv i organiserte fritidstilbud utenfor skolen? For eksempel fotball, friidrett, 

dans o.l? 

 Er du medlem av et religiøst fellesskap? 

 Er religion viktig for deg/familien din? I så fall, i hvilken grad preger det hverdagen 

din?  

  Anser du ditt etniske/språklige/religiøse fellesskap som berikende, eller begrensende i 

forhold til tiden du får til venner og andre aktiviteter? 
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 Har de du anser som dine nærmeste venner pakistansk/tamilsk eller annen bakgrunn? 

 Opplever du foreldrene dine som strenge i forhold til innetider, kjærester og hvilke 

venner du skal være sammen med? 

 Har foreldrene dine/du tanker om å flytte tilbake til dine foreldres hjemland? 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring 

 

 

 

Oslo, mars 2012 

INFORMASJONSSKRIV OG SAMTYKKEERKLÆRING 

Deltakelse i forskningsprosjektet « Betydningen av etnisk bakgrunn».  

I forbindelse med det store frafallet i videregående opplæring, arbeider jeg med et prosjekt 

som har som målsetting å belyse og forklare forskjeller og likheter i kompetanseoppnåelse 

blant elever med ulik landbakgrunn i videregående skole. Jeg er interessert i å undersøke 

mulige sammenhenger mellom elevers landbakgrunn og deres vektlegging av utdanning. 

Formålet med dette prosjektet er å gi en systematisk beskrivelse av faktorer som det er grunn 

til å tro virker inn på og tilrettelegger for elevers motivasjon for å fullføre videregående skole.  

I prosjektet ønsker jeg å lære mer om hvordan elever med tamilsk og pakistansk bakgrunn 

opplever skolen, hvordan de har det, hva de gjør på fritiden og hvilken rolle de tenker skolen 

har for hvordan deres fremtid blir.  

Jeg ønsker å gjennomføre intervjuer med 8-10 personer med pakistansk og tamilsk bakgrunn, 

på rundt en time med hver person. Intervjuet vil gjennomføres på et sted og et tidspunkt som 

passer best for den enkelte informant. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning 

ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS, og gjennomføres etter bestemmelsene i 

Personopplysningsloven. Det er frivillig å delta, og du har rett til å trekke deg underveis, uten 

å måtte oppgi grunn.  
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Intervjuet vil bli tatt opp på diktafon. Spørsmålene som vil bli stilt dreier seg om utdanning, 

motivasjon, kultur, identitet, fellesskap og etnisk bakgrunn. Alle opplysninger vil behandles 

konfidensielt, det vil si at ingen personopplysninger vil være tilgjengelige for andre. I 

forbindelse med utgivelse av avhandlingen vil kun anonymiserte opplysninger bli gitt ut. Når 

prosjektet avsluttes den 30.06.2012, vil alle opplysninger som kan bidra til å identifisere 

deltakerne i prosjektet bli slettet.  

 

Hvis du har spørsmål til prosjektet eller informasjonen i dette skrivet, kan du gjerne kontakte 

meg på tlf eller mail. Du kan også kontakte min veileder, Øystein Gilje, på tlf: 22858186. 

Eller mail: oystein.gilje@ped.uio.no  

Jeg håper du har lyst til å bidra til prosjektet, med din tid og dine erfaringer!  

Vennligst signer slippen nedenfor og returner den til læreren din. 

På forhånd takk! 

 

Med vennlig hilsen  

Cecilie Tønnesen 

Masterstudent ved Universitetet i Oslo,  

Pedagogisk forskningsinstitutt.  

Telefon: 48170323 

e-post: cecit@student.uv.uio.no 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svarslipp 

 

SAMTYKKEERKLÆRING (Returneres til læreren) 

 

Jeg har lest informasjonsskrivet ovenfor og jeg godkjenner deltakelse i dette 

forskningsprosjektet. 

 

________________________________________ 

Dato og underskrift 
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