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Sammendrag 

Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke 

asyl uten å ha følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar. De som får innvilget 

opphold bosettes i en kommune, som får statstilskudd til å kunne gjennomføre et aktivt 

bosettings- og integreringsarbeid. Flyktningungdommer fra 16 år uten tilstrekkelig grunn-

skolebakgrunn får undervisningstilbud ved voksenopplæringen. Denne kvalitative studien 

utforsker enslige mindreårige flyktningers møte med eksamensrettet grunnskoleopplæring for 

voksne i en kommune på Østlandet. Gjennom klasseromsobservasjon og intervjuer med fem 

elever, fire lærere og en ansatt i kommunens psykiske helseteam, ønsker studien å målbære 

flyktningungdommenes egne erfaringer med skoletilbudet, samt belyse de voksnes 

perspektiver på elevenes skolesituasjon. Studiens teoretiske forankring er sosiokulturell teori, 

den økologiske utviklingsmodellen og kulturpsykologi.  

 Undervisningen preges av hyppige misforståelser grunnet elevenes språkferdigheter og 

manglende kulturell bakgrunnskunnskap vedrørende grunnskolepensumet. Kulturelt ensrettet 

læremateriale utgjør et forståelseshinder for elevene. Lærernes undervisningsdiskurser drar i 

to retninger, normoppnåelse etter læringsmålene og tilpassing til den heterogene elevmassen. 

Videre misforstår elevene lærernes diskurs om realitetsorientering som uforholdsmessig lave 

forventninger til deres læringspotensial. For å beholde motiverte elever gjennom grunnskole-

tilbudet før inntak til videregående skole, er det viktig med eksplisitt informasjon om elevenes 

karrieremuligheter i kunnskapssamfunnet Norge. Studien tyder på at elevenes skole-

motivasjon påvirkes negativt av deres syn på grunnskoleopplæring som en mellomstasjon og 

ikke ”ekte” skole. En større anerkjennelse av flyktningelevenes behov for sosial tilhørighet i 

skolehverdagen vil kunne fremme inkludering, uformell språklæring, samt utvikling av en 

positiv identitet i tilknytning til skolen og samfunnet som helhet. 
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Forord 

Margreth Olins film ”De andre” viser situasjonen til enslige mindreårige flyktninger, som får 

midlertidig opphold fram til de fyller 18 år. Man får se guttenes farlige flukt til Europa, deres 

liv i norske asylmottak og manglende gjennomgang av bakgrunnshistorien deres innenfor 

byråkratiet. I min kvalitative studie til masteroppgaven har jeg truffet ”de heldige andre”, de 

som har fått innvilget oppholdstillatelse og er i ferd med å stable et nytt liv på beina i Norge, 

blant annet ved å gå på skolen. Sammenliknet med en levende og engasjerende dokumentar-

film er en masteroppgave tørr og omstendelig. Allikevel mener jeg den akademiske innfalls-

vinkelen også er nødvendig. Denne studiens styrke er at den formidler unge flyktningers 

stemmer, samt bruker teoretiske og analytiske briller på deres skolesituasjon i bosettingsfasen. 

 Et kvalitativt forskningsprosjekt blir ikke til i et sosialt vakuum. Størst takk går til 

elevene og lærerne ved grunnskolen, som raust og vennlig har sluppet meg inn som fremmed-

element i klasserommet. Jeg har følt meg veldig velkommen hos dere, et privilegium som 

nybegynnerforsker. Dere har lært meg masse om menneskemøter, pedagogikk, idealisme og 

hvor rart Norge er. Jeg er spesielt imponert over elevenes styrke og livsgnist, dere er virkelig 

inspirerende. 

 Min veileder Lutine de Wal Pastoor har spilt en viktig rolle i prosessen med å skrive 

masteroppgave. Ikke bare har hun veiledet på en engasjert, positiv og kunnskapsrik måte, jeg 

har også fått muligheten til å bli med til Gent og Gøteborg i forbindelse med møter i 

forskningsnettverket Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee 

Minors. Der traff jeg ledende forskere på feltet, ble inspirert og kunne høste av deltakernes 

imponerende kunnskap. Det har også vært motiverende å være en del av FUS-prosjektet ved 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Jeg håper prosjektet får 

gjennomslagskraft hos myndighetene og innenfor flyktningforskning. 

 Takk til mine medstudenter i kultur- og samfunnspsykologi 2011/2013, dere er fine 

folk. Jeg kommer til å savne våre givende diskusjoner over kaffe og knekkebrød. 

 Takk til pappa Lars Martin for korrekturlesing. Venner og øvrig familie som har heiet 

fra sidelinjen: takk! Å ha noen som tror på meg, både akademisk og på andre arenaer, er helt 

uvurderlig. 

 

Oslo, mai 2013 

Toril Hjorthol 
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Innledning 

 

Omtrent halvparten av verdens flyktningpopulasjon er barn og ungdom (UNHCR, 2011). 

Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge under 18 år, som kommer som asylsøkere 

eller overføringsflyktninger uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Fra 1996 til 2009 

har rundt 9000 søkt asyl som enslige mindreårige flyktninger, omtrent 3000 av disse ble 

bosatt i Norge. 2009 var et rekordår med 2500 enslige mindreårige asylsøkere (UDI, 2011). 

Etter innstramming av asylpolitikken i 2009 ble antall enslige mindreårige asylsøkere kraftig 

redusert. De siste par årene har antallet vært i underkant av 1000. De fleste enslige mindre-

årige asylsøkere er 15-17 år gamle ved ankomst, omtrent 80 prosent er gutter (SSB, 2012). 

Mens asylsøknaden vurderes kan mindreårige bo på egne avdelinger på vanlige asylmottak, 

eller på spesielle mottak for mindreårige. Når en asylsøker får innvilget opphold i Norge på 

grunn av beskyttelsesbehov eller ut fra sterke menneskelige hensyn får personen status som 

flyktning. Etter å ha fått oppholdstillatelse bosettes flyktningen i en kommune. De fleste 

mindreårige som bosettes i Norge kommer fra Afghanistan, Somalia og Irak (SSB, 2012). 

 De siste par årene har det vært økende oppmerksomhet på enslige mindreårige 

flyktningers situasjon, både i mediene og i flere fagmiljøer (Eide, 2012; Wernesjö, 2011). 

Flere norske studier har fokusert på psykiske problemer blant enslige mindreårige (Bengtson 

& Ruud, 2007; Eide, 2000, 2005; Hjelde, 2004; Lauritsen, Berg & Dalby, 2002; Oppedal, 

Jensen & Seglem, 2008; Seglem, Oppedal & Raeder, 2011). Ifølge Engebrigtsen (2002) har 

forskning på barnemigranter hovedsakelig handlet om deres psykososiale situasjon og inte-

grasjonsprosess. Burgoyne og Hull (2007:12) har påpekt at å fokusere på det vestlige traume-

konseptet kan være lite nyttig ettersom ”communities have their own resources for coping 

with distress”. Unge flyktninger er ikke kun ofre, selv om de ofte blir konstruert som det 

(Ferfolja & Vickers, 2010; Wernesjö, 2011). Ungdom på flukt er også aktive agenter i eget liv 

(Sen & Nussbaum, 1993; Lee, 2012; Rousseau & Drapeau, 2003; Wernesjö, 2011) med 

styrker og mestringsstrategier (Raghallaigh & Gilligan, 2010). Wernesjö (2011) etterlyser 

forskning som fokuserer på de strukturelle betingelsene enslige mindreårige flyktninger lever 

under i mottakslandene (betingelser som kan handle om rasisme, sosial ekskludering og makt) 

og hvordan disse kan påvirke ungdommenes livssituasjon og emosjoner.  

 Forskning på unge flyktninger tyder på at skolen er avgjørende i å normalisere hver-

dagen, ved at den kan gi struktur og rutiner. Skolen fører også til tilhørighetsfølelse, fremmer 

sosial og emosjonell utvikling og gir framtidstro (Hek, 2005; Wade, Mitchell & Baylis, 2005). 
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I tillegg styrker utdanning enslige mindreårige flyktningers muligheter til å mestre sin nye 

livssituasjon og bli aktive deltakere i det norske samfunnet (Pastoor, 2012).  

I denne studien undersøkes unge enslige flyktningers møte med eksamensrettet grunn-

skole som organiseres av voksenopplæringen, og lærernes erfaringer med disse elevene. 

Studien er utført innenfor rammene av et større forskningsprosjekt: Enslige mindreårige 

flyktninger i bosettings- og integreringsfasen, med fokus på utdannings- og skolesituasjonen 

(FUS) - tilknyttet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om hvordan unge enslige flyktninger under 

utdanning følges opp, både innenfor og utenfor skolen (Pastoor, 2009). Den foreliggende 

studien er gjort i samarbeid med voksenopplæringen i en stor kommune på Østlandet, innen 

tilbudet med navnet ”eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne”. Feltarbeidet på skolen 

ble gjennomført høsten 2012, og omfattet observasjon i klasserommet og intervjuer med 

elever og lærere. I tillegg ble en psykiatrisk sykepleier i det psykiske helseteamet for barn og 

unge på flyktningkontoret intervjuet. Vedkommende samarbeider med skolen og følger opp 

elevenes psykososiale behov. 

 De enslige flyktningene jeg har truffet går alle på eksamensrettet grunnskoleopplæring 

for å få grunnskolevitnemål, som er et vilkår for inntak til videregående opplæring om ikke 

grunnskole eller tilsvarende utdanning foreligger (opplæringsloven §3-1). I forskriften til 

opplæringsloven §6-10 presiseres dette kravet nærmere til å ha gjennomgått utdanning 

tilsvarende norsk grunnskole i minst 9 år, eller å ha ferdigheter på nivå med norsk grunnskole. 

Ungdommer over 16 år har rett til grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven 

§4A-1. Grunnskoletilbudet er spesielt tilrettelagt for voksne, men noen kommuner tilbyr egne 

klasser for bestemte aldersgrupper. Opplæringstilbudet er fulltid og varer fra ett til tre år etter 

behov, avhengig av blant annet norskkunnskaper og tidligere skolegang (Pastoor, 2012). I 

kommunen i denne studien går de fleste elevene i grunnskoleopplæring i tre år. Grunnskolen 

består av én klasse på nivå 1, én klasse på nivå 2 og to avgangsklasser på nivå 3. Elevene er 

mellom 16-40 år gamle, gjennomsnittsalderen er 23. Grunnskolen har nylig flyttet fra 

voksenopplæringssenteret til lokaler i en stor og populær videregående skole i kommunen.  

 Elevmassen er heterogen, med vidt forskjellig bakgrunn og ulike behov. Alle elevene i 

grunnskolen har til felles at de har vært nødt til å lære norsk i ungdomsalder eller voksen 

alder, at de må tilegne seg fagkunnskap og norsk skolekultur, og er i en integrasjonsprosess. I 

tillegg går flesteparten på eksamensrettet grunnskole med plan om å søke seg inn på videre-

gående skole med ”vanlige norske” elever, for å bruke deres egne ord. Ikke alle elevene på 

grunnskolen er enslige, mindreårige eller flyktninger, men de fem guttene jeg har intervjuet 
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var enslige mindreårige asylsøkere da de kom til Norge. De intervjuede elevene er mellom 16-

18 år gamle og er fra Afghanistan, Irak og Eritrea. Tre av dem bor i kommunale bofellesskap, 

én har nylig flyttet fra bofellesskap til hybel og én bor sammen med sin søster på hybel. 

 Elevene er svært forskjellige med tanke på framtidsønsker, personlighet og livs-

historier. Det er viktig å huske på at å være flyktning bare er ett aspekt ved deres subjektivitet 

(Hewson, 2006). Å bruke ordene ”flyktningelev” eller ”enslig mindreårig” kan føre med seg 

visse konnotasjoner. Derfor vil jeg presisere at jeg ved å bruke disse ordene ikke ønsker å 

forsterke identitetene deres som utelukkende ofre eller definere dem som maktesløse 

(Ferfolja, 2009:397). Studien ønsker å gi enslige mindreårige flyktninger en tydelig stemme 

innenfor forskningsfeltet, ved å utforske ungdommenes perspektiver på egen skolehverdag. 

  

Tidligere studier av elever med flyktningbakgrunn. Ifølge Bengtson og Ruud (2007) kommer 

de fleste enslige mindreårige flyktninger til Norge med et ønske om et fredeligere, bedre liv, 

samt med et ønske om å ta utdanning, blant annet for å kunne forsørge seg selv og familien i 

hjemlandet. De fleste er derfor svært interessert i læring og sterkt motivert for skolegang 

(ibid.). Internasjonale studier har sett på unge flyktningers og innvandreres opplevelser i og av 

skole i et nytt land med ulike metodologiske og teoretiske innfallsvinkler.  

 Ferfolja og Vickers' (2010) forskning i Australia vektlegger flyktningelevers behov for 

ekstra hjelp og støtteprogrammer i ”mainstream”-skole, fordi elevene mangler de mange 

formene for sosial-, lingvistisk- og kulturell kapital som blir tatt for gitt i australske klasse-

rom. I overgangen fra ”Intensive English centres” til normert australsk skole må elevene takle 

betydelige utfordringer, ikke bare faglige og språklige, men også utfordringer knyttet til 

forventninger og kultur i den australske skolen.  

 Popov og Sturesson (2011) ved Umeå universitet fant, gjennom elevintervjuer og 

gruppediskusjoner med lærerstudenter, at enslige mindreårige flyktninger opplever seg sosialt 

isolert, noe som gjør det vanskelig å lære svensk skikkelig. Forfatterne hevder at skolegang i 

Sverige forhindres av kulturelle forskjeller i forventninger til, og ideer om, undervisning og 

læring. Elevene sliter med å delta i klasseromsaktiviteter på riktig måte, blant annet når det 

gjelder samarbeid med medelever eller oppgaver med selvrefleksjon. Forskjellene mellom 

elevenes læringsstiler og det egalitære, dialogiske klasserommet må aktivt bygges bro 

imellom. Elevene sliter med motstridende krav. På den ene siden har de lyst til å lære svensk 

og få seg en jobb raskt, mens på den andre siden stiller Sveriges arbeidsmarked rigide krav. 

Lærerstudentene mente at de selv kunne bidra med teori når det gjelder lærerrollen og inter-

kulturelle perspektiver, men at de mangler praktiske verktøy for interkulturell mediering. 
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Studien etterspør mer oppmerksomhet på utdannings- framfor omsorgsperspektivet når det 

gjelder enslige mindreårige flyktninger i Sverige. 

 Kanadiske Montero, Ibrahim, Loomis og Newsmaster (2012) er bekymret fordi elever 

med flyktningbakgrunn har stor risiko for å droppe ut av skolen, og trekker samtidig fram 

hvor viktig skolen kan være når det gjelder å fremme helse, well-being og motvirke isolasjon, 

frustrasjon og videre sosiokulturell traumatisering. Kia-Keating og Ellis (2007) har koplet 

skoletilhørighet til positive utfall akademisk, atferdsmessig og psykologisk. Når flyktning-

ungdom har større grad av skoletilhørighet, har de lavere forekomst av depresjon og høyere 

mestringstro (self-efficacy), uavhengig av tidligere traumer. Montero og kolleger (2012) kom 

fram til følgende forslag som kan lede til sterkere skoletilhørighet: a) å utfordre enspråklige 

instruksjonspraksiser, b) å bekjempe negative holdninger til innvandrere på skolen og c) å 

tilby muligheter for flyktningelever til å delta i lederroller på skolen.  

 Australia har tatt imot mange afrikanske flyktninger det siste tiåret. I rapporten 

”Making up for lost time” (Cassity & Gow, 2005) skriver de om kunst”workshops” med 

flyktningelever i alderen 12-22, fokusgrupper med lærere og intervjuer med foreldre og 

verger. Det australske skolesystemet fungerer generelt ikke bra for de afrikanske elevene. 

Flyktningelevene begynner i introduksjonsklassene preget av stress, blir utsatt for urealistiske 

forventninger, og lærerne føler seg overveldet av læringsutfordringene, og synes det er 

vanskelig å ha forventninger og utvikle læringsplaner til flyktningelevene. 

 Roy og Roxas' (2011) artikkel ”Whose deficit is this anyhow? Exploring counter-

stories of Somali Bantu refugees' experiences in 'Doing school'” viser at flyktningfamilienes 

utdanningsmål og de nordamerikanske lærernes oppfatning av utdanningsmålene deres skiller 

seg fra hverandre. Forfatterne konkluderer med at lærernes diskurs er grunnet i et ”deficit-

based”-paradigme, som marginaliserer flyktningelevene ved å anta at skole er noe elevene 

ikke verdsetter. Marginalisering skjer også ved at lærerne skylder på elevene for dårlige 

resultater i skolen, heller enn å vurdere hvorvidt det er manglende opplæring fra skolens side i 

hvordan man ”gjør skole” i den nordamerikanske konteksten. 

 Njue og Retish (2010) har studert afrikanske innvandreres akademiske prestasjoner på 

en nordamerikansk high school ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder. Resultatene 

bekrefter den generelle nasjonale trenden at minoritetselever gjør det dårligere enn andre elev-

grupper. Samtidig har den aktuelle skolen hjulpet positivt ved tilrettelagte tiltak, som 

tospråklig undervisning og leksehjelp.  

 I de fleste av disse internasjonale studiene går flyktningungdommene etter en kort 

overgangsperiode på samme skole som de innfødte ungdommene, og noe av den ovennevnte 
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forskningen studerer flyktningelever som til og med går i samme klasse som majoritetselever. 

I så måte kan man si at det norske skolesystemet skiller seg ut, med tanke på at flyktning-

ungdommer over 16 år uten skolebakgrunn faller inn under voksenopplæringstilbudet før de 

kan begynne på videregående skole med ungdommer født i Norge. 

 

Eksamensrettet grunnskoleopplæring. Med Kompetansereformen fra 1999 fikk voksne rett 

til grunnskole og videregående opplæring (NOU, 2011). Tilbudet om eksamensrettet grunn-

skole består av 30 skoletimer per uke med norsk, engelsk, matte, naturfag og samfunnsfag (i 

denne studiens kommune også gymnastikk). Tilbudet kan som nevnt vare fra ett-tre år, 

avhengig av kommune. I denne studien går de aller fleste elevene tre år før de får grunnskole-

vitnemål og kan søke seg inn på videregående skole. Andelen minoritetsspråklige som mottar 

grunnskoleopplæring for voksne har i perioden 2003-2010 økt fra 56 prosent til 87 prosent 

(GSI, 2011). Ifølge Norges offentlige utredning (heretter NOU) ”Mangfold og mestring” av 

Østberg-utvalget (2010) er det allikevel ikke gjort en helhetlig omlegging av kurstilbudet, for 

å sikre at opplæringstilbudet er tilpasset deltakernes forutsetninger og behov.  

Statistikk over hvor stor andel av elevene som er flyktninger er ikke å oppdrive. Både 

data, statistikk og forskning på minoritetsspråklige voksne i grunnskoleopplæringen er 

mangelfull (Hagen & Skule, 2008). Det mangler også en oversikt over bruken av læremidler 

og i hvilken grad lærestedene har materiell tilpasset voksne, og om de benytter lærere med 

relevant pedagogisk bakgrunn (NOU, 2011). Østberg-utvalget påpeker at opplæringstilbudet 

for voksne trenger en gjennomgang med hensyn til faglig innhold og organisering. Et 

eksempel som trekkes fram er manglende differensiering av tilbudet rettet mot grupper med 

ulik alder, skolebakgrunn og språkkunnskap (NOU, 2010:7). NOUen ”Bedre integrering” 

(2011) hevder også at mange elever ikke behersker tilstrekkelig norsk til å følge under-

visningen på videregående. Det pekes på at de minoritetsspråklige elevene har med seg en 

muntlig språkkompetanse som bør synliggjøres, og som kan benyttes i tospråklig fag-

opplæring for å heve norskkompetansen. Slik anerkjennelse av morsmålet kan skape gunstige 

betingelser for læring og bidra til å fremme flerspråklighet (NOU, 2010).  

  

Forskningsspørsmål. Mange av de norske studiene på enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger bekrefter viktigheten av skole (Eide, 2002; Eide & Broch, 2010; Oppedal, 2007), 

men ingen går i dybden på hva som faktisk skjer i skolen eller klasserommet (Solberg, 1997; 

Pastoor, 2009). I tillegg har forskere stort sett rettet oppmerksomhet mot tiden i asylmottak, 

og unnlatt et fokus på de unges utvikling etter de har blitt bosatt i kommunene (Oppedal et al., 
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2008). Behovet er stort for forskning på flyktningungdoms møte med norsk skole generelt, og 

grunnskoleopplæring for voksne spesielt, med tanke på den lave fullføringsgraden av videre-

gående skole blant ungdom som selv har innvandret til Norge. Kun halvparten av denne 

gruppen fullførte videregående skole i løpet av en fem års periode (NOU, 2010), og enda 

færre av dem med kort botid i Norge (SSB, 2011).  

 På områder der det finnes lite forskningsbasert kunnskap fra før kan kvalitative 

forskningsmetoder være velegnet. Kvalitativ forskning kan bidra til å bringe fram i lyset 

fenomener som har vært lite studert, og til å utvikle passende begreper for å studere slike 

fenomener (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2011). Denne studien har derfor tatt en 

kvalitativ og eksplorativ form. Feltarbeidet ble startet uten satte hypoteser ut fra eksisterende 

teorier. Det er lite hensiktsmessig å utføre en observasjonsstudie for å kun teste ut én snever 

hypotese (Fangen, 2010). Samtidig kom jeg som forsker inn i feltet med visse forkunnskaper 

basert på tidligere forskningsfunn, og teoretiske forforståelser uavhengig av forskningsfeltet 

på flyktninger. Disse kommer jeg inn på nedenfor. Et nøkkelord ved eksplorativ forskning er 

fleksibilitet. Når ny informasjon blir tilgjengelig kan forskningen endre retning (Ghauri & 

Grønhaug, 2002). De innledende forskningsspørsmålene var derfor åpne: Hvordan opplever 

de enslige mindreårige flyktningene skolesituasjonen sin? Hva fremmer og hemmer elevenes 

læring? Hva er lærernes erfaringer med flyktningelever i grunnskolen? I tråd med Widerberg 

(2001:59-61): hvordan gjør elevene og lærerne norsk skole? 
 

Teoretisk forankring 

 

Ettersom denne studien handler om enslige mindreårige flyktningers skolesituasjon og hva 

som kan fremme eller hemme deres læring, er det relevant å avklare hva slags teoretisk 

tilnærming til læring som ligger til grunn. Denne oppgaven har et sosiokulturelt teoretisk 

perspektiv (Hundeide, 2003; Rogoff, 1990, 1995, 2004; Vygotsky, 1962), i tillegg til å bruke 

perspektiver fra den økologiske utviklingsmodellen (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner 

& Ceci, 1994). Oppgaven trekker også på kulturpsykologi (Toverud et al., 2002; Ulvik, 2005; 

Valsiner, 2007; Wertsch, 1995).  

  

Sosiokulturell teori. Ifølge sosiokulturell teori skjer læring i samhandling med andre, 

gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser. Kultur kan defineres som praksiser og 

tradisjoner som påvirker hvordan mennesker tenker, lever og utvikler seg (Rogoff, 2003). 
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Sosiokulturell teori hevder at læring er en kommunikativ prosess, hvor kunnskap deles 

gjennom interaksjon i situert diskurs og praksis (Pastoor, 2008). Mens andre teoretiske 

perspektiver på læring framhever individuelle intellektuelle prosesser i barnet, vektlegger den 

sosiokulturelle tilnærmingen samhandling mellom mennesker som grunnlaget for barns læring 

og utvikling. Menneskets tenkning kan ikke studeres alene, men må forstås i relasjon til den 

sosiale virksomhet den er en del av (Säljö, 2001). Læring kan forstås som tilegnelse av 

kulturelle, institusjonelle begreper og kommunikative spilleregler. Individet må tilpasse seg 

ulike typer sosiale språk og diskurser som eksisterer i institusjonene, for eksempel i skolen 

(Lave & Wenger, 1991; Wertsch 1998). Samtidig er det viktig å påpeke at sosiokulturell teori 

ikke avfeier universelle teorier om menneskets kognitive utvikling. Men analytisk legges det 

mest vekt på sosiale og kulturelle dimensjoner ved læring og utvikling (Wertsch & Toma, 

1995).  

 Et sentralt konsept innenfor sosiokulturell teori er mediering (John-Steiner & Mahn, 

1996). Symbolsk mediering er nøkkelen til ko-konstruering av kunnskap. Symboler er et 

instrument for mental aktivitet slik som verktøy er et instrument for kroppsarbeid (Vygotsky, 

1978:52). Sosiokulturell teori anser såkalte medieringsverktøy som grunnleggende for å forstå 

læring. Medieringsverktøy kan være mentale verktøy, herunder språk, diskurs, kategori, 

numre og diagrammer, eller de kan ta form av tekniske verktøy, som papir, penn, kalkulatorer 

og datamaskiner (Hundeide, 2003). Medieringsverktøy er produkter av sosiokulturell 

evolusjon (Forman et al., 1993), og finnes i den spesifikke kulturen eller den lokale 

konteksten barna er en del av (Rogoff, 1990).  

 Lev Vygotskys (1978) teori om zone of proximal development handler om å kunne 

utvikle barns fulle læringspotensial under veiledning og instruksjon fra mer kompetente 

andre. Læring foregår gjennom å gi barnet midlertidig støtte i læringsprosessen, ”to scaffold 

the child's understanding across the zone” (Wood, Bruner & Ross, 1976; sitert i Pastoor, 

2008:22). Ved å strukturere læringsoppgaver, stille spørsmål, gi implisitte hint og eksplisitte 

forklaringer kan læreren skape utviklingsstøttende rammer for elevens læring (Pastoor, 2008). 

Et annet viktig hjelpemiddel er å bygge bro mellom elevens nåværende forståelse og ny 

kunnskap (bridging, Rogoff, 1990). Andre teoretikere framhever instruksjonsmodellen 

cognitive apprenticeship (Collins, Brown & Newman, 1989; Rogoff, 1990), som handler om å 

veilede en ”lærling” som deltar i et praksisfellesskap på en slik måte at tenkningen bak 

oppgaven eller ferdigheten blir tydelig for den som holder på å lære noe nytt.  

 Konseptet situert læring utfordrer de tradisjonelle psykologiske tilnærmingene til 

utdanning og læring. Istedenfor å se på læring som noe dekontekstualisert, og med under-
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liggende universelle, individuelle prosesser, er alternativet å se på læring som situert og 

knyttet til spesifikke settinger (Andersson & Andersson, 2005). Alfred (2003) hevder at når 

mennesker lærer, konstruerer de egen kunnskap og mening i henhold til hva de allerede vet, i 

overensstemmelse med den sosiale, historiske og lingvistiske konteksten. Ved å se på læring 

som en situert aktivitet inkluderer man de sosiale, kulturelle og fysiske kontekstene i 

prosessen av å tilegne seg kunnskap og forståelse (Pastoor, 2008; Rogoff, 1990, 1995).   

 

Økologisk utviklingsmodell. Urie Bronfenbrenner var en russisk-amerikansk utviklings-

psykolog inspirert av Vygotskys sosiokulturelle teori (Tudge, Gray & Hogan, 1997). 

Bronfenbrenners økologiske utviklingsmodell har hatt stor innflytelse på hvordan man 

studerer mennesker og deres miljø innenfor psykologifaget. Ifølge Bronfenbrenner (1979) 

skjer menneskets utvikling i et sammensatt system av interaksjoner, som til sammen utgjør det 

som kalles et økologisk miljø. Modellen forklarer hvordan mennesker og systemer påvirker, 

og blir påvirket av, hverandre i et samfunn. Innerst i modellen finner man individet med dets 

personlige karakteristikker, deretter mikrosystemet, den lokale settingen der individet utvikler 

seg, for eksempel i hjemmet, blant venner eller på skolen. Så kommer mesosystemet som 

består av relasjoner mellom arenaer i nærmiljøet og eksosystemet som er samfunns-

institusjoner i det lokale miljøet. Makrosystemet består av ideologiene, kulturen, økonomien, 

lovverket og de sosiale konstruksjonene som er felles for den spesifikke kultur eller subkultur 

individet befinner seg i (Bronfenbrenner, 1979). Modellen har nå navnet bioøkologisk modell 

(Bronfenbrenner & Ceci, 1994). Foruten å inkludere en sterkere vektlegging av utvikling 

framfor kontekst,  har modellen blitt utvidet med kronosystemet, som inkluderer den 

historiske tiden mennesket lever i, både på mikro-, meso- og makronivå (Tudge, Mokrova, 

Hatfield & Karnik, 2009) 

 I henhold til Bronfenbrenners økologiske modell tar denne oppgaven for seg individ-

uelle elever som går på samme skole med samme ledelse, som relaterer seg til det lokale 

flyktningkontoret og kommune, samt lever med samme overordnete norske kultur, økonomi 

og lovverk. I eller utenfor dette makrosystemet kan det også være relevant å peke på inter-

nasjonale migrasjonsstrømninger og FNs påvirkning av norsk lovverk gjennom deres 

definisjon av flyktningstatus, men dette fokuset faller utenfor rammene for denne oppgaven. 

Allikevel er Bronfenbrenners modell et teoretisk bakteppe i analysen av flyktningelevenes og 

lærernes erfaringer, i og med at den hverdagslige undervisningssituasjonen uunngåelig er 

påvirket av rammer på systemnivå. 
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Kulturpsykologi. Oppgaven trekker også på perspektiver fra kulturpsykologi. Kultur-

psykologi handler om hvordan mennesker lever i et samfunn, og hvordan samfunnet og 

kulturen lever i menneskene (Valsiner, 2007). Det er ikke bare en psykologisk retning som 

studerer kulturelle forskjeller innenfor psykologiske temaer, men også en helhetlig tilnærming 

som gjør det mulig å forstå psykologiske fenomener på nye måter (Toverud et al., 2002) ved å 

integrere kulturelle praksiser som en naturlig del av psykologisk forskning (Valsiner, 2001). 

Studier fundert på kulturpsykologi ser på de komplekse relasjonene mellom personer og den 

kulturelle, historiske og sosiale sammenhengen de inngår i (Ulvik, 2005). Kulturpsykologi 

rommer inspirasjon fra sosiokulturell teori, sosialkonstruksjonisme og poststrukturalistisk 

teori (ibid.).  

Ulike forfattere har brukt begrepet kulturpsykologi der andre bruker sosiokulturell 

teori, i et forsøk på å blande sammen fagdisipliner (Wertsch, 1995). Cole (1995) har foreslått 

å kalle psykologisk forskning med sosiokulturelle premisser sosio-kulturell-historisk 

psykologi. Uavhengig av merkelappen er grunnideen at psykologisk fungering burde forstås 

helhetlig, som ett av forskjellige aspekter, heller enn psykologisk fungering som et enkelt-

stående fenomen som kan isoleres fra kultur og historie (Wertsch, 1995). Valsiner (2001) 

kritiserer psykologifagets historiske tendens til å undertrykke psykologisk kompleksitet ved at 

psykologifaget kvitter seg med kultur som en faktor i forskning.  

 Et eksempel på et bidrag fra kulturpsykologien til ”mainstream”-psykologi er å 

utfordre den gjengse oppfattelsen av et menneske og hvordan man kan studere mennesker. 

Det vestlige konseptet om et individ som ”a bounded, unique, more or less integrated motiva-

tional and cognitive universe, a dynamic center of awareness, emotion, judgment, and action 

organized into a distinctive whole and set contrastively both against other such wholes and 

against a social and natural background” (Geertz, 1975:48) kan oppfattes som en merkelig 

måte å se et individ på innenfor andre kulturer i verden. Allikevel er dette synet på mennesket 

et underliggende premiss for mye av moderne psykologi, noe kulturpsykologer forsøker å 

endre på ved å oppfordre til en sterkere kulturrelativisme og større grad av kulturell selv-

refleksjon fra forskernes side. Wertsch (1995) foreslår å se på menneskelig handling på den 

måten at handlingen tilbyr en kontekst, som et individ og samfunn interagerer innenfor. 

Samtidig vedgår han at alle handlinger har en psykologisk dimensjon. Poenget er at 

handlingen skjer innenfor en hendelse, heller enn som en separat prosess eller som et isolert 

objekt (Wertsch, 1995).  
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Metode 

 

Vitenskapsteoretisk ståsted. Som premiss for metodevalgene om klasseromsobservasjon og 

intervjuer ligger en overbevisning om at kvalitativ forskning kan bringe fram vitenskapelig 

kunnskap gjennom å utforske menneskelige prosesser i en naturlig situasjon (Postholm, 

2010). Innenfor et sosialkonstruksjonistisk vitenskapsteoretisk paradigme vil man ontologisk 

fokusere på fortolkninger av sosiale fenomener, og epistemologisk fokusere på metoder for 

fortolkningsprosessene. Tanken er at samfunnsvitenskapen ikke kan gripe virkeligheten i seg 

selv på samme måte som naturvitenskapene, men at vi kan gripe den gjennom vår språklig-

gjøring av verden. Det er ordene vi setter på verden som gir oss tilgang til forståelsen av 

hvordan verden er, og det er ordene som danner kjernen i våre fortolkninger om verden 

(Madsbu, 2011).  

 At vitenskapelig kunnskap er sosialt konstruert innebærer et relativistisk syn, idét 

kunnskapsproduksjonen oppfattes som styrt av lokale kontekster. Ethvert absolutt sannhets-

begrep avvises (Ekegren, 1997; sitert i Fangen, 2010), og analysen av menneskers handling 

fokuserer på fortolkning av mening og betydning i stedet for å lete etter universelle lover 

(Geertz, 1973:5). Det vi ser som virkelighet og sannhet er et resultat av perspektivene våre. 

Kunnskap og sannhet er ikke ferdig der ute for så å gripes av forskere, tvert om må vi skape 

det (Fangen, 2010).  

 Forskerens oppfatninger eller teorier om hvordan verden er vil kunne påvirke det 

forskeren skal finne ut av. Forskeren skaper dataene, eller er i alle fall medprodusent av data 

(Madsbu, 2011). Et konstruktivistisk perspektiv antar at individers og samfunnets oppfattelse 

og forståelse av hva som er virkelig i seg selv er et produkt av aktørers og gruppers sosiale 

interaksjon (Giddens & Birdsall, 2001). Det viktige må derfor være å dokumentere og 

analysere konstruksjonsprosessene av sosiale realiteter og ikke bare de sosiale realiteter som 

avledes av den sosiale konstruksjonen (Madsbu, 2011), altså at selve forståelsen av fenomenet 

er en del av konstruksjonen.  

 Enkelte vil hevde at psykologien som fag har unnlatt å innlemme sosialkonstrukt-

ivistiske tanker om både forskning og menneskelig handling, som sådan. Ifølge Bloom (1987) 

har psykologi på mystisk vis forsvunnet fra samfunnsvitenskapene. ”Its (...) success in the real 

world may have tempted it to give up the theoretical life” (Bloom, 1987:361). Kvale (1992) 

mener psykologien har stagnert intellektuelt og teoretisk, og bare importerer andre fag-

disipliners metoder og konsepter, selv om bildet ikke er entydig. I dag består psykologien av 
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mange ulike former eller subkategorier innenfor fagfeltet. Enkelte vil samtidig hevde at de 

ikke er likestilte, men at for eksempel kognitiv nevrovitenskap blir tildelt mer ressurser og 

publiseringsplass enn feministisk psykologi (Fox, Prilleltensky & Austin 2009).  

 Kulturpsykologi mener at det er umulig å beskrive mentale prosesser uavhengig av 

den sosiale, situasjonelle, kommunikative og kulturelle kontekst. Psykologiske prosesser skjer 

i menneskers dagligliv, og man må innta en virksomhets- og etnografiskorientert tilnærming 

til psykologisk forskning for å kunne si noe om prosessene (Hundeide, 2002). Psykologiske 

prosesser har sin opprinnelse i sosial interaksjon mellom mennesker, og våre sinn skapes 

gjennom dialog der ulike samspillsformer og symbolske redskaper tilegnes. Som spedbarn er 

vi biologisk predisponert til å inngå i slike dialoger (ibid.). Synet på hva kunnskap er og kan 

være, og hvordan kunnskap kan frambringes gjennom forskning, har gjennomgripende 

konsekvenser for ens valg av metode og forskningsspørsmål. 

  

Datainnsamlingen. To kvalitative metoder for datainnsamling ble tatt i bruk for å kunne 

utforske hvordan de enslige mindreårige flyktningene og lærerne opplever skolesituasjonen: 

klasseromsobservasjon og semistrukturerte intervjuer. Målet med kvalitativ forskning er å 

skape unike inntrykk og forståelser av hendelser, heller enn å nødvendigvis kunne 

generalisere funnene (Creswell, 2007).  

 Klasseromsobservasjon. Klasseromsetnografi legger vekt på læringsprosessens sosio-

kulturelle natur, inkluderer deltakeres perspektiver på egen atferd og gir en helhetlig analyse, 

som er følsom for de kontekstuelle nivåer interaksjoner og klasserom er situert i (Watson-

Gegeo, 1997:135, min oversettelse). I utgangspunktet var tanken med å være til stede i klasse-

rommet å utvikle empirinære begreper (sensitizing concepts) i forkant av intervjuene, å bli 

kjent med elevene og lærerne. Å bygge tillit var essensielt, med det utgangspunkt at nærhet til 

forskningsdeltakerne kan føre til bedre og fyldigere data (Toma, 2000). Etter hvert som 

klasseromsobservasjonen skred fram, ble det tydelig at klasserommet var en rik og natural-

istisk kilde til data i seg selv. Å bestemme hva jeg skulle observere og hva jeg skulle se etter 

ble en selektiv prosess, som således innebar et visst nivå av innledende analyse. Klasseroms-

observasjon er tidkrevende. I løpet av en periode på to måneder på grunnskolen observerte jeg 

i klasserommet i sammenlagt tre uker. 

 I motsetning til hva jeg fryktet på forhånd virket elevene vant til at det var personer i 

klasserommet i tillegg til læreren. Det virket som om de ikke lot seg påvirke av en fremmed 

observatør i klasserommet, selv om jeg fikk spørsmål om hvem jeg var i starten. ”Er du fra 

politiet/UDI?”, spurt med det jeg tolket som en fleipete tone. Eventuelt kan det være at 
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elevene fort aksepterte at jeg skulle være der fordi læreren eller skoleledelsen ga meg lov til å 

være i klasserommet deres. Jeg ble tre ganger spurt om jeg var der fordi jeg skulle bli lærer i 

grunnskolen, selv om jeg ved flere anledninger hadde presentert meg som student fra 

universitetet som skulle skrive oppgave om grunnskolen. Jeg unnlot å bruke ordet ”forskning” 

fordi jeg antok at ikke alle elever hadde en forståelse av hva ordet betydde, eller hva forskning 

kunne være. Et par ganger ble jeg kalt lærer av elevene, trolig fordi min rolle var uklar for 

dem, og fordi jeg tidvis deltok i klasseromssamtalen ved å snakke med dem om oppgavene. 

Det var vanskeligere å tolke hva lærerne syntes om å bli observert. Etter hvert virket det som 

om de ble vant til at jeg kom, og ikke lot seg påvirke i særlig grad av at jeg var der. Det er 

umulig for meg å si, men ingen av dem tok det opp som tema i intervjuene. Samtidig ville nok 

en eventuell misnøye med å bli både observert, studert og intervjuet ikke uttrykkes direkte til 

den som holder på med nettopp de aktivitetene. 

 Mens feltarbeidet foregikk fikk jeg informasjon om hvilke elever som var enslige 

mindreårige flyktninger fra fagleder i grunnskolen. Vissheten endret ikke min tilnærming til 

klasseromsobservasjonen. Jeg forsøkte fortsatt å ha et helhetlig blikk på alle elevene, selv om 

dette omfavnet cirka femti elever i fire klasser. Jeg ville ikke gi slipp på det å få med meg 

klasseromsamtalen som helhet, og valgte å etterstrebe et helhetlig blikk framfor å fokusere på 

et fåtall, selv om jeg nå visste hvem jeg skulle forsøke å rekruttere til intervju. 

 I klasserommet satt jeg som oftest bakerst når det var tavleundervisning, men når 

elevene ble overlatt til seg selv, eller fikk gruppeoppgaver, gikk jeg rundt i klasserommet og 

snakket med elevene, hovedsakelig om skoleoppgavene. Hvis noen drev med noe annet enn 

skolearbeid, spurte jeg interessert om det, forsøksvis ikke fordømmende, for å tydeliggjøre 

min rolle som ikke-lærer. Eksempelvis kunne noen av elevene høre på musikk, besøke 

Facebook, eller se videoer på datamaskinene sine mens læreren underviste. Dette fikk jeg i 

større grad enn læreren med meg siden jeg satt bak elevene. Når læreren åpnet for mer fritt 

arbeid, gikk jeg gjerne bort og spurte hva det var elevene hadde sett eller hørt på, og fikk 

alltid svar. Ofte så elevene på musikkvideoer med artister fra hjemlandet, men ved ett tilfelle 

var det en elev som så på You tube-videoer av Jens Stoltenberg som talte, noe jeg reagerte 

med overraskelse på. Eleven sa han så på det fordi han likte politikk og ville lære om Norge. 

 Når jeg satt bakerst i klasserommet, skrev jeg detaljerte feltnotater i en liten notatbok, 

men når jeg snakket med elevene i løpet av skoletimen, i friminuttene, eller tok følge med 

dem fra skolen til busstasjonen var jeg nødt til å bruke hukommelsen, for så å skrive ned 

”scratch notes” (Sanjek, 1990) så fort de ikke så meg. Under lærermøtene skrev jeg åpent i 

notatboka. Under de friminuttene jeg var i lærerværelset skrev jeg ikke notater, men 
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konsentrerte meg om å huske hva de sa, for så å skrive det ned så fort jeg fikk sjansen. En del 

feltnotater fra observasjonsperioden ble skrevet mens jeg var på toalettet. 

 Intervjuing. Jeg intervjuet fem elever, fire lærere og én psykiatrisk sykepleier, som 

jobber i psykisk helseteam for barn og unge flyktninger. Sykepleieren har tett samarbeid med 

lærerne, og følger opp elever som trenger det, med mål om å ivareta elevenes sosio-

emosjonelle behov på grunnskolen: ”Slukke branner”, som hun sa. Én av lærerne er også 

fagleder for grunnskoledelen av voksenopplæringen, og har overordnet ansvar for timeplaner, 

ansatte, ulike samarbeid og mer praktiske ting utover vanlig undervisning. Alle intervjuene 

hadde en varighet på 1-2 timer. Fordi jeg brukte tolk i tre av elevintervjuene, er disse noe 

kortere innholdsmessig, selv om de varte en time eller lengre. Elevintervjuene ble gjort i et 

møterom i skolebiblioteket, mens lærerintervjuene ble gjennomført i et møterom. Intervjuet 

med psykiatrisk sykepleier ble gjennomført på vedkommendes kontor. Jeg brukte en bærbar 

PC som diktafon for lydopptak. Intervjuguidene var tidligere blitt brukt i FUS-prosjektet, men 

ble brukt veiledende, ikke uttømmende. Jeg hadde som mål at intervjuene skulle oppleves mer 

som samtaler enn ha en stringent spørsmål-svar-form. I intervjuene kom jeg med egne opp-

følgingsspørsmål og føyet til noen spørsmål som belyste min problemstilling ytterligere, eller 

inkluderte temaer som hadde kommet opp i tidligere intervjuer. Intervjuguide til psykiatrisk 

sykepleier utformet jeg selv, men den ble omtrent ikke fulgt på grunn av samtaleformen. 

 Avgjørelsen om bruk av tolk ble tatt på bakgrunn av elevens språknivå, botid i Norge og 

etter elevenes ønske. Tolken var fra tolketjenesten i kommunen, ble brukt i tre intervjuer og 

tolket samme språk. Han kan ha påvirket svarene informanten valgte å gi i situasjonen (Dahl 

& Pettersen, 1997). Tolken kjente to av elevene fra fotballag og tidligere tolking, noe det kan 

ha vært fordeler og ulemper med. Jeg plukket bare opp vennskapelig tone mellom tolken og 

elevene. Tolken var rundt 30 år, og ble ikke antatt å ha en monitorerende rolle i det etniske 

miljøet i kommunen. I ett av intervjuene var en elev sårbart ærlig da han sa han ikke hadde 

noen venner. Tolken grep sjansen til å si at eleven kunne ringe ham neste gang han trengte 

noen å være sammen med. 

 Elevene ble rekruttert til intervju fra listen med enslige mindreårige flyktninger jeg fikk. 

I en pause mellom skoletimer, eller i skoletimer det passet, tok jeg elever ut én og én for å 

informere dem om prosjektet, vise dem samtykkeskjemaet, forklare med enkle ord og spørre 

om de kunne tenke seg å bli intervjuet. Noen var klare fra start på at de ville være med, andre 

trengte betenkningstid. I og med at jeg var i klasserommet flere ganger i uken på denne tiden, 

laget jeg avtaler med elevene fra dag til dag. Noen elever dukket ikke opp på skolen den 

dagen vi hadde avtalt intervjutid, og ofte var det prøver eller viktige skoletimer som kom i 
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veien. Lærerne ble informert og fikk samtykkeskjemaer på et lærermøte. Ikke alle lærerne 

framsto utelukkende positive til å bli intervjuet, ifølge dem selv hadde det mest med tids-

mangel å gjøre. Noen var med én gang klare på at de gjerne ville bli intervjuet. Jeg prioriterte 

å gjøre avtaler med de lærerne som var klassekontakter, med tanken om at disse kjente 

elevene best og hadde høyest stillingsprosent. Jeg fant senere ut at det ikke var automatikk i 

høy stillingsprosent og det å være klassekontakt. 

 Elevene som ble intervjuet var alle gutter fra 16-18 år, kom fra Afghanistan, Iran, Irak 

og Eritrea og hadde vært i Norge mellom ett og tre år. De hadde bodd på asylmottak eller et 

eget mottak for enslige mindreårige mellom åtte og 13 måneder, og de hadde gått på grunn-

skoleopplæring mellom fire måneder og to og et halvt år. Elevene hadde ulik skolebakgrunn 

fra hjemlandet. Den med minst skolegang hadde kun gått på koranskole et par ganger i uka, 

mens eleven med mest skolegang hadde ti år med skole seks dager i uka. Lærerne som ble 

intervjuet var tre kvinner og én mann mellom 30 og 60 år, sykepleieren var en kvinne over 40. 

 Intervjuers styrke er at de gir muligheten til å lære om hva man ikke kan se, og utforske 

alternative forklaringer til det man ser (Glesne & Peshkin, 1992:65). Intervjudata bør ikke 

behandles som om det var handlingsdata, men mer ses som folks selvrepresentasjon. Det 

forskningsdeltakerne sier de gjør kan man se på som en historie som gjenspeiler hvordan de 

ønsker å framstille seg selv (Fangen, 2010). 

 Datametning, eller teoretisk metning, skjer ifølge Glaser og Strauss (1967) når forskeren 

ikke får ny informasjon og nye intervjuer gjentar tidligere intervjuer. Madsbu (2011) vil 

erstatte begrepet med pragmatisk metning. Det vil si at forskeren samler data fram til hun/han 

har nok empirisk materiale til å kunne benytte det til et analysearbeid. Tidsrammen for en 

masteroppgave er relativt kort. Derfor brukes pragmatisk metning i denne oppgaven som 

pragmatisk med tanke på analyse, kapasitet og tidsbruk.  

 Metodologiske refleksjoner. Ved å kombinere deltakende observasjon med intervjuer 

drar man som forsker nytte av at de to ulike datainnsamlingsmetodene gir grunnlag for ulike 

typer data. Troverdigheten til datafortolkningene øker med triangulering (Glesne & Peshkin, 

1992). Intervjuer kan brukes for å validere observasjonsmaterialet, ved å spørre om ting man 

har sett, og vurdere det sagte opp mot det observerte (Fangen, 2010). Observasjonsperioden 

var viktig med tanke på både lærer- og elevintervjuene, ettersom jeg hadde konkret atferd å 

knytte opp mot uttalelsene i intervjuene. For eksempel ville kanskje ikke elevene innrømmet i 

intervju at de gjorde andre ting enn skolearbeid i timene, hadde jeg aldri vært i en skoletime 

med dem. Én elev svarte dette på spørsmål om det er vanskelig å følge med i timen: ”Jeg 

prøver å følge, men noen ganger også, hvis jeg kjeder meg så går jeg på Facebook, for å være 
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ærlig. Så åpner jeg Facebook og chatter.” I intervjuene opplevde jeg at lærerne anerkjente den 

tiden jeg hadde vært på skolen som observatør, og rettet egne uttalelser etter mine antatte 

inntrykk. På spørsmål om læreren er fornøyd med undervisningstilbudet som gis ved skolen 

svarte én lærer dette: ”Stort sett synes jeg det er veldig bra her, jeg synes det.Men.. Du ser 

sikkert, du ser det jo litt annerledes enn meg.” 

 Andre forskere ville observert andre ting, bitt seg merke i andre hendelser og tolket 

klasserommet annerledes enn det jeg gjorde under feltarbeidet. Det var antakelig både fordeler 

og ulemper ved at jeg var såpass ung (25 år), nær i alder til mange av elevene. Enkelte elever 

virket som de ville imponere og bli kjent med meg som en venn. Det kan hende at jeg repres-

enterte noe ”norsk” som de gjerne ville ha tilgang til, det vet jeg ikke. Samtidig kunne jeg 

også kategoriseres som nærmere lærerne fordi lærerne og jeg kunne snakke sammen uten 

misforståelser, og fordi jeg var i lærerværelset i noen friminutter, selv om elevene ikke 

nødvendigvis fikk med seg det. Jeg opplevde at elevene ble overrasket og glade over at jeg 

tilnærmet meg dem på en vennskapelig måte ved å slå følge fra skolen til busstasjonen, eller 

ved å snakke om ”tullete ting” i friminuttene. Bortsett fra å gå med dem fra skolebygget til 

stasjonen så jeg bare elevene på skolen. Elevene opplevde sannsynligvis at jeg var knyttet til 

lærerne og skolen, men muligens i større eller mindre grad avhengig av hvor godt hver enkelt 

mente de ble kjent med meg. Samtidig virket det som om mange elever forsto at jeg kom 

utenfra og at de åpent kunne snakke om lærerne til meg, og evaluere lærerne enkeltvis.  

  

Etiske hensyn. Det er ingen tvil om at enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe i 

det norske samfunnet. De er alene i et nytt land og kan ha potensielle traumatiske opplevelser 

bak seg, både fra hjemlandet, fra flukten og/eller asylprosessen (Eide, 2012). Derfor er det 

viktig å trå varsomt i forskningsprosessen, og følge de gjeldende etiske retningslinjene når det 

gjelder hvordan samtykke skal innhentes, vurdering av samtykkekompetanse, mulige 

konsekvenser av å delta som kan skade barna, og hensynet til konfidensialitet. Samtidig kan 

forskere bli for opptatt av barnas sårbarhet i stedet for å fokusere på deres kunnskap (Eide & 

Broch, 2010). Det er viktig å anerkjenne at ungdommene kjenner sin egen situasjon best, i 

tillegg til at barn og ungdom har rett til aktiv deltakelse i samfunnet og å uttale seg, noe som 

er nedfelt i FNs barnekonvensjon (Eide & Broch, 2010). Det må utøves en balanse mellom å 

ta hensyn til at de er i en sårbar posisjon og samtidig gi flyktninger en stemme i forskning 

som angår dem. Holder forskere seg unna, kan det føre til at flyktningene blir usynlige og 

maktesløse i det akademiske miljøet og i samfunnet generelt, også der beslutningene tas. Man 

har et etisk ansvar overfor informantene etter at feltarbeidet er avsluttet (Fangen, 2010), noe 
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som er forsøkt opprettholdt ved anonymisering av gjenkjennelige karakteristikker og 

tilbakeholdelse av sensitivt datainnhold.  

 

Analyseprosessen. Analyse er en kontinuerlig prosess i kvalitativ forskning, som foregår fra 

første stund i en feltarbeidsstudie (Fangen, 2010). Fra det innledende møtet med elevene, de 

ansatte på skolen og det fysiske klasserommet dukket analytiske tanker opp, både erfarings-

nære- og teorinære analyser, basert på min forforståelse og teoretiske utgangspunkt. For 

eksempel ble samtaler om kulturelle forskjeller og hva som ble definert som norsk, både i 

klasserommet og utenfor, et tema jeg spisset ørene for hver gang det kom opp. Bare det at 

temaet kom opp hyppig i løpet av to måneder i grunnskolen, gjør at jeg vil argumentere for 

dets empirinærhet. I tillegg opplevde jeg flere hendelser i klasserommet som var preget av 

misforståelser på grunn av kulturelle referanser, med læremateriellet som tydelig eksempel. Et 

tredje eksempel er temaet lærere brakte på banen om at elevene må lære å gå på skole. At de 

ikke bare må lære fagkunnskap, men rutinen ved å gå på skole og ”norsk skoleatferd”. Utover 

dette fikk jeg gjennom uformelle samtaler med elevene inntrykk av at de så på grunnskolen 

som et midlertidig sted, i motsetning til ”ordentlig” skole, som etter deres oppfatning var 

videregående skole. I lys av tidligere forskning tenkte jeg på om dette kunne påvirke skole-

tilhørigheten deres, og dermed motivasjonen for å gå på grunnskoleopplæring.  

 Jeg sammenliknet kontinuerlig disse antakelsene med andre antakelser (Glaser & 

Strauss, 1967) som kunne tenkes å påvirke både elevenes opplevelse av skolen og lærernes 

erfaringer. De ovennevnte temaene i klasserommet opplevdes etter hvert som sentrale for å 

forstå elevenes erfaringer på skolen. Hendelsene sto fram som nøkkelhendelser fordi de hadde 

potensial til å ”make explicit a theoretical 'loading'” (Erickson,1986, sitert i Pastoor, 2008:46). 

Hendelsene kunne belyse forskningsspørsmålene gjennom koplingen til den teoretiske 

forankringen og de analytiske konstruktene som kom fram i løpet av forskningsprosessen.  

 Fangen (2010) skriver om ulike fortolkningsnivåer i analyseprosessen. Første for-

tolkningsnivå innebærer å konstatere det en ser og hører, men det kan også bety å fortolke 

med begreper som er nært opp til de deltakerne benytter. For å unngå å bli et mikrofonstativ 

for forskningsdeltakerne, introduserer man en andregrads fortolkning, i forsøk på å overskride 

deltakernes ”common sense”-forståelsesnivå. Framgangsmåten for å lage en tykk beskrivelse 

på andregradsnivå er å begynne med ens egne tolkninger av hva deltakerne driver med, eller 

tror de driver med, for så å systematisere tolkningene (Geertz, 1973:15). Tredjegrads-

fortolkning handler om å avdekke skjulte interesser, drivkrefter eller maktforhold. Da 

fortolker man ikke bare deltakernes fortolkninger, da stiller man seg også kritisk til disse, eller 
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leter etter skjulte agendaer eller behov (Fangen, 2010:222).  

 Forskjellige fortolkningsnivåer illustrerer måter jeg har sett datamaterialet ulikt på, 

men det har ikke vært en lineær prosess. Tvert imot har jeg stadig beveget meg fra strukturell, 

kritisk teori til empirinære fortolkninger, fra forsøksvis rene gjengivelser av hendelser som 

har skjedd i klasserommet til å se elevenes opplevelser i forhold til eksisterende empiri om 

flyktninger, minoritetsspråklige i klasserommet, og i henhold til sosiokulturell læringsteori. 

Det er allikevel umulig å presentere ”rene” observasjoner. En forskers gjengivelse av det 

hun/han har sett vil alltid til en viss grad innebære en tolkning av det (Fangen, 2010). 

 Da intervjuene var gjennomført og observasjonsperioden over, var første steg å bli 

godt kjent med datamaterialet. Intervjuene ble transkribert ordrett, seks av intervjuene ble 

transkribert av meg og fire av transkribenter tilknyttet FUS-prosjektet. I tillegg til hvert enkelt 

ord, ble latter og pauser inkludert i transkripsjonen. Etter å ha lest gjennom transkripsjonene 

flere ganger, gikk jeg tilbake til lydopptaket om et utsagn var uklart på papiret, men klart i 

lydkonteksten. Deretter leste jeg transkripsjonene gjentatte ganger, markerte partier jeg mente 

belyste forskningsspørsmålet og gjorde kommentarer i margen. Kommentarene til intervjuene 

handlet både om det deskriptive innholdet (hva sies her?) og fortolkning (hva betyr det som 

sies?). Etter dette preliminære analysearbeidet begynte kodingen av transkripsjonene. 

 Jeg kodet hvert enkelt intervju, deretter sammenliknet jeg segmenter fra forskjellige 

intervjuer som var gitt liknende kode, samlet ulike koder i liknende kategorier og samlet 

karakteristikker for hver kategori (Boeije, 2002). Deretter sammenliknet jeg elevenes og 

lærernes perspektiver på skolesituasjonen. Kodeprosessen fulgte Strauss og Corbins (2008) 

henvisninger til tre analysenivåer: åpen koding, aksial koding og selektiv koding, til tross for 

at studien ellers ikke koplet seg strengt opp mot utvikling av en ”grounded theory”. Koder 

kunne være ”skoleatferd”, ”lærervurdering”, ”rammer å jobbe under”. Enkelte koder ble slått 

sammen i prosessen, som for eksempel ”norske venner” og ”sosialt miljø”. Jeg fulgte til en 

viss grad Boeijes (2002) framgangsmåte, som består av sammenlikning innad i hvert enkelt 

intervju, sammenlikning mellom intervjuer innad i samme gruppe (elev-/lærergruppen) og 

sammenlikning av intervjuer fra de to gruppene. Jeg skilte meg fra Boeijes framgangsmåte 

ved å vente med systematisk koding til alle intervjuene var gjennomført. 

 Konstant sammenlikningsmetode (Glaser & Strauss, 1967) brukes av forskere for å 

utvikle konsepter fra datamaterialet ved å kode og analysere på samme tid (Taylor & Bogdan, 

1998). Målet er å finne konseptuelle likheter og å oppdage mønstre i datamaterialet (Boeije, 

2002). Ifølge Strauss og Corbin (1998) handler sammenlikning om en kreativ prosess, og 

samspillet mellom data og forskeren når hun/han samler og analyserer dataene. Samtidig er 
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denne studien vâr for kritikken fra Strauss og Corbin (2008) når det gjelder å bruke grounded 

theory-metoder uten å lage teoretiske konsepter. Målsettingen har vært å forholde seg så 

induktivt som mulig til analysen, samtidig som jeg har vært bevisst min forforståelse (Strauss 

& Corbin, 2008), og jeg har også jobbet abduktivt utifra de ovennevnte teoriene.  

 Samtidig som induksjon fra dataene var et mål, vil jeg anerkjenne den sosiale inter-

aksjonen og relasjonen som oppsto mellom meg, elever og lærere idét jeg begynte å delta i 

skolehverdagen deres. Både spørsmålene jeg stilte og temaene elevene, lærerne og jeg snakket 

om ved forskjellige anledninger, også i intervjusituasjonen, kan ha bidratt til å styre empirien i 

én eller flere teoretiske retninger. Derfor er det viktig å beskrive forskningsprosessen utførlig 

(Fangen, 2010). Som kvalitativ forsker er man deltakende, man har en påvirkning på hva som 

blir tydelig i feltet og hva forskningsdeltakerne anser det som passende å si. Blant annet sa jeg 

til elevene at mitt fokus var å se hvordan de hadde det på skolen for å kunne forbedre skole-

tilbudet på sikt, fordi jeg fryktet at elevene skulle føle seg iakttatt på en negativ måte.  

 Til slutt satt jeg igjen med en rekke temaer som preget intervjuene og observasjonene, 

som igjen passet inn under ulike aspekter ved skolesituasjonen til de enslige mindreårige 

flyktningene. Disse aspektene er hva som kjennetegner erfaringene deres i skolen, hva som 

påvirker læringen deres, elevenes syn på norsk skolepraksis og hvilke diskurser som preger 

lærernes erfaringer med arbeidet i grunnskolen. 
 

Dataanalyse og diskusjon 

 

I denne delen av oppgaven vil dataanalysen presenteres og diskuteres. Avsnittene tar opp 

følgende aspekter: Erfaringer i skolen, Læringspåvirkning, Norsk skolepraksis og Lærernes 

diskurser. Sitatutdragene er fra de transkriberte intervjuene, eller er nedskrevne sitater fra 

samtaler i klasserommet eller lærerværelset. Intensjonen med å trykke lange sitater er å vise 

utsagnene i kontekst, og å tydeliggjøre skillet mellom forskningsdeltakernes utsagn og mine 

fortolkninger av disse (Fangen, 2010). ”I” står for intervjuer. For å sikre anonymitet har jeg 

valgt å ikke avsløre elevenes identitet, og ikke oppgi kjønn på lærerne. Noen av sitatene er 

renskrevet til bokmål for å gjøre teksten mer forståelig for leseren, og for å unngå 

nedvurdering av elevene på grunn av gebrokken norsk (Kvale & Brinkmann, 1997). Én av 

lærerne snakker et annet nordisk språk, og én av lærerne har dialekt avvikende fra bokmål, 

deres sitater er omgjort til bokmål. Når hva/hvem det snakkes om er utydelig uten kunnskap 

om kontekst, kommer forklaringer i klammer. 
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Erfaringer i skolen 

Dette avsnittet tar opp elevenes og lærernes erfaringer i, og oppfatning av, skolen, og hvordan 

erfaringene påvirker skolehverdagen deres.  

  

Grunnskolen som et midlertidig sted. Det mest framtredende budskapet fra elevene er synet 

deres på eksamensrettet grunnskoleopplæring som et midlertidig sted. De ser på grunnskolen 

som et springbrett til videregående skole, og en til dels unødvendig mellomstasjon. Temaet 

gjennomsyret alle elevintervjuene uten at det ble stilt spørsmål om det. Alle elevene beskriver 

grunnskolen i voksenopplæringen som noe annet enn ordentlig skole, som noe de må gjennom 

for å nå målet om å komme inn på videregående skole, og med det gå på en skole som ”teller” 

i det norske utdanningssystemet. Alle guttene trekker fram at hvis de hadde kunnet begynne i 

vanlig skole da de fikk oppholdstillatelse, altså grunnskole med norskfødte elever, hadde de 

lært mer norsk og vært flinkere på skolen. Elevene mener de hadde jobbet hardere hvis de 

hadde gått sammen med norske elever, fordi det hadde vært flaut å sitte i klasserommet når 

alle andre kan mer enn deg. Ifølge elevene ville dét å gå sammen med norske elever økt 

motivasjonen til å jobbe hardere med skole. På voksenopplæringen synes ikke elevene det er 

flaut å ikke kunne noe eller ikke ha gjort leksene, fordi mange av de andre elevene ikke kan 

særlig mye norsk, og kanskje ikke kan skrive engang, ifølge de intervjuede elevene. Å lære å 

skrive på det latinske alfabetet lærer elevene seg i løpet av grunnskolen, om de ikke kunne det 

fra før. 

 Fire av fem elever mener at de kaster bort tiden på grunnskolen, at tiden blir misbrukt 

og at de helst vil slippe å gå så lenge som tre år før de kan søke seg inn på videregående. 

Denne eleven, som har gått på grunnskolen i over to år, beskriver skolen som ”generelt drit”: 

 

 Drit med skolen, det er.. En god del lærere og de som bestemmer på en måte ikke sant. Så synes 
 jeg  at tre år er alt for mye.(...)1 Eller, så det er ikke for mye faktisk. Det er noen som er her tre år 
 og ikke kan en drit og har ikke lært seg språket enda, men.. Jeg synes de som klarer eller de som- 
 det er mange norske ungdommer som får 2-3 [karakterer] på videregående skole også, ikkesant. Så 
 synes jeg når man klarer det så.. de kan slippe oss. 
 
Denne eleven føler seg urettferdig behandlet fordi han trodde han skulle kunne begynne på 

videregående skole i fjor, men så anbefalte lærerne ham å ikke ta privatisteksamen, og heller 

gå ett år til på grunnskolen før videregående skole. Eleven anerkjenner at han kanskje ville 

fått en lav karakter på privatisteksamen, men legitimerer det med at det er mange norske 
                                                 

1 Transkripsjonsnøkkel: (...) markerer at deler av samtalen utelates. Korte og mellomlange pauser 
markeres med hhv. .. og ....  Avbrutte ord markeres med bindestrek -. Ord med store bokstaver symboliserer trykk 
på ordet i samtalen.  
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ungdommer som også får lave karakterer på videregående.  
  

Elev: De [lærerne] trenger ikke å lyve ikke sant. I fjor hun [fagleder] sa til meg du kan ta, hva 
heter det, privatisteksamen i Oslo. Så begynte jeg å jobbe med lekser og lærerne var veldig 
fornøyd seriøst, ikkesant vi tar møte av og til med bofellesskapet og de kommer og de var veldig 
fornøyd. ”[elevens navn] er blitt flink og blabla” og ikkesant, og etter fem måneder så sier de 'nei, 
du kan ikke' ikkesant. Hun sa du kan ta de privatisteksamenene i Oslo. Hvis det blir bestått så 
begynner du på videregående. Etter seks måneder de sa at vi kan ikke signere. ”Du har ikke vært 
på skole i hjemlandet ditt og blabla”, masse drit. Ikkesant, de trengte ikke å lyve også. 

 
Det virker som eleven føler at lærerne har for mye makt over situasjonen hans. Han mener, i 

likhet med de andre elevene, at de bruker altfor lang tid på grunnskolen og videregående til 

sammen, noe som gjør at man blir skolelei. Denne eleven har ikke noen skolegang fra hjem-

landet ut over koranskole, men mener allikevel at han kaster bort tid på grunnskolen. På 

innvendinger om at man må lære norsk før man begynner på videregående, mener to av 

elevene at det ikke tar så lang tid, at det bare tar ett år å lære norsk godt nok til å ta igjen de 

norske elevene. Hvis man jobber mye med skolen og får leksehjelp på videregående ville de 

klart å gå der, mener elevene, og poenget deres er at dette gjerne skulle skjedd mye raskere 

etter at de fikk oppholdstillatelse.  

 Tre av elevene sier de vurderer å slutte på skolen og begynne å jobbe, fordi de synes 

det tar for lang tid å gå tre år på grunnskolen før de kan begynne på videregående, selv om de 

samtidig sier at de ikke har lyst til å slutte på skolen, og at de har lyst på en utdanning. Ifølge 

lærerne er det store kunnskapshull som skal tettes før elevene kan begynne på videregående. I 

tillegg mener én av lærerne at det er elevene med minst skolebakgrunn som har vanskeligst 

for å forstå verdien av det de lærer på grunnskolen. Elevene med mest skolebakgrunn fra 

hjemlandet har, ifølge denne læreren, mer innsikt i hva skole handler om, mer erfaring med 

hvordan man lærer og at læring er noe abstrakt som kommer ”uten at man merker det”. 

Elevene med skolegang virker å verdsette grunnskolen og læringen de opplever, noe elevene 

med mindre skolegang ikke gjør i like stor grad. Ifølge én av lærerne er det de svakeste 

elevene som er mest opptatt av å komme seg fort inn i videregående skole.  

 Flere av elevene beskriver det norske skolesystemet som vanskelig å forstå og 

urettferdig. De har kamerater som har vært rett under eller på samme alder som dem da de 

kom til Norge, som går i vanlig grunnskole og får begynne på videregående raskere. Elevene 

opplever det som vilkårlig hvem som får begynne i vanlig skole og hvem som må gå på 

voksenopplæring. Én elev har måttet gå ett år i grunnskolen om igjen etter at han byttet skole 

fra nabokommunen, noe han synes er dypt urettferdig. Han hevder at han har forsøkt å snakke 

med lærerne, men at de sier at han bare må vente. 



 

21 

 Elevene som ble intervjuet er gutter mellom 16-18 år, alle beskriver seg selv som 

ungdommer og synes det er feil at de skal gå sammen med ”voksne mennesker”. Spesielt 

eleven på 16 år snakker om at han føler seg ung sammenliknet med medelevene: 

 

 Det er litt sånn kjedelig for meg, det er mange gamle menn, jeg er ikke så gammel, jeg er bare 16 
 år, kommer med sånne som er 23-25-30 år. De er mye eldre og vi kan ikke tulle sammen, vi kan 
 ikke leke sammen, på en måte, så det er vanskelig. De er mye eldre, de er ikke på alderen vår. 
 
Alle elevene nevner det store aldersspennet som et problem i skolehverdagen deres. Elevene 

mener de forstår fagstoffet på skolen raskere enn de som er eldre. I tillegg påvirker alders-

spennet det sosiale miljøet, som eleven over nevner. Flere av elevene utbroderer at de ikke har 

noe å snakke om med elevene som er gift og har barn. De synes det er slitsomt å gå på skole 

med eldre elever som tilsynelatende må forklares ting flere ganger, og mener det hadde vært 

bedre for dem å gå på vanlig skole med norskfødte elever. 

 Fra lærernes ståsted ser som ovennevnt virkeligheten annerledes ut, selv om lærerne 

også anerkjenner at eksamensrettet grunnskoleopplæring er et springbrett til videregående 

skole. De uttaler at det ikke gir mening å ta grunnskoleopplæring hvis man ikke skal gå på 

videregående. Grunnskoleopplæringen er ikke et blivende sted, og elevene er nødt til å 

komme seg videre, til tross for at elevene ifølge lærerne ikke oppnår et høyt faglig nivå, eller 

et nivå som kan sammenliknes med norskfødte elevers grunnskolevitnemål: ”De kan jo ikke 

være her år etter år etter år. De må komme seg videre også. Man kan ikke gå i 4-5-6 år her. 

Det, det er.. Nei.” Ifølge denne læreren kan elevene i teorien gå mer enn tre år på grunnskolen 

hvis det er økonomi til det. Enkelte ganger har den faglige progresjonen til elevene vært så lav 

i løpet av tre år at lærerne har måttet vurdere om det er forsvarlig å sende dem inn i videre-

gående skole. Samtidig har lærerne et gjennomgående fokus på framtiden til elevene, og at 

grunnskolen gir et godt grunnlag for videre utdanning. ”Å komme seg videre” er en gjen-

takende beskrivelse lærerne bruker om elevenes skolesituasjon.  

Måten lærerne snakker om grunnskolen som et springbrett på, skiller seg allikevel fra 

elevenes måte å gjøre det på. Elevene er delvis misfornøyd med grunnskolen når de fokuserer 

på den som et midlertidig sted, mens lærerne framhever det positive grunnlaget grunnskolen 

legger for videre utdanning.  

 Lærerne forklarer også at elevene er utålmodige, at de vil nå et høyere klassenivå for 

tidlig og vil komme seg på videregående for raskt. Som nevnt over er lærernes bekymring at 

det faglige nivået er altfor lavt, selv etter tre år. Lærernes intensjon er at elevene ikke skal få 

totalsjokk når de begynner på videregående, og ville komme tilbake til de trygge rammene 

lærerne opplever de gir på grunnskolen. Lærerne gir eksempler på elever som har begynt på 
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videregående skole, har syntes det har vært for vanskelig og har kommet tilbake til grunn-

skolen og spurt om å få gå der igjen. Men da har det vært for sent. Derfor snakker lærerne 

også om å holde elever igjen, med tanke på elevenes eget beste og for å unngå at eleven 

dropper ut av videregående. Ifølge én lærer er det stor forskjell mellom elever når det gjelder 

hvordan de håndterer og slår seg til ro med skolesituasjonen sin: 

 

 Noen har veldig stor tillit og noen tenker at det lærern sier til meg, det skolen sier til meg, det 
 kan jeg stole på, de fører meg på riktig vei. Og så konsentrerer de seg om å jobbe med det de 
 skal, det nærmeste, praktiske, jobbe med faget og lære seg ting og neste prøve og litt sånn, og 
 da går det ganske greit. Men så er det noen som gjerne vil, liksom, forsere hele det løpet og vil 
 gå fortere gjennom det eller som ikke, som generelt ikke har tillit til mange, som kanskje har 
 erfart at hvis de maser litt ekstra eller hvis de finner en annen vei, så er ikke alt så på stand  som 
 det ser ut til da. Men det, men det er det kanskje likevel, men en del av dem bruker mye energi 
 på å finne ut om det, teste ut om det er sant det du sier, de går... Ehm. Så du kan si at det er 
 ganske komplisert sånn skolesystem i Norge og med ungdomsskole, og de er voksne og voksen-
 opplæring, og videregående opplæring. Så det er en utfordring for dem å skjønne skole-
 systemet, tror jeg. For de av dem som er opptatt av å skjønne det da, noen er veldig opptatt av 
 å skjønne systemet, for å finne en strategi for hvordan de skal komme seg gjennom det og 
 begynne å jobbe, fordi de har det travelt. 
 
Denne læreren beskriver at enkelte elever prøver å sno seg gjennom grunnskolen på raskest 

mulig vis, for å komme seg videre. Andre tar skolen dag for dag og stoler på at lærerne vet 

hva som er best for eleven for å komme seg videre i skolesystemet i Norge. Voksen-

opplæringen har en rådgiver, som i tillegg til lærerne har samtaler med elevene når de 

begynner, og gjennom, skoleløpet. Til tross for rådgivningen beskriver læreren manglende 

tillit fra elevene når det gjelder kommunikasjonen om elevenes framtid og utdanning. Elevene 

har forskjellig grad av behov for kontroll og er ulike med tanke på hvor villige de er til å gi 

opp den kontrollen til andre personer eller instanser.  

Self-determination theory vektlegger hvor viktig følelsen av autonomi er for en 

persons positive fungering og sosiale tilpassing (Ryan & Deci, 2000), noe som kan komme i 

konflikt med hierarkiske, sosiale institusjoner, som for eksempel skoler (Reeve & Assor, 

2011). Forvirring når det gjelder hvordan det norske skolesystemet henger sammen, hva man 

som elev kan gjøre for å påvirke egen skolesituasjon, og hvorvidt elevpåvirkning overhodet er 

mulig, kan tenkes å påvirke elevenes motivasjon i grunnskolen. 

 Å komme seg fort gjennom grunnskoleopplæringen er for mange av elevene også et 

økonomisk spørsmål. Utdanningen deres støttes delvis av Introduksjonsordningen, NAV, 

Lånekassen eller gjennom barnevernet. Mange av elevene har lyst til å komme seg fort i jobb, 

begynne å tjene penger og kunne gi økonomisk støtte til familie i hjemlandet. Lærerne ønsker 

at kommunal støtte kunne sikret at elevene var garantert tre år i grunnskolen, i og med at det 

faglige og språklige hoppet mellom grunnskolen og videregående er stort. Å lære basis-
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ferdigheter grundig, og ikke skynde seg gjennom grunnskoleløpet, er det lærerne ser på som 

avgjørende for hvordan det går med elevene i utdanningssystemet i framtiden.  

 Under klasseromsobservasjonen var det allikevel flere tilfeller hvor lærerne tok i bruk 

”grunnskolen-som-midlertidig”-diskursen og med dét delvis anerkjente elevenes syn på 

skolen. Lærerne motiverte tidvis elevene ved å henspille til hvordan ting gjøres på videre-

gående og hva de må kunne før videregående. Elevenes syn på eksamensrettet grunnskole-

opplæring som et midlertidig stopp før videregående, og lærernes bekreftelse av dette synet i 

klasserommet, kan være både positivt og negativt. Man kan tenke seg at det på den ene siden 

vil være motiverende for elevene å tenke framover, mens det på den andre siden kan stjele 

fokus fra nået og viktigheten av grunnskolen i seg selv. Samtidig er fokus på hva de må kunne 

før videregående nettopp et fokus på det mest essensielle de lærer i grunnskolen.  

Spørsmålet er om motivasjonen bak læringen kan bli for langsiktig og abstrakt for 

elevene. Gjennom å ta i bruk diskursen om grunnskolen som et midlertidig sted blir motiva-

sjonen for læringen at man får utbytte av kunnskapen om ett eller to år, istedenfor å sette pris 

på læringen som en verdi i seg selv. Det første henspiller til en såkalt extrinsic, ytre motiva-

sjon, mens å motiveres av læringens egenverdi gir intrinsic, indre motivasjon (Deci, Koestner 

& Ryan, 2001). Indre motivasjon har vist seg som positivt for resultater, læring og trivsel i 

skolen (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991; Cordova & Lepper, 1996). At elevene ser på 

grunnskolen som et midlertidig sted kan virke negativt på læringen og motivasjonen deres.  

 For å kunne spesifisere hva man som elev lærer må man kunne abstrahere fra en 

konkret oppgave til et mer generelt pensum, i tillegg til å måtte kunne anerkjenne utvikling av 

et refleksjonsnivå uavhengig av den spesifikke oppgaven, noe som kan være vanskelig for 

elever. Når læringsmålene er diffuse, og man ikke motiveres av skolehverdagen eller skole-

tilhørighet i seg selv, men derimot et mål om å få utbytte av kunnskapen i det fjerne, i den 

”ordentlige skolen”, kan dette påvirke læring negativt. Det kan medføre amotivasjon 

(manglende motivasjon), fordi elevene ikke ser sammenhengen mellom sin egen atferd og 

resultatene, og skolen kan føles ukontrollerbar og tilfeldig (Deci & Ryan, 1985). 

Å identifisere utdanningsmål og anerkjenne at ”veien er målet” når det gjelder læring 

kan tenkes å være spesielt vanskelig for elever som lærer på et fremmedspråk. I tillegg kan 

det være utfordrende for elever uten særlig skolebakgrunn eller med en annen kulturell 

skolebakgrunn å se viktigheten av den ”utydelige” læringen som foregår i norsk skole, og 

overhodet gjenkjenne dette som læring (McIntyre, 1996; Morken, 2009). Dette temaet tas 

videre opp i avsnittet om læringspåvirkning. 
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Grensedragning mellom det norske og det andre. Grenser mellom de norskfødte elevene i 

den videregående skolen og elevene på grunnskoleopplæringen er preget av både fysiske og 

abstrakte (språklige, sosiale og kulturelle) grenser. Ifølge Barth (1969) oppstår etniske 

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

vektlegge disse forskjellene. I det følgende vil jeg gjøre rede for hvordan grensekonstruksjon 

er betegnende for elevenes erfaringer i grunnskolen og deres skolehverdag.  

 Grunnskoledelen av voksenopplæringen i kommunen flyttet høsten 2012 inn på en stor 

videregående skole i nærområdet, fra et mer avsidesliggende sted der voksenopplærings-

senteret ligger. På den videregående skolen går det over 900 elever på forskjellige studie-

retningslinjer, og skolebygget framstår som lyst, moderne og sentralt plassert med tanke på 

kollektivtransport. Tanken bak flyttingen var ifølge fagleder at det kunne være positivt for 

grunnskoleopplæringen å være på en videregående skole, nærmere etnisk norske elever og 

nærmere målet om å begynne på videregående.  

Elevene er ikke udelt positive til flyttingen. De faste klasserommene deres ligger i 

kjelleretasjen, atskilt fra videregåendeklassene, men grunnskoleelevene flytter rundt i de 

forskjellige etasjene i visse timer. Den første gangen jeg og leder av FUS-prosjektet besøkte 

skolen, viste fagleder oss de forskjellige klassene. Vi ble introdusert og fagleder spurte 

elevene ”Er det ikke fint her på [vgs.-navn]?”, hvorpå en elev svarte ”Bare i dag”. Senere, da 

jeg snakket med eleven, viste det seg at det var den ene dagen i uka de hadde timer i et 

klasserom i en etasje høyere opp og at det var dét han siktet til med det jeg oppfattet som en 

syrlig kommentar.  

Under oppholdet mitt på skolen hørte jeg elever si: ”De norske vil ikke hilse på oss, de 

går bare rett forbi, de hilser ikke på en president engang [latter]”, ”Det var ingen vits i å flytte 

[lokaler], det er akkurat den samme skolen, ingen mer kontakt”, ”Når vi sitter og norske 

elever kommer i kantina, vi må gå”. Grunnen til at elevene føler de må gå når de norske 

elevene kommer, var visstnok fordi de ”norske” hadde mer rett på sitteplassene i og med at de 

satt der oftere.  

Lærerne foretok en elevundersøkelse gjennom avkryssingsskjema, med spørsmål om 

elevene har blitt kjent med elever som ikke går på grunnskolen og om de har lyst til å bli kjent 

med dem. Resultatene ble overhengende nei til det første og ja til det andre spørsmålet. 

Allikevel viste undersøkelsen at flertallet av elevene trives bedre på den videregående skolen 

enn i de gamle lokalene. Men lærerne lurte på om elevene kanskje ikke hadde forstått hvordan 

de skulle krysse av, eller misforstått språklig, for på noen av skjemaene var det krysset 

motstridende på om de likte seg best i de forrige eller nye lokalene.  
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 Når det gjelder integrering i den videregående skolen og interaksjon mellom de ulike 

elevgruppene, ble det ikke gjort noen særlige forberedelser før flyttingen inn i nye lokaler. 

Sykepleieren i det psykiske helseteamet mener forarbeidet når det gjelder integrering var 

dårlig. Man kunne planlagt bedre ved å lage fadderordninger eller hatt prosjekter sammen. 

Ifølge sykepleieren er det for sent for de elevene i grunnskolen som går ut nåværende skoleår, 

fordi vaner dannes raskt, og fordi det er vanskelig å bryte ned den ”skilleveggen som allerede 

er oppstått”.  

Når elevene fra grunnskolen bruker kantina går de rett inn for å kjøpe mat og drikke 

og ut igjen, mens sitteplassene opptas av videregåendeelever. Ved ett tilfelle snakket jeg i en 

skoletime i psykologi på videregående. Jeg ble spurt om å delta i en time av en lærer på 

videregående, fordi hun fant ut at jeg var psykologistudent. I skoletimen kom det fram at 

elevene ikke visste noen ting om at en del av voksenopplæringen hadde flyttet inn på skolen 

deres. De hadde sett grunnskoleelevene, men hadde trodd at de gikk på den linjen på den 

videregående skolen der det går flest elever med etnisk minoritetsbakgrunn. 

 Den psykiatriske sykepleieren forteller om hvilke komplekse utfordringer de enslige 

mindreårige flyktningene står overfor i sin skolehverdag: 

 

 Kanskje familien sitter hjemme og venter på, som takk for at de har ofret mye for dem, at de skal 
 sende penger tilbake. Og i tillegg så kjenner de [elevene] jo på det at jeg var jo uunnværlig. 
 Familien syns faktisk det var greit at jeg dro. Ikke sant. At jeg ble det ankeret som de slang uti. Og 
 familien har jo ikke peiling på hvor mye vondt disse barna har vært gjennom på denne lange 
 reisen. Hva de har vært utsatt for. Hvilke grusomme redsler og opplevelser de har opplevd. Også 
 er det vanskelig å tilpasse seg dette rare samfunnet og mange opplever sterk sosial kontroll her. 
 Liten grad av integrering. Hjelpeapparatet fungerer ikke, noen kan falle mellom flere stoler. Altså, 
 det er mye. Heavy, heavy, heavy. Også skal de, så forlanger vi at de skal sitte på skolepulten en 
 lang dag med doble timer, i kuldegrader, uten frokost i magen, og lære på norsk, ikke sant.  
 
Til tross for dette nokså dystre bildet av situasjonen til elevene i grunnskolen mener hun at 

skolen kunne minsket avstanden mellom de norske elevene i videregående og grunnskole-

elevene med relativt enkle grep. Først og fremst handler det om å opprette positiv kontakt 

gruppene imellom og utnytte hverandres ressurser. Elevene i grunnskolen har ifølge syke-

pleieren gjennomlevd utrolige og imponerende livserfaringer, som videregåendeelevene 

kunne fått mye ut av å lære om. Samtidig kunne de norske elevene hjulpet grunnskoleelevene 

med språk og innsikt i norsk kultur, og skapt positiv sosial kontakt med norskfødte. 

 Et poeng fra en av lærerne var at det ikke skulle bli for mye nytt på én gang da grunn-

skoleelevene begynte det nye skoleåret i bygg med videregåendeelever. Flere lærere trekker 

fram at det er vanskelig å starte opp integreringstiltak når man som lærer allerede er presset 

for tid og må forholde seg til alle kunnskapsmålene i læreplanen. Foruten et tids- og ressurs-
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spørsmål var tanken at elevene først skulle bli sosialisert og bli kjent i bygget, og deretter at 

skolene kunne starte samarbeid om integrering og inkludering:   
 

 Lærer: Og jeg tror det er viktig at man kommer sakte og sikkert da. Og nå er de trygge og de, ja, 
 er også trygge på å kunne gå inn i en annen klasse, så nå kan vi begynne å jobbe litt mer [med 
 integrering], synes jeg. Så om de blir kalt opp til en klasse, at de vet hvor den er, nå finner de veien 
 rundt her og plutselig [når] de går gjennom døra går de inn med rak rygg. Her er vi, istedenfor at 
 ”åååh, tør ikke gå inn”[gjemmer hodet] og at det er skummelt. 
 
Hvorvidt man skulle starte med integreringsarbeidet før flyttingen eller etter hvert, råder det 

altså uenighet om. Samtidig har det vært et statushopp for elevene å kunne si at de går på en 

kjent videregående skole istedenfor et voksenopplæringssenter færre har hørt navnet på i 

nærmiljøet. Flere av elevene sier at de går på den videregående skolen istedenfor voksen-

opplæring, og virker å utvise en viss stolthet over fine lokaler og egen PC, som de måtte 

betale et depositum for da de byttet lokaler. Selve beliggenheten til den videregående skolen 

er også positiv for elevene, både framkomstmessig og med tanke på hvor isolert voksen-

opplæringssenteret var.  

 Følelsen av å være i kontakt med det norske samfunnet kan muligens være større på den 

videregående skolen. Denne læreren bekrefter at flyttingen har vært positiv for elevenes 

stolthet og skoletilhørighet: 

 

 Lærer: Opplevde jo når de kom hit og de føler at, de føler at de går på [navn] videregående og det 
 er ikke noe jeg gidder å mase på de om at de ikke gjør. Altså det har, det har gitt de et løft, ser jo 
 liksom at de skriver det i ulike sammenhenger og sånne ting, at de går på [navn] videregående, det 
 er noe de løfter fram om seg selv, og det var det absolutt ikke der oppe på [voksenopplærings-
 senteret], det var mer sånn stigmatiserende å havne i den gruppa, har jeg en opplevelse av. 
 I: Hvorfor det? 
 Lærer: Fordi [navn på voksenopplæring] skole, det var bare utlendinger, det var bare sånn, det 
 var altså, det var noe mindreverdig, føltes det ut som de opplevde det som. Men.. det, som sagt, 
 helt annen stolthet av å gå her. Og faglig og fremtidsmessig.  
 

I tråd med teori om skoletilhørighet som fremmende både akademisk, atferdsmessig og 

psykologisk (Kia-Keating & Ellis, 2007) kan man tenke seg at elevenes stolthet over å ”halv-

veis” gå på en fin videregående skole kan virke fremmende på flere måter. Samtidig sier én av 

elevene at skolen er den samme, bare i nye lokaler, og at kontakten med norske elever ikke 

har økt. Det virker å være et åpenlyst skille mellom grunnskoleelevene og de videregående 

elevene. Flere av grunnskoleelevene sa til meg at de halvparten av tiden ikke forsto hva de 

norske elevene drev med når de sto og reklamerte på stands midt på skolen for prosjekter, 

hjelpeaksjoner og pengeinnsamling til russefester. Det kunne virke som grunnskoleelevene 

syntes det de norske elevene drev med var rimelig fremmed. Samtidig har de fleste elevene i 

grunnskolen lyst på norske venner og ønsker mer kontakt med de norske elevene på skolen. 
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Temaet tas opp både i klassens time og i elevrådsgruppen.   

Elevrådsgruppen var et integreringstiltak som nettopp hadde startet under feltarbeidet. 

Målet var at en elevrådsgruppe fra grunnskolen skulle startes opp, og etter hvert få innpass i 

elevrådet ved hele skolen, som inkluderte alle linjene på den videregående skolen. På 

daværende tidspunkt øvde grunnskoleelevene seg på å gjennomføre elevråd etter de retnings-

linjene lærerne hadde lagt fram for dem, før de på sikt skulle bli med i det ”offisielle” elev-

rådet. Ulike integreringstiltak ble diskutert, men elevene syntes det var vanskelig å komme på 

noe som både elevene på videregående og elevene i grunnskolen kunne få utbytte av faglig. 

Elevrådsgruppen gruet seg til møtet med de norske elevene fordi de selv antok at de kunne for 

lite norsk, at videregåendeelevene kom til å synes de var rare og fordi de ikke bryr seg om de 

samme tingene som de norske elevene, som for eksempel russetid.  

Grunnskoleelevene fortalte at de ved enkelte tilfeller hadde forsøkt å spørre norske 

elever om hjelp i skolebiblioteket, uten å få noe velvillig svar. Andre innvendte at man er stille 

på biblioteket, at det var derfor elevene fra videregående hadde vært vanskelig å snakke med. 

Diskusjonen i elevrådet til grunnskolen bar preg av usikkerhet med tanke på hvordan grunn-

skoleelevene kunne beholde egen verdighet, men samtidig få norske venner, når makt-

forholdet når det gjelder språk og norsk kulturkunnskap er så skjevt.  

Flere av de intervjuede elevene har hatt negative opplevelser med norske ungdommer, 

særlig under tiden på asylmottak. Heldigvis ble det forbedring da denne eleven kom til 

kommunen han nå bor i: 

 

 I: Likte du Nord-Norge eller? [der eleven var i asylmottak] 
 Elev: Nei, jeg likte det ikke faktisk. Fy faen [latter]. Jeg kunne ikke språket den tida, også den tida 
 jeg hadde lyst å spille fotball med norske ungdommer. Seriøst, jeg husker veldig godt. Det var. De 
 likte meg ikke. Og vi var to, jeg og [navn]. Så etter tre dager, alle snakker med han trener'n at de 
 kan ikke spille med oss. Så jeg sverger, de ville ikke, vi kunne ikke spille med dem. 
 I: Hvorfor ikke? 
 Elev: Nei, det vet jeg ikke. Fordi det var en landsby ikkesant, og de hadde aldri sett utlendinger d
 er. Det var bare mottak ikkesant. Når de hører utlendinger eller når de hører mottak de tror alle 
 terrorister og alle er.. Seriøst. Det var mange av dem var rasister. Seriøst, når du. Ikkesant du 
 skulle på Kiwi og kjøpe mat, alle bare. De trodde vi kommer fra en annen planet. 
 I: Heh. Ja, så det ble ikke noe fotball? 
 Elev: Nei, det ble ikke noe fotball. Da jeg kom hit [til bosettingskommunen], jeg begynte å spille 
 fotball også med norske ungdommer. Det var helt annerledes. Jeg trodde jeg kom til et annet land. 
 Seriøst. 
 I: Ok. Var de snillere her? 
 Elev: Ja, de var veldig snille og de prøvde å snakke. 
 
Eleven ble møtt med skepsis og fremmedfrykt i mottakskommunen, men ble bedre tatt imot i 

bosettingskommunen. Man kan allikevel tenke seg at å få rollen som ”den fremmede”, og 

oppleve problematisk tilgang til etnisk norske venner, påvirket eleven på et tidlig stadium, 
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både språklig, emosjonelt og integreringsmessig. Han sier selv at han mistet ett år og at han 

omtrent ikke lærte seg noe norsk før han kom til bosettingskommunen, til tross for at han gikk 

på norskkurs på asylmottaket. Dette på grunn av dårlig tilbud og for få timer norskkurs, 

mange folk fra samme hjemland på samme sted og lite kontakt med lokalsamfunnet. Han 

presiserer også at han alltid har gått på skole med ”utlendinger” og eldre personer enn ham 

selv, noe flere av de andre elevene også tar opp som noe de har negative følelser på grunn av.  

 Ut ifra elevenes fortellinger kan det virke som om elevene bekrefter at de har det bra i 

Norge både materielt og trygghetsmessig, men at de verken har særlig tilgang til kontakt med 

norske, eller er inkludert i det norske samfunnet. Til tross for at de intervjuede elevene har 

bodd her i ett til tre år finnes det en usynlig grense de er frustrert over å ikke kunne krysse. I 

tillegg kan det virke som om de blir møtt med en viss fremmedskepsis, om ikke fremmed-

frykt. Likt de unge innvandrerne i Fangens (2009) artikkel forteller elevene i grunnskolen at 

de opplever Norge som kaldt og at folk ikke snakker like mye sammen som i deres eget hjem-

land. Nordmenns oppførsel kan oppfattes som unnvikende atferd for nyankomne flyktninger, 

noe som kan føre til følelsen av å være en fremmed, en som ikke er velkommen og som ikke 

hører til (Fangen, 2009).  

 Elevene identifiserer seg selv stadig som utenforstående og annerledes fra ”det 

norske”, uten at det nødvendigvis trenger å være noe negativt. Elevene forsøker å skape seg 

en identitet som kan passe inn i Norge selv om den bryter med en såkalt normativ norsk-

kategori, som innebærer at man blir innlemmet i kategorien norsk etter gitte, smale kriterier 

(Endestad, 2012). Allikevel kan følelsen av utenforskap være negativ når ønsket om større 

integrasjon og mer sosial kontakt med norskfødte ikke innfris, til tross for selvopplevde 

forsøk på kontakt fra elevenes side.  

For at alle elever skal føle seg inkludert i skolesamfunnet, må majoritetselevene få mer 

kunnskap om global migrasjon, flyktningproblematikk og minoriteters kulturer. Kunnskap og 

åpenhet er viktig for å unngå ignoranse og etnosentrisme fra de norske elevenes side. Inte-

grering krever gjensidig forståelse og kunnskap (Dinh, 2002). Watters (2008:106) hevder at i 

samfunn med stor sosial likhet er det vanskeligere å få tilgang til og innpass i storsamfunnet, 

en tendens som kan være gjeldende i den aktuelle kommunen og Norge som helhet. 

 

Læringspåvirkning 

I de følgende avsnittene vil jeg presentere fenomener i skolehverdagen til elevene som kan 

tenkes å påvirke læringen deres, oppdelt i én del om språklæring og én del om kulturell 

bakgrunnskunnskap. 
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Språklæring. Ifølge Loona (1995) og Øzerk (1997) kan mangelfulle norskferdigheter og 

dårlig begrepsforståelse være en betydelig hindring for kunnskapstilegnelse for mange 

minoritetsspråklige i det norske klasserommet, til og med for elever født i Norge. På den 

eksamensrettede grunnskolen i denne studien er ingen av elevene født i Norge, og alle har 

måttet lære norsk i ungdomsalder eller som voksen. I klasserommet virker det som om det er 

mange misforståelser. Språklige misforståelser blir tydelige indirekte ved at elevene stiller 

spørsmål som læreren nettopp har gitt svar på, hvorpå læreren må gjenta med enklere 

setningsoppbygging eller bruke andre ord - eller direkte, ved at elevene stiller spørsmål som 

går på betydningen av det læreren sa. Behov for språkoppklaringer er daglig til stede i klasse-

rommet.  

I tillegg kan elevene ha problemer med ord i oppgaver eller på prøver. Under en natur-

fagsprøve i avgangsklassen var det en oppgave som gikk ut på å liste opp fordeler og ulemper 

ved ulike energikilder. Mange av elevene forsto ikke ”fordeler” og ”ulemper”, og mens 

prøven pågikk måtte ordene forklares og oversettes til ”positivt” og ”negativt” av læreren. Da 

kunne elevene gjennomføre oppgaven. I etterkant av naturfagsprøven var det én av faglærerne 

som mente prøven var altfor vanskelig laget av den andre faglæreren:  

 

 Jeg ville ikke gjort det på den måten, de får ikke til med mindre de er drillet i det, for eksempel 
 det med fordeler og ulemper. Vi måtte ha jobbet annerledes med stoffet. Hvis de skal reflektere 
 på prøve blir det for vanskelig for dem. [Nedskrevet sitat, ikke lydopptak.] 
 
Ifølge denne læreren må elevene ha gjennomgått en liknende oppgave i timen i forkant av en 

prøve for å få den til i prøvesituasjonen. Foruten å reflektere, som læreren nevner, kan språket 

være avgjørende for hvorfor elevene ikke får til oppgaver. Å finne ut av en oppgavetekst med 

nye ord under tidspress, i tillegg til å huske faginnholdet på et andrespråk (for mange av 

elevene er norsk deres tredje- eller fjerdespråk), kan tenkes å være utfordrende for elevene. 

Samtidig krever læreplanen av lærerne at elevene når opp til et visst refleksjonsnivå, som må 

vises fram på individuelle prøver, lik eksamenssituasjonen de møter i avgangssemesteret. 

 Lærerne ble i intervjuene spurt om hva de tenker om bruk av morsmål i grunnskole-

opplæringen, jamfør de positive effektene av morsmålsopplæring og/eller tospråklig fag-

opplæring som skisseres i NOUen ”Bedre integrering” (2011). Det var full enighet blant 

lærerne om at dette kunne være positivt for elevenes læring i teorien, men at morsmåls-

opplæring ville være veldig vanskelig å gjennomføre i praksis. Morsmålsundervisning eller 

tospråklig fagopplæring er for ressurskrevende, mener lærerne. Én lærer hevder at det da 

kunne bli urettferdig fordi en stor språkgruppe ville kunne oppnå goder som en mindre språk-

gruppe ikke ville kunne. En annen lærer mener elevene med lite skolebakgrunn ville dratt 
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mest nytte av tospråklig fagopplæring: 

 

 Lærer: Jo, sånn ideelt sett så burde man ha det, man veit jo det, at man bør, at man bør få det, men 
 hvertfall for de som er, for de som har, altså, lite skolebakgrunn. Mm. Som har på en måte lært, 
 som har lite fagkunnskap, for det er jo mange som kommer og har mye skolebakgrunn òg ikke 
 sant. De har et helt annet begrepsapparat enn de som kommer og ikke, som har veldig liten skole-
 bakgrunn. Så ville det selvfølgelig vært kjempefordel å kunne snakke fag på morsmålet sitt. Mm. 
 
Denne læreren bekrefter gjeldende teorier på språklæringsfeltet om at det er positivt og lettere 

å lære akademiske, abstrakte ord på morsmålet før man gjør det på andrespråket (Cummins, 

2000; Wold, 2003). Innenfor forskning på andrespråkstilegnelse har Cummins (2000) fått 

gjennomslag for sin teori om at det tar fem-syv år å lære å bruke et andrespråk akademisk, 

mens å lære hverdagsspråk tar betraktelig kortere tid: ett-to år (Tuveng & Wold, 2005). Derfor 

kan det være desto vanskeligere å lære et akademisk, abstrakt ordforråd på et andrespråk når 

ordforrådet og den akademiske forståelsen ikke sitter på førstespråket (Collier, 1987). I tillegg 

ser det ut til at det bare er de akademiske språkferdighetene som lar seg overføre mellom 

første- og andrespråket, mens hverdagsspråk må bygges opp på nytt uten hjelp fra første-

språket (Ordóñez et al., 2002).  

 Samtidig er innvendingen mot morsmålsopplæring fra lærernes side at man må sette 

normen for ”vanlig” undervisning på et eller annet tidspunkt. Det innebærer at elevene må få 

undervisning på norsk fordi det er det som møter dem i vanlig videregående, ifølge lærerne. 

Men fra 1. august 2009 fikk også elever i videregående rett til morsmålsopplæring og/eller 

tospråklig fagopplæring gjennom opplæringslovens §3-12. Hvorvidt tilbudet gis er imidlertid 

varierende (Rambøll, 2011), noe som gjenspeiler seg i lærernes uttalelser om elevenes 

sannsynlige manglende møte med tospråklig fagopplæring når de begynner på videregående.  

 Flere av elevene framhever det norske språket som sin hovedutfordring på skolen. For 

elevene er tydelig uttale og enkel bruk av norsk et vurderingskriterium for hvor flinke de 

synes lærerne er. Elevene sier at de sliter med å forstå læreren som er fra et annet nordisk 

land. I tillegg mener de at de ikke kan spørre om alt de ikke forstår av det læreren sier, fordi 

det da ville blitt konstante forstyrrelser i undervisningen, og flyten i timen ville blitt brutt ved 

hver minste språklige tvil.  

Når det gjelder lekser har elevene samme problem. Hvis de skal forstå alle ord som er 

nye for dem i en tekst, tar det mange timer med ordbok å lese gjennom én side. For å dra nytte 

av lærerstyrt fagopplæring og lekselesing på et annet språk enn ens eget er det nødvendig å 

forstå, eller nesten forstå hva det snakkes eller skrives om, for å ha utbytte av det (Løvereide, 

2005). Dette er i tråd med både Krashens input-hypotese, som hevder at språket vi utsettes for 



 

31 

må kunne forstås for å ha betydning for språkutviklingen (Wold, 1993), og at optimal læring 

skjer innenfor den nærmeste utviklingssonen (Vygotsky, 1978). Å tilpasse det språklige nivået 

etter elevenes språkkompetanse er utfordrende for lærerne, fordi den språklige og faglige 

variasjonen mellom elevene er stor. Lærernes avveininger når det gjelder undervisningen 

kommer jeg tilbake til i avsnittet om lærernes diskurser. 

 Flere av ungdommene er reflekterte rundt egen språklæring, og mener at de har lært 

mest norsk utenfor skolen, utenfor den styrte læringen i klasserommet. De intervjuede guttene 

har følelsen av å ha lært mest norsk på fotballaget eller gjennom deltidsjobb i butikk, hvor 

enkelte av dem er ansatt. Elevene får støtte for erfaringene sine i språkforskning. Ryen (1999) 

bekrefter at den spontane læringen som oppstår når man bruker språket i uformelle settinger 

er viktig. Den språklige interaksjonen er mer åpen og oppmerksomheten rettes mot menings-

full kommunikasjon, i motsetning til i klasserommet hvor språket og interaksjonen er 

kontrollert av læreren (ibid.). Samtidig kan man innvende at dette gjelder læring av hverdags-

språk, ikke akademiske språkferdigheter, som i større grad kan hjelpe elevene i skolefagene. 

 Foruten læring av og på andrespråket norsk er det også relevant å nevne kritikk av 

norsk skole som langt fra verdinøytral, noe som også påvirker språket. Kritisk skoleteori, 

inspirert av Pierre Bourdieus studier av det franske utdanningssystemet på 60-tallet, argu-

menterer for at vestlig skole er preget av middelklassens autoritetsmønster, spesielle ling-

vistiske strukturer og bestemte kunnskaper (Løvereide, 2005). I så måte kan norsk skole være 

språklig og kulturelt ekskluderende, selv om den formelt og sosialt er inkluderende (Pihl, 

1998).  

Pihl (1999) skriver at den norske enhetsskolen forutsetter likhet i betydningen norsk-

het, og at den ikke ønsker å hente fram minoritetselevenes kunnskaps- og kulturreservoar. I og 

med at eksamensrettet grunnskole i denne kommunen kun består av minoritetsspråklige, med 

omtrent utelukkende bakgrunn fra ikke-vestlige land, vil skoletilbudet naturligvis framstå 

annerledes enn den norske enhetsskolen Pihl sikter til. Allikevel kan læremateriellet lærerne 

bruker, lærerutdanningen deres, lærernes ”livsverden” og sosioøkonomiske status være preget 

av en viss type språk, også i voksenopplæringens grunnskole. Dette knyttes til det neste 

temaet som kan tenkes å påvirke elevenes læring, som handler om kulturelle bakgrunns-

kunnskaper i skolen. 

  

Kulturell bakgrunnskunnskap. I tillegg til språkproblemer i klasserommet er det også 

misforståelser på grunn av lærernes kulturelle referanser i undervisningen, som skiller seg fra 

elevenes referanser (Pastoor, 2005, 2008). En sosiokulturell tilnærming til analyse av læring 
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og kommunikasjon i klasserommet legger vekt på hvorvidt elevene lærer gjennom de 

medierende/kulturelle redskapene som brukes. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006) 

understrekes det at undervisningen må ta utgangspunkt i elevenes egne iakttakelser og opp-

levelser, for så å hekte ny kunnskap sammen med den eksisterende. Allikevel bygger lære-

planene ofte på emner som tar utgangspunkt i norsk natur og kultur (Pastoor & Säljö, 2008).  

Grunnskoleelevenes iakttakelser og opplevelser antas å være ganske forskjellige fra 

elevene som er født og oppvokst i Norge sine opplevelser. Dessuten er grunnskoleelevenes 

erfaringsgrunnlag totalt forskjellig i samme skoleklasse, hvor land fra alle verdensdeler er 

representert,  i tillegg til alle sosioøkonomiske samfunnslag, ifølge lærerne. Som eksempler 

på misforståelser på grunn av kulturelle referanser vil jeg i følgende del av oppgaven trekke 

fram ulike episoder fra klasseromssamtaler og intervjusitater som kan tyde på slike. 

Vedlagt ligger en kopi av materiell som ble brukt i engelskundervisningen på første 

nivå i grunnskolen (vedlegg 1, s. 60). Oppgaven går ut på å knytte europeisk eller amerikansk 

nasjonalitet til bilder av stereotypiske bilder av personer, og deretter kunne si ”I think they're 

Italian, I think she's German”. Da denne oppgaven ble presentert i klasserommet foreslo 

elevene alt fra ”Japan” om italienske bønder, ”USA” om en tysk dame i dirndlkjole med øl, og 

”Norge” om amerikanske heiagjengledere, fordi de var avbildet i drakter i rødt, hvitt og blått. 

Oppgaven ble veldig vanskelig å få riktig fordi elevene ikke hadde kunnskap om stereo-

typiske bilder av ulike kulturer i Europa og Nord-Amerika. Samtidig kan man innvende at å få 

oppgaven riktig ikke var poenget, men at oppgaven gikk ut på å kunne si en setning på 

engelsk om nasjonalitet, noe elevene fikk øvd seg på. Allikevel kunne oppgaven vært lettere 

for elevene å forstå hvis de hadde hatt de riktige kulturelle assosiasjonene. 

 I en engelsktime i én av avgangsklassene ble det presentert bilder av klassiske eventyr 

av brødrene Grimm, som Tornerose, Hans og Grete og Snøhvit. Poenget var at elevene skulle 

kunne fortelle om eventyret på engelsk, men det ble misforståelser og forvirring om denne 

oppgaven. Elevene kjente ikke til eventyrene, bortsett fra én kvinne som hadde sett Disney-

versjonen av Snøhvit. På dette tidspunktet var faglærer borte fra klasserommet, og den som 

ledet undervisningen var en kinesisk kvinne som var på språkutplassering via kommunens 

introduksjonsprogram. Hun var god i engelsk, men elevene syntes det var vanskelig å forstå 

henne på både engelsk og norsk. Da det rådet full forvirring i klasserommet, brøt jeg inn og 

hjalp til å oversette, og prøvde å få elevene til å forstå oppgaven. Klassen ble enig om at 

elevene skulle fortelle på engelsk om et eventyr de kjente til fra sitt eget hjemland. Dessverre 

vet jeg ikke hvordan denne oppgaven endte, fordi jeg hadde en intervjuavtale og måtte gå. 

Denne episoden tyder på at oppgaven forhindres av andre kulturelle referanser, som hindrer 
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elevene i å fullføre oppgaven i engelsktimen. Det skal på nytt nevnes at det ikke var faglærer 

som ledet timen, men det var allikevel faglærer som hadde bedt vikaren gå gjennom akkurat 

dette pensumet. 

Eventyret ”Døden som gudfar” var på pensum i norsk i en av avgangsklassene. I 

denne timen virket det som om elevene hadde problemer med å skjønne at i eventyr kan 

abstrakte vesener og dyr snakke. Læreren trakk fram at man gir dem menneskelige egen-

skaper, som elevene skulle kjenne som et sjangertrekk ved eventyr. Fenomenet ”gudfar” 

kjente elevene til, men enkelte syntes det var dumt og direkte feil å knytte en gudfar til døden, 

gudfar var noe hellig for dem. I et elevintervju trekkes episoden fram som eksempel på 

hvordan grunnskolen kan bli bedre, og at elevene skal unngå å snakke om religion på skolen:  
  

 Elev: Daaa, jeg vil gjerne at den skal utvikle seg, for eksempel, vi trenger ikke prate om 
 religion her. Hvis vi vil prate om religion vi kan gå til kirke eller til moské, du kan prate hva som 
 helst. Her i Norge vi kommer fra forskjellige situasjoner, for eksempel, det er mange [fra] 
 Afghanistan her, det betyr ikke at vi skal følge afghansk situasjon eller afghansk kultur. Da må vi 
 følge, for å være enig, må vi følge norsk kultur, fordi vi er i Norge. Så jeg vil gjerne at de skal 
 slutte å snakke om religion, islamisme, islamsk er sånn eller religion er sånn. [...] For eksempel, 
 det skjedde for en måned siden cirka, det var en muslimsk elev som ikke hadde lest Døden som 
 gudfar. Han sa ”jeg er muslim, jeg har ikke lyst til å lese det”. Det viser om de tingene... av og til. 
 
Eleven er selv kristen, og hevder at han flere ganger har opplevd å bli irettesatt av muslimske 

elever. I tillegg peker han her på det problematiske ved å ta med religiøse oppfatninger inn i 

klasserommet, som styrer hvilke tekster elever kan eller vil lese. Det kan samtidig være slik at 

religion er et grunnleggende aspekt ved mange av elevenes identitet, og at religiøsitet umulig 

kan løsrives fra rollen som elev. Religiøse oppfatninger kan være ufravikelige i alle sammen-

henger, også når det gjelder skoletekster som oppleves som blasfemiske. Eleven ovenfor 

mener derimot at de andre elevene må kunne gå på akkord med sine religiøse standpunkter, og 

følge norsk kultur når de er på skolen. ”For å være enig”, som han sier.  

 Noen av lærerne er opptatt av at læreplanen de jobber ut ifra ikke passer elevgruppen. 

De tar også opp hvordan kulturell forståelse og geopolitikk kan påvirke skolesituasjonen: 

 

 Lærer: Jeg ville kanskje ha, jeg kunne gjerne ha forandra mye på pensumet eller kompetanse-
 målene i alle, for alle elevene, kanskje. Men jeg vet ikke helt hvordan man skal gjøre det i praksis 
 med denne gruppen i forhold til andre. Men det er jo litt komplisert, altså når jeg har engelsk, de, 
 de vil jo ikke lære noe om USA. Det er klart de ikke, mange av dem vil ikke det, de er jo, de hater 
 USA, klart, og det har jeg all respekt for. Og Storbritannia, vi skal lære om Halloween, ok, det, 
 Halloween er jo noe som en, hva er folks, de skal lære, det står at de skal lære om en del ting som 
 er litt vanskelig å forsvare, tenker jeg. Når er det de trenger det her i livet sitt, ikkesant? Men det 
 er jo vår jobb å tilpasse det likevel da. Til hvordan, ja, hvordan vi gjør det. Eh... Men.. 
 
Læreplanen for eksamensrettet grunnskoleopplæring er omtrent den samme som for 8.-10.-

klassinger født i Norge. Kravene i kompetansemålene har ifølge lærerne økt med Kunnskaps-
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løftet i 2007, særlig med tanke på krav til drøfting, refleksjon og selvstendig tenkning om 

stoffet. Læremateriellet lærerne bruker vil muligens bære preg av å ha vært utformet ut fra en 

norsk historisk og kulturell posisjonering, og hindre for interkulturell læring. Interkulturell 

kompetanse har selvrefleksjon, fremmedrefleksjon, evne til å bearbeide erfaringene med 

kulturelle kontraster på en målrettet og rasjonell måte, og forståelse av perspektivmangfold 

som delmål (Eikeland, 2004). Ifølge Eikeland (ibid.) vil det være vanskeligere å utvikle evne 

til kritisk selvrefleksjon for elever med en annen etnisk-kulturell bakgrunn i norsk skole.  

 Lærerne i grunnskolen bruker lærebøker i liten grad, fordi språknivået i disse lære-

bøkene er for høyt for elevene på alle klassetrinn. Lærerne supplerer lærebøkene med egen-

komponert materiell, som for eksempel oppsummerende hefter, og lærerne legger opp enkelt-

stående tekster digitalt på læringsplattformen It's learning. De pålagte tekstene må gjennom-

gås i avgangsklassen for at de skal være forberedt til eksamen til våren. Lærerne ønsker seg 

materiell som kunne vært mer tilpasset elevgruppen på grunnskolen. Dessuten stiller de 

spørsmål ved om gjennomgang av hele pensum er det beste når språknivået er så lavt. I 

lærerværelset var det stadig diskusjoner om hva som var elevenes største utfordringer: 

 

 Lærer 1: Problemet er at de ikke har grunnleggende kunnskaper fra hjemlandet, skriving og 
 lesing. 
 Lærer 2: Mange trenger lesetrening. Jeg kan ikke bruke tekst i mine timer. Det er forskjellig om 
 de kan lese på morsmålet eller ikke, jeg vet ikke. Noen må lære dem å lese. De er voksne 
 mennesker og kan ikke lese. 
 Lærer 1: Det er hovedansvar for [voksenopplæringssenteret], at de ikke slipper ut folk [fra norsk-
 kurs] som ikke kan lese. Det er de vi sliter med nå, de som ikke kan lese. 
 Lærer 3: De på [voksenopplæringssenteret] skal lage nytt opplegg for grunnleggende skrive- og 
 lesevansker. 
 Lærer 1: Jeg lurer på om det er nødvendig for denne gruppen å måtte gå gjennom ALT pensum 
 med tanke på utdanningsmuligheter videre og livet generelt. Det er så mange basiskunnskaper 
 som mangler fra hjemlandet, kanskje vi heller burde drillet på disse, så de i hvert fall satt 
 ordentlig. [Nedskrevne sitater, ikke lydopptak] 
 
Ut ifra denne samtalen kan det altså virke som om det er dårlige grunnferdigheter hos enkelte 

elever som hindrer læring og progresjon. Men når de snakker om grunnferdigheter i denne 

sammenheng er det lesing og skriving av det latinske alfabetet. En av elevene, som også er 

intervjuet, blir beskrevet av lærerne som analfabet, men kan i virkeligheten produsere mye 

tekst på det persiske alfabetet, noe som kommer fram i intervjuet med ham, samt i samtale 

med en av lærerne.  

Konteksten for samtalen i lærerværelset var hvorvidt Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

(PPT) skulle trekkes inn når det gjaldt enkelte, svake elever. Flere av lærerne tar opp at de har 

vært tilbakeholdne med å trekke inn PPT tidligere, fordi PPT ikke har hatt relevant kunnskap 

om elevgruppen, og ikke har hatt verktøy som var språklig og kulturelt sensitive nok til å 
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avgjøre om elevene har språkvansker eller lese- og skrivevansker.  
 

 Lærer: Men det vi ser nå at nå trenger vi litt mer [PPT-oppfølging], og nå, du må ha elevene i 
 kanskje ett år eller to og si –hva er hva [av språkvansker eller lese-/skrivevansker]. Det er jo ikke 
 så lett å oppdage. Nei, og vi ser jo nå at det, at nå kommer det svakere elever [til Norge]. Og det er 
 kanskje de som er mer eller mindre analfabeter, de behøver jo ikke ha noe problem, men vi ser at 
 det går så sakte, sakte, sakte, og da må de ha en individuell opplæringsplan for å komme seg litt 
 videre. 
 
Denne læreren har jobbet med flyktninger og innvandrere i grunnskoleopplæringen i over ti 

år, og mener det er tydelig at flyktningene som får opphold nå har mindre skolebakgrunn enn 

tidligere. Før skolestart i grunnskolen er det lærerne selv som utreder dem, og plasserer dem i 

riktig klassetrinn i de forskjellige fagene. Siden noen av elevene kan ha mye bakgrunns-

kunnskap i matte, for eksempel, kan de følge timer på forskjellig nivå i de fire klassene. 

 Som gjennomgått over er det mange referanser lærerne bruker i undervisnings-

situasjonen som elevene ikke har. Samtidig er det også vanskelig å avgjøre hvorvidt det er 

kulturelle- og/eller kunnskapsreferanser, språknivå eller lesevansker som hemmer forståelse 

og læring. I en norsktime ble en avisartikkel om tomatbønder i Italia gjennomgått nøye, med 

stadige ordforklaringer og aktivisering av elevene fra lærerens side. Deretter skulle elevene 

gjøre oppgaver med utgangspunkt i artikkelen. Flere av elevene kopierte regelrett setninger 

fra teksten. Én av setningene lød ”(..)slumområder som er verre enn flyktningleirene i Sudan 

og Kongo”. En elev trodde at Sudan og Kongo var andre byer i Italia, en manglende geo-

grafisk kunnskap som kan ha innvirkning på elevens leseforståelse på norsk.  

Kunnskapen som eleven har med seg når hun/han leser, kan være svært betydningsfull 

for elevens læring eller forståelse (Bråten, 2010). ”Tidligere kunnskaper og erfaringer betyr 

mye for hvordan vi oppfatter en tekst og hva vi får ut av den” (Roe, 2011:30). I klasserommet 

er lærerne presset på tid, de rekker ikke å dekke over alt, selv om de kanskje er klare over at 

mye forståelse går tapt på grunn av misforståelser og manglende referanser blant elevene.  

 I en engelsktime i avgangsklassen gikk en oppgave ut på å lage setninger om hvor 

mange stjerner hoteller har, og beskrive hotellene ut fra disse. I samtale med et par av elevene 

kom det fram at de ikke hadde noen umiddelbar referanse på at flere stjerner betydde økt 

hotellkvalitet, men de plukket raskt opp logikken etter forklaring - hva stjerner på hoteller 

betydde var bare nytt for dem. Selv om oppgaven etter hvert gikk fint, var det et ekstra 

forståelseshinder elevene måtte over for å komme til kjernen av oppgaven: å konstruere 

setninger på engelsk.  

For å kunne løse tekstoppgaver med tilknytning til ”hverdagslivet” må man ha kjenn-

skap til hverdagskonteksten det refereres til, dens implisitte ordbetydning og ha passende bak-
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grunnskunnskap (Pastoor & Säljö, 2008). Selv om elevene kan utføre oppgaven med sine 

faglige evner, kan de ha problemer med å tolke den intersubjektivt (Rommetveit, 1992), det 

vil si å forstå den andres (i dette tilfellet oppgavetekstens) perspektiv. For å lykkes trenger 

elevene veiledning fra mer kompetente andre (Vygotsky, 1978) som kan forklare det under-

forståtte og hjelpe til med å strukturere læringsoppgaven (Pastoor, 2008). Alternativet kunne 

vært å bruke elevenes språklige og kulturelle bakgrunn og erfaringer i større grad som 

ressurser for å utvikle ny kunnskap, i tråd med en dialogisk tilnærming til læring (Wertsch & 

Smolka, 1993), noe jeg kommer tilbake til i den avsluttende diskusjonen. 

 

Norsk skolepraksis 

Formell skolegang med aldersoppdelte klasser kan sies å være et relativt nytt, vestlig fenomen 

som har spredd seg i verden de siste 150 årene, med kolonisering som en årsak til spredningen 

av vestlige skoleideer (Rogoff, 2003). Skolepraksiser varierer fra kultur til kultur (Alexander, 

2000; Rogoff, 2003), og handler blant annet om hvordan man legger til rette for læring, og å 

lære å lære, såkalt metakognisjon (Georghiades, 2004). I det følgende vil jeg forklare hvordan 

læring av norsk skoleatferd og forståelse av skole er framtredende i de enslige mindreårige 

flyktningenes skoleopplevelser, betegnende for lærernes erfaringer samt hvordan forståelse av 

skole påvirker læringen i grunnskolen. Innledningsvis vil jeg beskrive elevenes og lærernes 

syn på hvordan skole skal gjennomføres. Deretter kommer en del om hvordan elevene må 

sosialiseres til norsk skoleatferd.  

 

Syn på skolepraksis. I en norsktime i avgangsklassen blir elevene bedt om å repetere tre 

faktasetninger om Amalie Skram, som de hadde om forrige time. Læreren spør ”Hvorfor gjør 

vi dette?” og en elev svarer ”Så du kan kontrolle[re] det vi skriver”. Læreren spør om det er 

noen andre forslag til hvorfor de repeterer, hvorpå ingen av elevene svarer. Læreren sier ”Jeg 

er ingen kontrollør. Jeg er på deres lag. Dere skal sjekke om dere har lært eller husker for 

deres egen del. Det er viktig.” I intervjuet gjentar læreren synet sitt på hva læring er, og 

hvordan motivasjon for læring må komme innenfra hver enkelt elev. Elevene virker å ha et 

inntrykk av at en lærer skal fungere monitorerende, og at elevene lærer for læreren, ikke for 

seg selv. Elevenes syn er i tråd med en mer autoritær lærerstil, som ikke er gjeldende i norsk 

skole (Norberg & Lyngsnes, 2008:77). 

 Det blir tydelig at elevene har et annet syn enn læreren på hva læring går ut på, og 

hvilken rolle læreren skal innta i elevenes læring. I et intervju forteller en lærer om elevenes 

syn på læring, og det å skrive egne meninger i norskfaget: 
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 Lærer: Den gamle, den gamle fylle på-greia er det mange som sitter i. Å gjøre ting selv er på en 
 måte ukjent for mange selv om de har skolebakgrunn. Mene ting selv, det var jo det jeg brant meg 
 på først i fjor, ehe. Tenkte jeg skulle begynne med noe kjempelett, så jeg begynte med leser-
 innlegg. Men det var bommert ikke sant. Deeet var bommert, si sin egen mening, halvparten vil jo 
 ikke det. 
 I: De ville ikke? Altså, hvorfor ikke? 
 Lærer: Nei, altså, nei, de var fra kulturer hvor det var på en måte underordna. Så, nei, det var 
 spesiell opplevelse, ehe. Så å si, jooo, men nok en gang da, det er jo utrolige forskjeller 
 [mellom elevene], men det der med å se på læreren som en som på en måte bare fyller på og 
 du sitter der passivt og tar imot, den er vanlig altså. Og da å få de til å tenke selv og komme  med 
 egne ting, det blir jo litt sånn, man må lure det ut av dem i starten, litt sånn.. Jeg husker ikke det 
 derre eksempelet, det eksempelet fra exphil med han som tegna i sanda, plutselig hadde han klart 
 ting selv. 
 
Læreren beskriver her et tema flere av lærerne er inne på, nemlig at en utfordring for elevene 

er kravene i norsk skole om refleksjon, det å formulere egne meninger, og å kunne innta en 

aktiv rolle i egen læring, ikke bare ”fylles opp” av informasjon fra læreren. Lærings-

teoretikere kaller gjerne det siste synet på læring for transmission, overføring av informasjon, 

fra lærere til elever (Säljö, 2001; Tiberius, 1986).  

Å være kritisk til det som legges fram fra læreren, og å reflektere over informasjon og 

faginnhold later til å være vanskelig for elevene i grunnskoleopplæringen. Det å ikke kun 

gjengi kunnskap, men også reflektere over kunnskapen, trekkes fram av lærerne som en stor 

utfordring for elevene. Hvorvidt det er språknivå, refleksjonsevne, eller en kombinasjon av de 

to som er årsaken er derimot vanskelig å avgjøre. 

 I tillegg forteller lærerne om en pragmatisk tilnærming til hva som skal læres fra 

elevenes side. Elevene vil ikke bruke energi på temaer på skolen de anser som irrelevante for 

framtiden: 
 

 Lærer: Ja, og de er veldig, mange av dem er veldig selektive på hva de er interesserte i å lære. De 
 er veldig tydelig på det her vil jeg lære, og det her er ikke viktig for meg. Kan være veldig, sånn 
 som de har ganske begrensa, hva skal jeg si, de har så mye de tenker på og så mye ting som hodet- 
 som de bruker energi på at det er ikke alle, de er bare mottakelig til en viss grad, de har bare en 
 viss grad av oppmerksomhet. 
 
Læreren uttrykker her at årsaken til at elevene har begrenset kapasitet og interesse for temaer 

på skolen er at de bruker mye energi på å tenke på andre ting enn å lære seg en sjanger i 

norskfaget, for eksempel. Andre ting elevene bruker energi på er ifølge læreren bekymring for 

situasjonen i Norge, savn av familie og bearbeiding av traumatiske erfaringer fra hjemlandet. I 

andre sammenhenger kan elevene også være skeptiske til hva lærerens undervisning består av, 

og læringsstrategier læreren foreslår for dem. Denne norsk- og engelsklæreren forteller om 

hvordan elevene må overbevises om repetisjon som en mulig læringsstrategi: 
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 De skjønner ikke hvorfor de skal repetere ting etter de har lært en ting, så sier jeg ”du må repetere 
 det fem ganger, for da husker du det bedre senere”. Det, det syns de, det er veldig vanskelig å få 
 dem til å innse det. De tror ikke på meg før de merker det selv. Hvis de ikke har erfart det allerede.  
 I: Konseptet repetisjon? 
 Lærer: Ja, altså, hvordan hjernen virker.  
 
Enkelte av elevene framstår for lærerne som ganske individualistiske og pragmatiske i skole-

hverdagen. Lærerne opplever at elevene har hatt erfaringer med å klare seg selv, og å ikke 

kunne stole på andre, kanskje spesielt de elevene som har vært på flukt alene. Disse karakteri-

stikkene utfordres på skolen i Norge, fordi det forventes at elevene stoler på at hun/han får 

noe ut av lærerens undervisning, viser tillit og tar ansvar for egen læring. Lærerne opplever at 

de er nødt til å gjøre seg fortjent til den tilliten ved å gi konsise læringsmål, og forklare 

hvorfor de skal lære bort alt mulig. Dette kan være tidkrevende i klasseromssituasjonen, og 

utfordrende fordi enkelte av læremålene er rimelig abstrakte å forklare for elevene.  

 I flere av elevintervjuene kom det fram at ungdommene skulle ønske at lærerne var 

strengere, og at lærerne fulgte opp leksene nøyere: 

 

 Elev: For eksempel, hvis jeg ikke har gjort lekser, sier jeg ”lærer, jeg har ikke gjort leksene.” 
 [Læreren sier:] ”Hm, ok. Andre som har gjort lekser? Nei, ok, da går vi til andre tema.” Det er 
 dumt, for de som har gjort leksene, vi som har mista tida på å gjøre lekser. For å kunne gå på en 
 utdanning og hente informasjon og sånn. Det har skjedd flere ganger. For eksempel lærer 
 bestemmer at da [er det] framføring på fredag, så fredag går ikke, mandag, mandag går ikke, 
 tirsdag går ikke. Alle gjør ikke leksene én gang. Så går til andre fredag, én uke til. Det er dumt. 
 Jeg sier det, men jeg vet ikke hva de andre elever syns. [...] Det burde være, det er lekser til 
 fredag, er det lekser til fredag. Ferdig med saken. De som har ikke gjort leksene kan ikke gjøre 
 neste gang. Men du måtte si ifra tidligere, eller for to dager siden. 
 
Eleven er misfornøyd med de løse tøylene han opplever på skolen. Det kan virke som om 

motivasjonen eleven har for å gjøre lekser er å bli vurdert, og få en karakter som kan hjelpe 

ham videre i utdanningen, ikke at å gjøre lekser kan være verdifullt i seg selv. Eleven misliker 

at lærerne ikke er tydelige på frister, og ønsker at de var strengere når det gjelder oppfølging 

av hjemmearbeid. En annen elev er oppgitt over at når det er framføring i klassen, er det bare 

noen få elever som er klare til å holde framføring på fastsatt dato, og at lærerne ikke straffer 

de elevene som ikke er klare.  

 Lærerne vektlegger at de er nødt til å være fleksible, med tanke på hvor utfordrende 

det er for elevene å jobbe selvstendig og forberede noe på norsk hjemme. Dette kan tyde på 

ulikt syn blant elever og lærere på grad av ansvar for egen læring, og hvordan skole-

strukturene skal fungere. Elevene snakker også om at lærere i Norge er mye mindre strenge 

enn lærere i deres respektive hjemland. Den norske skolen er ifølge elevene preget av frihet, 

og kanskje litt for mye frihet. Tidvis knyttes mangelen på tett oppfølging til manglende 

seriøsitet, av én elev formulert slik: ”Problemet er at de [lærerne] er ikke så seriøse her. De 
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sier: her er prøven, her er spørsmålene og her er svarene. Du kan bare svare. Ingen bryr seg 

om skolen og sånn, de bare jukser.” Eleven etterspør et mer rigid regelverk når det gjelder 

prøver på skolen. Lærerne snakker om det samme, men at det skal være en ”myk” lærings-

prosess, og at elevene etter hvert må lære seg å gjennomføre prøver ved å sitte stille på stolen, 

konsentrere seg og ikke snakke. Samtidig åpner lærerne for at elevene skal kunne stille spørs-

mål til læreren under prøver, spesielt hvis det gjelder språklige misforståelser, eller hjelp til å 

forstå oppgavene for å kunne utføre dem. Lærerne begrunner dette med at nivået generelt er 

så lavt med tanke på karaktersetting av prøvene, at å hjelpe elevene litt på vei ikke utgjør den 

store forskjellen.  

 Én av elevene synes frihet i grunnskolen er positivt: 

 

 Jeg tror det er mye mye bedre å ikke presse og ikke være så strenge mot elevene. De som vil lære 
 noe, de som vil lese, de gjør det uansett. Det er ikke noe vits i å presse en som ikke vil det. Også 
 de som ikke vil lese, de gjør ikke det, selv om det er press på dem. Men jeg tror det er veldig bra 
 system [i Norge]. 
 I: Hvordan opplevde du det første gang du kom til norsk skole, syntes du det var rart at lærerne 
 ikke var så strenge? 
 Elev: Det er bra, ja, første dagene det var litt forvirrende for meg at hvordan det er slik og sånn, 
 men jeg likte det. Så når du sammenligner deg med læreren, man har sånne vennlige følelser. Du 
 tror at han eller hun er akkurat som en venn til deg. Så du kan spørre når som helst og hvor mange 
 ganger du vil. Men i [hjemland] du kunne ikke spørre to ganger, hvis du spør én gang, det er greit, 
 den andre gangen de kunne slå deg og spørre hvorfor du ikke lært det. 
 
Ifølge denne eleven er det positivt at lærerne sidestiller seg mer med elevene, slik at vennlige 

følelser oppstår dem imellom. Han er negativ til læring basert på frykt for læreren. Samtidig 

kan det virke som om han anerkjenner at enkelte elever ikke vil henge med og gjøre skole-

arbeid under de frie tøylene. Gjennom intervjuet peker han på positive og negative sider ved 

det norske skolesystemet satt opp imot skolesystemet fra hjemlandet, hvor han gikk i ti år: 

 

 De har sterke og svake sider. Her i Norge, det er på en måte, de har bra system, når det er snakk 
 om undervisning. De har gode metoder. De tvinger ikke deg til å gjøre det de vil, eller om 
 oppgaver og sånn. På en måte er det bra. I [hjemland], de hadde ikke sånne systemer, de hadde 
 ikke sånne metoder, men de var veldig strenge, du måtte gjøre. Men her, elever, når vi treffer dem, 
 sitter de enten på Facebook eller You tube, de bryr seg ikke, de bare chiller'n. De er ikke så flinke i 
 klassene. I [hjemland], hvis det var tretti elever i en klasse, fordi det var masse press på dem, tjue 
 av de tretti var veldig, veldig flinke. Hvis du hadde bestemt deg for at jeg vil være flink, da måtte 
 du gjøre veldig, veldig mye for å nå de andre elevene, for å være like flink som dem. 
 
Mangelen på konsekvenser og irettesettelser fra lærerne fører, ifølge denne eleven, til slappe 

elever som ikke bryr seg i skoletimene. På grunn av presset fra lærerne i hjemlandet var 

elevene mer disiplinerte og jobbet hardere for å være flinke. Samtidig trekker eleven fram at 

lærerne i Norge har metoder de ikke brukte i hjemlandet hans, som han beskriver som positive 

for læring. Hva disse metodene består av, har eleven vanskelig for å forklare. De lærerne som 
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er flinke bruker, ifølge eleven, enkle ord og uttrykk på norsk, og eksempler fra ”egen hjerne”, 

framfor å kun sikte til eksemplene som står i læreboka, noe han er misfornøyd med at enkelte 

av lærerne begrenser forklaringen til.  

 Det virker altså som om det er et skille mellom elevenes og lærernes syn på skole-

praksis, og syn på hva læring innebærer. Flere av lærerne uttaler at de tar avstand fra en 

formalistisk, hierarkisk pedagogikk, og heller underviser ut ifra en tanke om at elev-

medvirkning og ansvar for egen læring er viktige pedagogiske byggestener. Samtidig forteller 

noen av lærerne at de kan merke på elevene at de responderer godt på at de utviser en mer 

autoritær læringsstil, for eksempel ved å styre klasseromsaktivitetene med en ”hard hånd”, og 

for eksempel kreve at elevene leverer inn et par setninger om hva de har lært den aktuelle 

timen på en papirlapp, før de får lov til å forlate klasserommet. Lærerne lurer på om dette kan 

ha med at læringsstilen kan være kjent fra hjemlandet for mange av elevene.  

 Øzerk (2003) har forsket på hvordan forskjellige typer undervisningsmetoder fungerer 

på elevgrupper fra ulike sosioøkonomiske samfunnslag. En usynlig og progressivt orientert 

undervisningspraksis stiller ofte større krav til den enkelte elev, både når det gjelder å se sin 

egen oppgave i gruppa, å forstå hva som skal gjøres, finne gode løsninger, og til å strukturere 

seg selv. Et eksempel på en progressiv undervisningsmetode er prosjektarbeid, hvor lærings-

materialet og læringstempoet ikke er gitt. Når elevene ikke skjønner hva man skal gjøre for å 

lære, vil læringen følgelig være mangelfull. Øzerk (2003) skriver at dårligst læringsutbytte ble 

funnet på skoler med høy andel minoritetsspråklige barn og i områder med lav sosio-

økonomisk status. Språk er en avgjørende faktor for om undervisningsmetoder fungerer eller 

ikke. I en situasjon der man i utgangspunktet har vansker med å orientere seg på grunn av 

språkproblemer vil kanskje implisitte krav være nok en kilde til forvirring (Løvereid, 2005).  

 I tillegg til språknivå kan skjevutfallet av undervisningsmetode være et resultat av 

hvilken måte man er vant til å lære på hjemmefra, i tråd med tidligere nevnte kritiske teori om 

at skolen er preget av middelklassens språk og normer. Heath (1983) fant ulike narrative 

fortellingsstiler i ulike sosioøkonomiske lokalsamfunn, og varierende læringsformer i 

hjemmene. Minoritetsspråklige elever og elever fra lavere sosiale samfunnslag kan få 

dårligere resultater i skolen fordi de er mer vant til en eksplisitt undervisningsstil hjemmefra.  

 Hvorvidt elevene ved grunnskolen kan være rammet av teorier om en skolepraksis 

som opprettholder eller reproduserer deres sosiale posisjon er uvisst, i og med at det ikke ble 

gjort noen sosioøkonomisk kartlegging av elevene. Men ungdommene kom alle fra hjem med 

foreldre uten formell utdanning, og ut fra det de fortalte, tilsynelatende fattigslige kår i 

hjemlandet.   
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Skoleatferd. I eksamensrettet grunnskoleopplæring er det mange av elevene som må lære seg 

hvordan de skal oppføre seg i norsk skole. For eksempel når det er riktig å snakke i klasse-

rommet, at man ikke skal gå ut midt i timen, hvorfor læreren vil at elevene skal samarbeide 

med sidemannen, blant annet. Denne læreren for avgangsklassen vektlegger samarbeid som et 

middel for god læring, noe elevene ikke hadde forståelse for i starten: 

 

 Jeg oppfordrer dem veldig til å bli flinke til det å jobbe sammen, det å liksom ha på en måte ha en 
 læringsvenn, for å bruke det uttrykket, veldig. Oppfordrer veldig til det å sitte i små grupper og 
 samtale og veldig sånn. Og det har de blitt veldig flinke til, de snakker litt mer på samme nivå enn 
 lærer og elev. De bruker hverandre, det synes jeg. Det må jeg si, de har blitt myemye flinkere til 
 enn i fjor, for eksempel. Samarbeid, det var liksom helt ukjent. 
 
Læreren trekker på sosiokulturell læringsteori (Rogoff, 1990; Vygotsky, 1978) gjennom å 

vektlegge interaksjon mellom elever som gunstig for læring. Læreren sier at samarbeid som 

læringsform er noe mange av elevene har måttet lære seg i Norge. Selvfølgelig har elevene 

hatt et begrep om samarbeid tidligere, men det kan virke som om elevene ikke har sett på 

samarbeid som en adekvat, konstruktiv og passende måte å lære på i skolen.  

 En annen lærer framhever gruppetilhørighet som viktig for læring, noe som er vanskelig 

for mange elever, som til tross for at de kan komme fra kollektivistiske samfunn preget av 

fellesskapsfølelse, er blitt individualistiske, takler ensomhet tilsynelatende bra og har lært seg 

å være alene i verden. Eventuelt kan det være vanskelig for elevene å utvikle gruppe-

tilhørighet fordi de kan være opptatt av at medelever kommer fra ulike land, bakgrunner og 

roller, og har et forutinntatt syn på andre etniske gruppers status (B.C. Ministry of Education, 

2009). 

 Passende norsk skoleatferd handler også om å kunne være fleksibel, å kunne forandre 

arbeidsmetoder og språklig form i løpet av en time, og å forstå hva slags atferd som er 

passende i forskjellige timer. En av lærerne trekker fram gymtimene som eksempel på 

hvordan elevene ikke har riktig atferd i henhold til implisitte krav: 
 

 Lærer: Gym er nytt av året, ja, og det er jo kanskje.. Det er litt interessant å se, jeg var med i gym-
 timen i går. Eeh, fordi, hehe.. De er jo ikke vant til det heller, sånn organisert type..gym, så de 
 synes jo det er totalt irrelevant å drive og lære nye regler i nye spill og sånt no. De bare gjør det de 
 vil selv, gymlæreren har kjempeproblemer med dem. Så det er en ting de virkelig trenger å trene 
 på i litt trygge omgivelser, så det er fint at de har her. Det er det. [...] Det er bare lek og moro tror 
 jeg, for dem. 
 
Det læreren her sikter til er å øve seg på å ha gym på voksenopplæringen, tilnærmet lik den 

gymundervisningen man har i vanlig grunnskole og videregående. Det kan virke som om 

elevene ikke ser på gymtimen som en del av den seriøse skolen, men at det bare er lek og 

moro. En annen lærer forteller at de har forsøkt å kommunisere til elevene at gymfaget er et 
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skolefag på lik linje med de andre fagene, og at man anser fysisk aktivitet og kunnskap om 

kroppen som viktig i norsk skole. Læreren lurer på om grunnen til at elevene til tross for 

budskapet ikke tar gymfaget spesielt seriøst er den frie undervisningsformen, og at elevene 

med sine erfaringer og forståelsesapparat ikke anser gym som et ekte skolefag. 

 ”Hele sosialiseringsbiten”, trekker andre lærere fram som essensielt for elevene å lære 

når de begynner i grunnskolen. Lærerne beskriver et krasj mellom enkelte elevers kultur, hvor 

de blir ansett som voksne, og den norske kulturen, hvor de anses som ungdommer og 

forventes å ha en viss atferd. Ifølge lærerne tilpasser elevene seg etter hvert den norske 

normen, gjennom å ikle seg ungdommelige klær og bry seg om det de har plukket opp at 

norske ungdommer bryr seg om. Andre beholder sin opprinnelige kleshabitt og er opptatt av å 

framstå aktverdige, noe som kan virke fremmed at en 17-årig gutt etterstreber i en norsk 

kontekst. En elev kom på skolen ikledd dress og med stresskoffert, men skjønte fort at 

antrekket var malplassert.  

 Denne læreren gjentar flere ganger at dette er ungdommer og at de må behandles 

deretter, selv om elevenes kultur kanskje hevder at de er voksne: 

 

 Disse kommer i en veldig følsom alder, de er.. i våre øyne så er de ungdom, men i sin kultur er de 
 kanskje voksne. Og det er mye lettere om de kommer som barn, for barn er barn. Men mange har 
 jo hoppet over den derre ungdomstiden hjemme, også kommer de hit, også oppdager de at 
 ungdommer skal være litt, ja.. de er ikke voksne. Du skal være ungdom her. Og vi ser jo at mange 
 gutter tar det, at de liksom blir litt ungdommer da. De har da kravet om at de kanskje skal gifte 
 seg, kanskje de er gift når de kommer hit. Man vet jo ikke. Og det er så viktig, ungdomstiden er så 
 viktig og det kan bli veldig krasj da. Og det er også noe som må læres og derfor er det jo viktig å 
 være her på videregående. En sosialisering, de ser hvordan man skal oppføre seg. Også komme ut 
 blant andre ungdommer, det er viktig. Og det som er ekstra viktig, det er jo så følsomt, for de har 
 jo den dobbeltmoralen. De har jo ei jente der nede som venter på meg, du skal gifte deg og du skal 
 og du må jobbe for du må få den jenta hit, også vil de være med her. Så det er veldig vanskelig 
 altså. Også har de jo, guttene, det hopper opp og ned i kroppen, de er jo midt i puberteten, også 
 skal de da bli.. for oss er de ungdommer, men for andre er de voksne. 
 
Læreren forteller om krysspresset ungdommen virker å oppleve når det gjelder kulturen i 

hjemlandet og kulturen i Norge. Ifølge læreren opplever guttene krav hjemmefra om å være 

voksne, som ikke passer med det som i Norge anses å være ungdomstiden deres. Ungdoms-

tiden burde innebære å slippe å ta ansvar for familien ved å sende penger hjem.  

Samtidig er det mulig å utfordre lærerens syn på elevene om at de har et indre behov 

for, eller burde få lov til, å være ungdom. Ungdomstid er ikke nødvendigvis en universell 

epoke i et menneskes liv i alle kulturer. Enkelte har til og med definert synet på ungdom som 

pubertale, hormonelle og konfliktfylte som et vestlig konsept (Brown & Larson, 2002; Lam, 

1997; Larson, 2002). Samtidig uttrykker læreren at om elevene skal integreres i den norske 

videregående skolen er det lettere om de sosialiseres inn i en rolle som passer med hva et 
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norsk syn på ungdomstid er og hvordan de skal oppføre seg. Spørsmålet er om grunnskole-

elevene skal være nødt til å tilpasse seg norsk ungdom, eller om man burde ha som mål å 

skape toleranse for begge parters syn og åpne for ulike kulturelle normer, samt være bevisst 

egne kulturelle normer i Norge (Popov & Sturesson, 2011). Hvor mye variasjon kan eksistere 

innenfor rammene av norsk skole, og hva slags tilpassing må til blant elevene for at de skal 

passe overens med den normerte norske skoleatferden? Hvordan kan man som lærer unngå å 

bli kulturelt hjemmeblind, det vil si at man har en forståelse av det norske som en nøytral 

norm (OMOD, 2010)? 

 

Lærernes diskurser 

I det følgende avsnittet vil jeg komme inn på lærernes diskurser og hvordan disse preger 

skolesituasjonen til de enslige mindreårige flyktningene og de øvrige elevene ved grunn-

skolen. Med diskurs menes en institusjonalisert kommunikativ praksis som rommer meninger, 

tro, intensjoner, verdier og ideologier (Gee, 1996), som for eksempel skolediskurs. Man kan 

også snakke om et visst fag sin diskurs, med sine ulike former og normer for samtale som 

man må beherske for å tilegne seg fagstoffet (Pastoor, 2008). Nedenfor drøftes først lærernes 

diskurser angående normoppnåelse versus tilpassing, deretter angående realitetsorientering. 

 

Normoppnåelse versus tilpassing. Lærernes beretninger om deres erfaringer i eksamensrettet 

grunnskoleopplæring bærer preg av en motstridende diskurs som går på normoppnåelse 

versus tilpassing av undervisningen. Med normoppnåelse menes i denne sammenheng å 

forsøke å undervise ut fra læreplanene, som stort sett er utformet for norskfødte elever2, og 

stille samme krav for karaktersetting som i vanlig grunnskole. I tillegg menes normoppnåelse 

å favne hvordan lærerne underviser ut fra en tanke om ”vanlig skole” som sent ankomne 

elever må læres opp i, til tross for at det eksisterer krav om tilpasset undervisning og tilbud 

om spesialundervisning i den vanlige skolen (opplæringsloven §1-2 og §5-1). Samtidig 

eksisterer det blant lærerne en sterk tilpassingsdiskurs, som gir seg utslag i at alt av under-

visning og materiell må tilpasses elevgruppen på voksenopplæringen. Nedenfor vil jeg gi 

eksempler på hvordan disse kontrasterende diskursene preger skolesituasjonen til elevene. 

 Når det gjelder formell spesialkompetanse til å undervise flyktningungdom og 

                                                 

 
2  Det er dog nylig lagt fram forslag om ny læreplan i norsk for elever i den videregående skolen med kort 

botid i Norge (Udir, 2013).  
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minoritetsspråklige generelt, er det varierende bakgrunnserfaring blant de intervjuede lærerne. 

Enkelte har jobbet med liknende grupper i flere tiår, og har tatt migrasjons- eller spesial-

pedagogikk i tillegg til allmennlærerutdanningen, mens andre har mest erfaring fra ungdoms-

skolen, og har utdanning i universitetsfag. Hvorvidt spesialkompetanse er nødvendig, og hva 

den skal bestå av, hersker det tvil om blant lærerne. De fleste mener at formell kompetanse 

ikke nødvendigvis trenger å være bedre enn uformell erfaring med å undervise den aktuelle 

gruppen. En mattelærer svarer dette på om vedkommende ville hatt mer spesialkompetanse: 

 

 Det der er også en sånn vanskelig avveining fordi [det er] alltid fint å være spesialist på ting og 
 tang, men jo mer du kan om ett område, jo mer.. Fjerner du deg på en måte fra det vanlige. Og det 
 er jo en styrke å ha kontakt med det vanlige også, hvis man kan si det sånn. Så ja, på en måte, så 
 har jeg det, på en annen måte ikke. Kunne vært fint, men trives som det er, ja... At du på en måte 
 har sammenlikningsgrunnlaget som jeg har da, med å ha jobbet i vanlig skole, det synes jeg er 
 fordel når jeg skal sette karakterer og sånne ting. Men ikke minst det sosiale, hvordan man på en 
 måte oppfører seg, hvilke krav som stilles andre steder, alt dette her. Og at .. jeg kan ikke tilre-, jeg 
 må holde igjen, jeg KAN ikke tilrettelegge for mye, for da går de på en smell når de kommer ut av 
 denne skolen her, rett og slett.  
 
For denne læreren er det viktig å opprettholde normene for vanlig ungdomsskole, med tanke 

på hva som kreves for å sette karakterer der, og hvordan det sosiale klimaet i klasserommet er 

i vanlig ungdomsskole, som læreren utdyper senere i intervjuet. Argumentet er at forskjellen 

mellom grunnskole gjennom voksenopplæringen og vanlig grunnskole ikke skal være så stort 

at elevene får sjokk når de begynner på videregående skole. 

 Samtidig er alle lærerne enige om at mye av utfordringen i undervisningssituasjonen 

deres er nettopp at de skal bruke de samme læreplanene som vanlig grunnskole. At elevene 

som kommer til Norge i ungdomsalder skal møte krav på lik linje med norskfødt ungdom er 

frustrerende for lærerne og elevene. Læremålene er ”helt utopiske” for mange av elevene, 

ifølge flere av lærerne. Allikevel må lærerne forholde seg til læremålene hvis de skal gjøre 

jobben sin.  

 Språklig mener lærerne at det er et mål å snakke så vanlig norsk som mulig, 

”forståelig, selvsagt, men allikevel naturlig”. Samtidig har lærere fått kritikk fra elevene for 

måten de snakker på, en kritikk de i varierende grad vil ta innover seg: 

 

 Lærer: I fjor fikk jeg kjeft, snakket for fort. Ja, det visste jeg, og jeg prøvde å gjøre noe med det. 
 Så, etter hvert, så fant jeg ut at nei, jeg kan ikke, kan ikke stå og jeg mååå liksom trekke de med 
 meg, og etter noen måneder så på en måte hadde vi justert oss begge sider.[...] Det er sånne feller 
 man kan gå i litt da, at man tilpasser for mye også. Selvfølgelig skal vi tilpasse masse og det gjør 
 vi, men vi må tenke på hva som møter dem videre også. 
 
Denne læreren uttrykker et mål om å trekke elevene med seg i forståelsen av muntlig norsk, 

fordi for mye tilpassing kan føre til en motivasjonsknekk for elevene i møte med utdanning 
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etter grunnskolen. I lærerintervjuene er avveining mellom hva som er vanlig i barne- og 

ungdomsskolen og hvordan undervisningen skal tilpasses elevgruppen (men ikke for mye) en 

gjennomgående rød tråd. ”Å tilpasse seg for mye”, ”å bruke pedagogikk jeg ville brukt i 

vanlig skole” er betegnende utsagn for den indre dialogen lærerne fører med seg selv. Enkelte 

av lærerne virker tidvis å ha et behov for å dysse ned ”annerledesheten” til elevene, ved å 

poengtere at elevene er som andre ungdom, og har behov for samme type undervisnings-

metoder som andre ungdommer i norsk skole, men med litt saktere progresjon og enklere 

språk. I noen av lærerintervjuene argumenterer de for universelle egenskaper ved mennesket 

når det kommer til læring, noe som kan hevdes å kamuflere elevenes reelle behov for spesial-

undervisning for å få på plass basisferdigheter, framfor å vektlegge foredrag og gruppearbeid.  

Gode intensjoner om å gjøre elever like, og ikke avvikende fra normen ”den norske 

eleven”, kan fungere mot sin hensikt pedagogisk ved at man gjør elever en bjørnetjeneste i 

rettferdighetens navn (Haugen, 2010; Solstad, 1997; Trueba & Zou, 1998). Samtidig kan man 

argumentere for at vektleggingen av normert skole kan virke forberedende for framtiden til 

elevene i det norske skolesystemet. 

 Tilpassing av undervisningen til elevgruppen står også sterkt blant lærerne i grunn-

skolen, i så stor grad at lærerne får lov å føre ekstra timer fordi de lager så mye eget skole-

materiell. Alle lærerne stemmer i at det omtrent ikke går an å kun bruke de vanlige lære-

bøkene. Denne læreren legger vekt på hvor viktig det er for elevene å føle mestringsfølelse, 

selv om læremateriellet som tas i bruk er langt under nivået elevene er ment å ligge på, og 

langt under nivået elevene møter på eksamen: 

 

 Bøkene har altfor vanskelig språk. Alt for vanskelig. Men nå så jeg at [en annen lærer] tok sånne 
 enkle, enkle barnebøker og printa opp da. Små eventyr. Med litt tekst, også bilder. Men det kan 
 være nok for å- wow, lese bok på engelsk. Det gir jo den der mestringsfølelsen og den er veldig 
 viktig. 
 
Tilrettelagt undervisning med lite tekst og mye bilder, mye muntlig klasseromssamtale 

mellom lærer og elev og lite hjemmearbeid er måtene de fleste lærerne gjennomfører under-

visning. Samtidig råder det frustrasjon blant lærerne fordi mange av elevene mangler basis-

ferdigheter, som å kunne lese og skrive på norsk. Som nevnt i delen om kulturell bakgrunns-

kunnskap er det ifølge lærerne vanskelig å i det hele tatt bruke tekst i skoletimene, noe 

lærerne sliter med å veie opp for i undervisningen.  

Det kan virke som om lærerne slites mellom hva de er ment å gjennomgå av pensum 

på den ene siden, og hva som overhodet er realistisk å få til med tanke på det lave språklige 

nivået til mange av elevene på den andre siden. Lovverket for grunnskolen i voksen-
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opplæringen passer ikke til gruppen som faktisk går der, mener flere lærere. I undervisnings-

situasjonen er både lærere og elever frustrerte, ifølge en av lærerne. 

 I tillegg yter noen av lærerne ganske mye i relasjonen til elevene fordi de har sympati 

for at elevene har mye nytt å forholde seg til. Én lærer ringer eller sender tekstmelding til 

elevene som ikke dukker opp på skolen, med begrunnelsen at elevene ikke har noen voksen-

personer som følger dem opp. Dette kan synes som å være spesielt viktig i det første skoleåret 

til elevene, hvor det er mye fravær blant elevene, og avgjørende at de kommer på skolen for å 

ikke falle fra fullstendig. Lærerne arrangerer sosiale samlinger i egen fritid, med begrunnelsen 

at de vet enkelte av elevene ikke har særlig mye sosialt liv. Utover dette har lærerne, og 

spesielt fagleder, hyppig kontakt med andre instanser i noen av elevenes liv, som for eksempel 

flyktningkontoret, saksbehandler i barnevernet eller utekontakten i kommunen.  

Det virke som at enkelte lærere tilpasser lærerrollen til å favne mer enn bare fag-

opplæring. Eksemplene over kan tyde på at enkelte lærere inntar en omsorgsrolle overfor 

elever uten familienettverk, med mål om å sikre at elevene kommer på skolen, og at læreren 

oppfatter at hun/han kan gi en nær relasjon elevene kanskje mangler i sitt nye liv i Norge. 

Hvorvidt denne omsorgsrollen skiller seg fra lærerrollen i vanlig ungdomsskole er vanskelig å 

måle, men man kan spekulere i hvorvidt elevene kommer til å treffe like omsorgsfulle lærere i 

videregående, noe som i tilfelle bryter med diskursen om normoppnåelse og forberedelse til 

videregående.   

 

Realitetsorientering. Mens elevene går på eksamensrettet grunnskole snakkes det en del om 

framtiden deres, og mulige yrkesvalg. I løpet av det siste skoleåret er en rådgiver fra voksen-

opplæringssenteret på besøk mange ganger fram til søking på videregående skole. Rådgiveren 

har presentasjoner og interaktive leker (ved hjelp av en ”karrierekoffert” med bilder av ulike 

yrker og tilhørende informasjon), i tillegg til individuelle samtaler. ”Realistiske mål” gjentas 

flere ganger for elevene i løpet av perioden med feltarbeid, og i samtale med lærerne får jeg 

høre mye om realitetsorientering av elevene. Mange av elevene kommer til Norge med 

drømmer om å utdanne seg til typiske statusyrker, som lege, advokat eller ingeniør.  

I samtale med rådgiveren forteller vedkommende at en refleksjonsprosess må startes 

hos elevene, hvor de må lære å se seg selv utenfra. Rådgiveren mener dette er uhyre vanskelig 

for elevene fordi mange har vært prisgitt andres styring hele livet, blant andre foreldre som 

har sagt hva de skulle gjøre. I tillegg kan elevene ha hatt økonomiske eller logistiske 

hindringer for utdanning i hjemlandet. Rådgiveren beskriver en generell tendens til at elevene 

har hatt en flukt med usikre kår, og deretter kommer til Norge og ”plutselig” blir presentert for 
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valg. Før man kan begynne å snakke med elevene om skole og utdanning, må helseproblemer 

ryddes av veien og ”kultursjokket”. Rådgiveren mener man må orientere elevene om 

realiteten av at det skal veldig mye til for dem å oppnå statusyrker, og at det ikke minst kan ta 

veldig mange år.  

Flere av lærerne er på linje med rådgiveren når det gjelder realitetsorientering. Én 

mener at mange av elevene forstår at deres forventninger om å oppnå statusyrker i Norge er 

urealistiske, så snart de møter skolerealiteten i Norge. Læreren snakker om et motivasjonsfall 

fra elevene først begynner på grunnskolen til de innser at skolen var vanskeligere enn først 

antatt, og at drømmen om høystatusyrker og lang utdanning kanskje får seg en knekk.  

En annen lærer snakker om at elevene i starten av grunnskolen tror de er mye flinkere 

på skolen enn de egentlig er. Læreren mener det er fordi mange av elevene, særlig de med lite 

skolebakgrunn, har hatt en veldig stor forbedring på kort tid, at de har hatt en bratt lærings-

kurve. Deretter kommer et punkt på grunnskolen hvor mange av elevene innser at de ikke kan 

gå fort gjennom systemet, og at de ikke er like flinke som de føler selv. Lærerne sier at det 

ikke er umulig for noen av elevene å ta høyere utdanning, men at de forsøker å kommunisere 

til elevene hvor mange år det kommer til å ta, og at det kanskje er lurt å sikte mot en kortere 

utdanning hvor man kan komme raskere i jobb.  

 I intervjuene med elevene tar de opp hvordan lærerne kommuniserer om framtiden 

deres, og hvordan de misliker at de oppfordres til å ta avgrensete valg. Elevene gjentar at det 

virker som om lærerne har lave forventninger til dem, og ikke har tro på at de kan ta lengre 

utdanninger. På spørsmål om hva han tenker om utdanningsløpet sitt svarer én elev dette: 

 

 Når jeg tenker på meg sjøl, jeg stoler på meg sjøl, også når jeg sier ok greit, jeg kan det, jeg klarer 
 det. Men når jeg snakker med lærerne mine, med hvem som helst, når jeg sier jeg vil bli sånn 
 [advokat], når jeg sier jeg vil studere den linje. De sier ”nei, det går ikke, det tar altfor lang tid, det 
 tar ti år, du trenger ikke å bruke så mye tid og energi på det. Du må bare gå på yrkesfag også bare 
 begynne å jobbe et sted”. Også da blir det veldig mye press på meg, jeg blir håpløs. [...] De støtter 
 ikke meg, lærerne. De skulle trøstet meg, de skulle støttet meg, ”ja, du klarer det, du må prøve”. 
 De sier ”nei, det tar ti år, du bruker ti år der, bare gå på yrkesfag, velg en linje” også ferdig med 
 saken.[...] Det er ikke bare meg, vi er flere. Syv-åtte elever, lærerne sier det til alle. Selvfølgelig 
 blir jeg sint på dem, hvorfor sier de slik? [...] Jeg vet det er vanskelig, men når du har et mål, du 
 bryr deg ikke om vanskeligheten. Du bare går. 
 

Eleven etterspør mer støtte fra lærerne, selv om han anerkjenner at det er vanskelig å lære på 

norsk. Han uttaler at det hadde vært lettere å studere hvilket som helst fag i hjemlandet, på 

morsmålet, hadde han hatt mulighet til det. Eleven mener han blir forvirret og håpløs av at 

lærerne ikke støtter ham og hjelper ham framover mot hans drøm om å bli advokat, eller i 

første omgang å gå studiespesialiserende linje på videregående. Flere av elevene forteller at 
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de sliter med skolemotivasjonen fordi de føler at lærerne ikke forventer noe bra fra dem. En 

elev forteller om en mattetime hvor læreren sammenliknet nivået til elevene med nivået til et 

av lærerens unge barn, og hadde sagt at barneskolebarn var bedre enn dem i matte. Selv om 

læreren sannsynligvis mente sammenlikningen som en korreks til elevene om at de må jobbe 

hardt og konsentrere seg i timen, ble kommentaren ille tatt opp av eleven. Det lærerne 

oppfatter som konstruktiv realitetsorientering, kan elevene oppfatte som for lave forvent-

ninger til dem, og som et negativt syn på mulighetene deres for å gjøre det bra i den norske 

skolen.  

 

Avsluttende diskusjon 

Denne studien har utforsket enslige mindreårige flyktningers møte med eksamensrettet grunn-

skoleopplæring gjennom klasseromsobservasjon og intervjuer med elever og lærere, med 

fokus på deres egne erfaringer. Et mål med denne etnografisk orienterte klasseromsstudien har 

vært å gå tett på lærerne og de lærende. Ønsket var å studere grunnskoletilbudet både ”innen-

fra” og ”utenfra” ved å gi flyktningungdommene en tydelig stemme, og samtidig se på hvilke 

underliggende premisser som gjør seg gjeldende i klasseromsundervisningen.  

 Det er bred enighet om at utdanning er nøkkelen til fullverdig deltakelse i det norske 

kunnskapssamfunnet (Pastoor, 2012). Elevene i denne studien er motivert til å ta utdanning, 

av en av elevene formulert slik: ”Jeg går på skole for å fikse framtiden min. For å ha bra liv. 

Bedre liv og god utdanning.” Samtidig må enslige mindreårige flyktninger forsere en del 

hindre for å få det meste ut av skoletilbudet de møtes med når de bosettes i Norge. For det 

første kan mange av flyktningelevene slite med traumatiske opplevelser fra hjemlandet eller 

fluktfasen, i form av posttraumatisk stress, depresjonssymptomer og konsentrasjonsvansker, 

noe som er dekket av både norsk og internasjonal forskning (f. eks. Bean, 2006; Oppedal et 

al., 2008). For det andre kan enkelte være analfabeter eller ha lite skolegang. Dessuten er det å 

lære seg det norske språket en tidkrevende prosess, spesielt det akademiske skolespråket 

(Cummins, 2000). For det tredje, som denne studien viser, kan undervisningen og de 

medierende redskapene som brukes i norsk skole være ukjente for elevene, siden de ofte er 

monokulturelle. Det vil si at læringsredskapene som anvendes krever en nærhet til, og 

innforståtthet med, europeisk og særlig norsk kultur (Fjæstad, 2012), noe som er fjernt for 

elever med kort botid i Norge, og dermed kan hemme læringsutbyttet.  

 Studien tyder på at det store dilemmaet er i hvor stor grad eksamensrettet grunnskole-

opplæring skal tilpasse seg de ulike kulturelle og språklige erfaringene elevene har med seg i 
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skolen, eller om tilbudet i større grad skal rette seg inn mot å undervise på tilnærmet lik måte 

som overfor norskfødt ungdom, og formidle en norsk skolekultur som er mer i samsvar med 

kravene elevene møter i videre utdanning. Til tross for lovfestede mål om individuell elev-

tilpassing er norsk skolegang, på grunn av ressursmangel, preget av et likt løp for alle elever 

(Løvereide, 2005; OMOD, 2010; Pihl, 1999; Solstad, 1997). En av lærerne i studien nevner 

dilemmaet som vanskelig i lærerens skolehverdag, men påpeker samtidig at det også må sees 

på som et strukturelt og skolepolitisk spørsmål. ”Det hjelper ikke å endre tilnærming til 

undervisning totalt i grunnskolen i voksenopplæringen hvis det ikke er det samme som møter 

elevene i videregående”, sier læreren, med tanke på at elevene da kan komme til å falle fra 

senere i utdanningsløpet. Her er det igjen verdt å nevne forslaget om ny læreplan i norsk for 

elever i den videregående skolen med kort botid i Norge (Udir, 2013). Den nye læreplanen 

framhever et betrakterperspektiv på norsk kultur framfor en nærhet til den, og et tydeligere 

språklæringsperspektiv (Fjæstad, 2012), noe som kan være en fordel for flyktningelever i 

videregående skole. 

 Allikevel kan denne studien tyde på at man er nødt til å tenke nytt om grunnskole-

opplæringen til unge flyktninger. Det er nødvendig med et mer helhetlig perspektiv på læring 

og utvikling, som inkluderer både et faglig og sosialt perspektiv. Når gapet er for stort mellom 

elevenes bakgrunnskunnskap, fortolkningsrammer og andrespråksnivå, og det som formidles i 

undervisningen og læremateriellet, blir det i verste fall ingen eller mangelfull læring 

(Vygotsky, 1978). I klasser med en heterogen elevmasse der læreren må forholde seg til 

elevenes individuelle utviklingssoner, blir en stor utfordring hvordan man kan bygge bro 

mellom de ulike elevenes nåværende kunnskap og læreplanenes læringsmål. I henhold til 

sosiokulturell teori er menneskers læring et resultat av en sosial prosess. Elevene skal lære i 

samhandling med mer kompetente andre, men for å forstå det som tas opp i klasseroms-

samtalen, bygger elevene på sine forkunnskaper og hverdagserfaringer. Når pensumet lærerne 

er pålagt å gå gjennom ikke tar hensyn til flyktningelevenes språklige og kulturelle forut-

setninger uteblir aktiv deltakelse i klasseromssamtalen, og skolehverdagen kan lett bli 

frustrerende for både elever og lærere.   

 Elevene i denne studien tyr ofte til oversettingstjenesten ”Google translate” på 

internett for å oversette fagbegreper på norsk til morsmålet sitt i skoletimene. Tospråklige 

lærere kunne ha økt elevenes faglige progresjon under grunnskoleopplæringen ved 

tilstedeværelse i klasserommet, eller ved å gi et leksehjelpstilbud hvor elevene kunne lært 

norsk og skolefag via morsmålet. Fra norske myndigheters hold etterlyses det en omlegging 

av voksenopplæringen for å sikre at opplæringstilbudet er tilpasset deltakernes forutsetninger 
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og behov (NOU, 2010). Denne studien støtter opp under etterlysningen, i tillegg til å 

etterspørre ytterligere kartlegging og oppfølgingsstudier av hvordan det går med flyktning-

elever i den videregående skolen. Flere nærgående, kvalitative studier av undervisningen av 

flyktningbarn og -ungdom er ønskelig.  

 Det er viktig å understreke at termen ”minoritetsspråklige elever” ikke bør brukes som 

en sekkebetegnelse på elever med kulturell og språklig bakgrunn forskjellig fra etnisk norske 

elevers. Selv om forskning på minoritetselever i norsk skole også er relevant for flyktning-

elever, må man anerkjenne at flyktningungdoms utfordringer ofte er mer sammensatte enn de 

utfordringene minoritetselever som har vokst opp i Norge opplever. Man kan samtidig 

argumentere for at både unge flyktninger og norskfødte med minoritetsforeldre kan oppleve 

samme diskontinuitet mellom mikrosystemene hjem og skole når det gjelder læringsstil, 

språk, kultur og normer - men norskfødte og flyktninger har vokst opp under ulike 

makrosystemer. Unge mennesker som har flyktet kommer ofte fra land med vidt forskjellig 

kultur, økonomi og ideologi sammenliknet med minoritetselever født i Norge. Man må ta 

hensyn til hva slags skolebakgrunn flyktningungdom har, om skolegangen har vært mangel-

full eller veldig ulik norsk skole. I tillegg er det avgjørende at man møter flyktningelever ved 

å anerkjenne deres ressurser, og ta dem i bruk. Slik kan man skape økt motivasjon, og et bedre 

utgangspunkt for tilegnelse av norsk språk og fagkunnskaper som er relevante for deres 

framtid i Norge. Det kreves en balansegang mellom å nøkternt informere elevene om deres 

muligheter og samtidig unngå at elevene mister troen på at de kan nå målene de har satt seg. 

Elevene bør få vite om at siden Norge er et kunnskapssamfunn, forventes det å ta lengre 

skolegang før man trer inn i arbeidslivet, noe som kan motvirke flyktningenes følelse av å 

være ”for gammel”. Videre bør elevene informeres om Norges relative sosiale likhet, og at det 

er mulig å få et anstendig liv uten å ha et tradisjonelt statusyrke.  

 Elevenes syn på grunnskoleopplæring som midlertidig og ikke ”ekte” skole har en 

uheldig innvirkning på motivasjonen deres. Mer differensierte tilbud etter alder kunne gjort 

elevmassen i grunnskoleopplæringen mindre heterogen, og ført til større sosial tilhørighet 

innad i klassen. Et annet tiltak kunne vært at elevene fikk kontakt med elever og under-

visningssituasjoner i den videregående skolen, gjennom en slags hospitant- eller besøks-

ordning. Slike løsninger kan minske følelsen av utenforskap hos grunnskoleelevene. Mer 

kontakt med jevnaldrende kan bidra til å styrke uformell språklæring og modellæring av norsk 

skoleatferd. Tettere interaksjon mellom grunnskoleelever og elever og lærere i videregående, 

kan gi flyktningungdommene økt tilhørighetsfølelse. Samhandling kan gi en smidigere over-

gang til videregående, gjennom en gradvis inkludering i skolegangen det siktes mot. 
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Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen 
– med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 
EM-intervjuguide - mai 2012  

 
Litt info til ungdommen først: 

• Om FUS: En studie om enslige mindreårige og skole/utdanning når de bosettes. Vi er 
opptatt av hvordan det går med dere på skolen, og hva som skal til for at dere skal 
lykkes i å fullføre skolegangen. For å finne ut mer om dette, ønsker vi å snakke med 
dere, høre deres opplevelser, meninger og tanker om det. Vi kommer til å spørre dere 
mye om skolen, men vi vil også spørre dere en del om livet utenfor skolen, fordi det 
kan ha mye å si for hvordan det går med dere på skolen. Derfor vil vi gjerne spørre 
deg om hvordan hverdagen din er i dag og litt  om hverdagen din før du kom til Norge.  
 

• Om deltagelsen: Deltagelsen i FUS-studien er frivillig, det vil si at du bestemmer selv 
om du vil være med eller ikke. Når du er med, kan du selv velge hva du vil svare på og 
snakke med oss om. Om du senere skulle angre, kan du si fra at du vil trekke det du 
har sagt, eller trekke deg fra studien. Alt du forteller blir mellom oss. Når vi skal 
skrive om det du forteller, endrer vi noe av informasjonen om deg slik at det ikke går 
an å finne ut hvem som har fortalt det. Det vil si at du er anonym, andre vil ikke kunne 
få vite at du har deltatt i studien eller få vite hva du har fortalt oss. 

 

• Selve intervjuet: Du kan spørre underveis om det er noe du lurer på, noe du ikke 
forstår eller annet. Hvis du ønsker det, kan vi ta pauser under intervjuet. 

 

Intervju 

Informant:                                   
Intervjuer: 
Dato: 
Fra kl.:   Til kl.: 
Sted: 
 
 
Biografiske data:  
Navn:            Kjønn: M  /  K      
Fødselsdato: 
Fødested/opprinnelsesland: 
Morsmål:     Hvilke andre språk kan du? 
Religiøs tilhørighet?: 
Hvor lenge i Norge? 
Hvor bor du nå?    Botilbud:   Bokommune: 
 
Om skole: 

1. Fortell meg litt om skolen:  
o Hvilken skole går du på nå?  
o Hvilken klasse går du?  
o Hvilke fag undervises du i? Hvilket fag liker du best? Hvorfor? 
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o Hva liker du best ved å gå på skole? 
o Hva er vanskelig? Hvorfor? 
o Hva gjør du når noe er vanskelig? [mestrings/læringsstrategier] 
o Får du ekstra hjelp til noe på skolen?  Til hva/ hvordan/av hvem? 
o Hvordan syns du selv det går med deg på skolen?  
o Gikk du på skole før du kom til Norge? Hva slags skole? 
o Gikk du på skole mens du bodde på asylmottak? Hvordan var det? 
o Evt. annet opplæringstilbud på mottaket?  
o  

2. Leksegjøring: 
o Hvilken hjelp til skolearbeid får du på skolen og/eller utenfor skolen? 
o Hvor mye tid bruker du på lekser?  
o Hvor og når gjør du lekser? 
o Får du nok hjelp (til skolearbeidet) for å klare skolen? Dersom du ønsker mer 

hjelp, hva ønsker du hjelp til?  
 

3. Mål: 
o Hvorfor går du på skole? 
o Hva er dine mål med å gå på skole? 
o Hvordan vil du nå målene dine? 
o Hva skal du gjøre når du er ferdig med skolen du går nå? 

 

4. Det sosiale: 
o Liker du å gå på skole? Hvorfor? 
o Er du på skolen hver dag? Hvis ikke, hvorfor ikke? (Sykdom, eller annet) 
o Hvordan er det å være på skolen (bortsett fra det å lære norsk og andre fag)? 
o Har du venner på skolen? 
o Hvilke land (evt. språk/etnisitet) kommer de du er venner med fra?  
o Eventuelle andre venner utenfor skolen? 

 

For vgs.-elever: 
5. Hvordan opplevde du det å gå fra grunnskoleopplæring og begynne på vgs.? 

o Faglig? 
o Sosialt? 
o Var det slik du trodde at det ville bli før du begynte?  

6. Hva er bra og hva er vanskelig på vgs.? 
7. Hva skal til for at du klarer å gjennomføre vgs.? Hva kan skolen gjøre? Hva kan du 

gjøre? 

 
 
Skolebakgrunn før bosetting: 

8. Hadde du et ønske om å gå mer på skole (i Norge) før du kom hit? 
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9. Hva er forskjellig mellom Norge og hjemlandet når det gjelder skole? 
10. Har foreldre/familie utdanning fra hjemlandet? 
11. Hvilke forventninger har familien din til din utdannelse i Norge? 

 
Tiden på mottak:  

12. Hvordan var det å bo på asylmottak. 
13. Hvordan var skoletilbudet på mottaket? 
14. Hva var det som gav deg oppmuntring og motivasjon før du fikk oppholdstillatelse? 
15. Hadde/har du en (hjelpe)verge?  Hva betydde/betyr vergen for deg? Hvor mye 

kontakt? 

 
Livet før ankomst til Norge: 

16. Kan du fortelle om hvordan livet ditt var før du kom til Norge? 
o I hjemlandet (skole/arbeid?) 
o Utenfor hjemlandet 

17. Kan du fortelle om familie, slekt og venner du har i hjemlandet, eller utlandet? Tenker 
du ofte på dem? Har dere kontakt? Hvordan og hvor ofte?  

18. Kan du fortelle om eventuell familie, slekt og/eller venner i Norge? 
19. Hvilke forventninger hadde du og din familie til fremtiden din før du reiste? 
20. Kan du fortelle meg om reisen din til Norge? 

 

Om hverdagen: 
21. Bor du i bofellesskap, hybel eller? Hvor lenge har du bodd der? Hvordan trives du 

med boløsningen din? 
22. Har du en særkontakt eller andre som følger deg opp og hjelper deg? Med hva? 
23. Kan du fortelle meg om en vanlig ukedag. 

o Når står du opp? 
o Hva gjør du når du står opp? 
o Når går du på skolen? 
o Hvordan kommer du deg på skolen? 
o Fortell om skoledagen… 
o Fritiden: jobb, aktiviteter, å være hjemme, hva gjør du i helgene? 
o Hvem er du sammen med etter skolen, hvor kjenner du de fra? 
o …osv: etter prinsippet om livsformsintervju. [religion, helse…] 

24. Hvordan synes du at du har det i livet ditt nå? 
25. Kunne du ønske deg at noe var annerledes? 
26. Hvordan klarer du deg økonomisk? (støtte, stipend, studielån, må tjene penger ved 

siden av,, sender penger hjem, osv) 
27. Har du noen helsemessige plager (hodepine, søvnvansker, eller annet) som påvirker 

hvordan du har det? Påvirker det skoleresultatene dine? 
28. Hvis du trenger hjelp, hvem går du til da? 
29. Kan du fortelle meg om noe du er god i – på skolen, jobben eller fritiden? 
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Fremtiden 
30. Hvilke tanker og ønsker har du for fremtiden? Har dette endret seg etter du kom til 

Norge? 
31. Hvor ønsker du å bo? Hva ønsker du å bli? Hvorfor? 
32. Hva vil du gjøre for å nå målene dine?  
33. Hvilken støtte og hjelp trenger du for å nå målene dine? Follow ups: hvem lytter til 

deg, støtter deg, hvem tar du kontakt med for å få den hjelpen du trenger? 
 

Avrunding: 
• Hvordan har det vært for deg å bli intervjuet om alt dette? 
• Synes du det er noe jeg har glemt å spørre om? 
• Har du noe mer du vil/kan fortelle meg som er viktig for deg (og evt. som er viktig for 

at du skal få et bedre skoletilbud)? 
• Har du noen spørsmål til slutt? Er det noe du vil spørre meg? 

 

 Tusen takk for at du ville dele alt dette med meg. Om du har spørsmål, mer du vil fortelle 
eller si til meg, er det bare å ta kontakt.  
 
Noter  

• Tidspunkt for avslutning:  
• Eventuelle andre opplysninger som har betydning for intervjuet 
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Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen 
– med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 
Intervjuguide Skoleansatte/lærere - mai 2012  

 
Dato for intervjuet:   Varighet intervjuet – fra: kl ……    til: ……  
Sted for intervjuet:  
Navn intervjuer: 
[ ] Informere deltaker om prosjektets formål, databehandling, personvern og rettigheter 
[ ] Underskrive samtykkeerklæring 
 
Informasjon informant: 
   

1. Navnet informant:     Stilling: 
2. Hva er din utdanningsbakgrunn?    
3. Hvor lenge har du vært ansatt på skolen? Annen arbeidserfaring? 
4. Hvilke fag underviser du i?   Hvilke klasser underviser du? 

                                   
 
Skolen og skolens tilbud 
 

5. Navnet på skolen: 
6. Hvem/hva omfatter skoletilbudet på skolen (aldersgrupper/elevgrupper/fagretninger)?   
7. Hvor mange elever har skolen? Hvor mange av elevene har minoritetsbakgrunn? 

Hvilke etniske/språkgrupper er representert på skolen? 
8. Vet du hvor mange elever med flyktningbakgrunn – og hvor mange enslige 

mindreårige (EM) går på skolen?  
9. Går EM/flyktningungdommene i ordinære klasser eller i egne klasser der 

undervisningen er særskilt tilrettelagt ut fra elevenes språklige og faglige 
forutsetninger? 

10. Får EM/flyktningungdommene tilpasset undervisning innenfor ordinær klasse? 
- Får noen av flyktningungdommene tospråklig undervisning? 

Evt. antall timer? Kommentarer? 
- Får flyktningungdommene tilpasset norskundervisning? 
- Får flyktningungdommene morsmålsundervisning?  

11. Får EM/flyktningungdommene leksehjelp og hvem organiserer det? 
Hvis ja, er det skolen, bofellesskapet, eller frivillige organisasjoner som organiserer 
organiserer leksehjelp for flyktningbarn/ungdom. Hvordan synes du tilbudet fungerer? 

12. Har (noen av) lærerne som jobber med EM/flyktningungdom spesialkompetanse for å 
jobbe med denne gruppen elever? 

13. Er det noen på skolen som har et spesielt ansvar for å følge opp elever som er unge 
enslige flyktninger? 

14. Foretar skolen pedagogisk-psykologisk kartlegging av EM/flyktningelevene som blir 
innmeldt?  

15. Tror du at det finnes områder der samarbeidet med PPT kunne ha fungert bedre i 
forhold til denne målgruppen? Hvis ja - på hvilke områder?  

16. Er du selv fornøyd med tilbudet som din skole gir til EM/flyktningungdom?  
Eller synes du at tilbudet kunne ha vært bedre?  
- Hvis du ikke er helt fornøyd, skyldes svakhetene ved tilbudet faktorer som skolen 

har - eller ikke har - kontroll over? 
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- Har du forslag om hvordan og på hvilke områder skoletilbudet til 
EM/flyktningungdommene kunne forbedres? 
 
 

EM/Flyktningungdommenes møte med videregående skole (vgs) 
 

17. Skiller de enslige mindreårige seg ut fra de andre ungdommene med 
flyktningbakgrunn? 

18. Har du erfart at EM/flyktningungdommenes fysiske eller psykiske helse hatt en 
negativ innvirkning på skolegangen deres? 

19. Hva mener du EM/flyktningungdommene strever mest med ift. skolearbeidet? 
- Det norske språket.   
- Innholdet i undervisningen? Bestemte fag?  
- Norsk ”skolekultur” der man for eksempel forventer at elever kommer med egne 

meninger, deltar i diskusjoner, osv.? 
- Konsentrasjonsproblemer? Annet? 

20. Hvordan er overgangen fra grunnskolen til vgs for denne elevgruppen? 
21. Vet du hvordan EM/flyktningungdommene opplever å begynne på vgs.? 

- Er de forberedt på hva som forventes av dem i videregående skole?  
- Tror du at elevene opplever vgs. som lettere, vanskeligere eller som forventet? 

22. Hvordan mener du ungdommene mestrer møtet med vgs. ? Ser du spesielle 
”mestringsstrategier” hos ungdommene?  

23. Hva mener du er viktig for ungdommene for å kunne lykkes på vgs. Og hvorfor?  
24. Hvorfor tror du at visse EM/flyktningungdommer lykkes bedre med skolegangen enn 

andre? 
25. Hvilke faktorer mener du bidrar til fullførelse av  EM/flyktningungdommers 

utdanningsløp? 
26. Hva betyr kontakten med andre elever? I klassen, på skolen og utenfor skolen? 

- Hvem omgås de mest? Elever med norsk eller elever med ikke-norsk bakgrunn?  
27. Hvor mye og hva slags kontakt/samarbeid har skolen med bofellesskapene der noen av 

de enslig mindreårige bor i? Er samarbeidet tilfredsstillende? 
28. Er det noen som kan ta mer ansvar for at unge enslige flyktninger kan fullføre vgs ? 

Ungdommene selv, bofellesskapet, lærer/skole, (fylkes)kommunen, staten, ..?  
29. Hva betyr skolen for denne gruppen ungdom?  

- Faglig, fremtidsmessig og/eller sosialt? 
30. Hvordan ser du på skolens rolle mht EM/unge flyktninger:  

- som en arena for læring og utvikling?  
- som en integrerings-/sosialiseringsarena? 

31. Har du erfaringer, synspunkter eller kommentarer som ikke dekkes av spørsmålene 
som ble stilt? 
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Til den enslige mindreårige  

 
 

Forespørsel om å delta i forskningsprosjektet ‘FUS’: 
 

Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen 
– med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 
Dette er et spørsmål til deg om du vil være med i FUS-prosjektet, som er en studie om 
enslige mindreårige flyktninger i  bosettingsfasen. Hensikten med prosjektet er å finne ut 
hvilke erfaringer flyktningungdom har med skole og utdanning når de skal bosette seg i 
Norge. Derfor ønsker vi å snakke med deg, med lærere og eventuelle andre som jobber med 
enslige mindreårige på skolen eller utenfor.  
 
Vi ønsker å få vite mer om både skolegangen og hvordan livet utenfor skolen er, for at de 
som jobber med dette skal kunne lage et best mulig skole, bo- og omsorgstilbud for enslige 
mindreårige. Vi er interessert i hvordan du syns det går på skolen, hva du syns er bra og hva 
du syns er vanskelig. Vi vil også gjerne vite hvordan det går med deg utenom skoletiden. 
 
FUS-studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) i samarbeid med ansatte i skolen og andre etater i kommunene der de enslige 
mindreårige i studien bor. Prosjektet utføres av en doktorgradsstudent og to 
masterstudenter. Prosjektleder og medforsker er Lutine de Wal Pastoor som har doktorgrad i 
sosialantropologi, og har lang erfaring fra forskning vedrørende elever i norsk skole som har 
en annen språklig bakgrunn enn norsk.  

 

Nedenfor kan du lese litt mer om hva det vil si å være med i studien 
 
 Vi ønsker å gjøre et intervju med deg. For at vi skal få med oss alt du forteller i 

intervjuet, vil vi gjerne ta opp intervjuet på lydbånd hvis du syns at det er greit.  
 

 Vi har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke har lov til å fortelle noen andre hva du har 
fortalt oss.  

 
 Alle opplysninger om deg vil bli behandlet konfidensielt. Det betyr at lydbåndopptak, 

utskrifter og annen informasjon blir beskyttet, slik at ingen andre enn de som jobber i 
prosjektet har tilgang på det.  

 

 Informasjonen blir anonymisert. Det betyr at dine personlige opplysninger blir 
forandret slik at ingen vil kunne kjenne deg igjen når vi skriver om dine erfaringer og 
presenterer det vi finner ut i studien.  
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 Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst – og uten å si hvorfor – si at du 

ikke lenger ønsker å være med. Da vil vi ikke bruke noe av det du har fortalt oss.  
 
 Vi forventer at vi blir ferdig med hele prosjektet i 2015.  Når prosjektet avsluttes, 

sletter vi både lydopptak fra intervjuer og skriftlige opplysninger om de intervjuede.  
 

Dersom du har spørsmål til studien kan du kontakte masterstudent Toril Hjorthol på 98 03 18 
55 (mobil). Eller sende en e-post: toriltoril@gmail.com  
 
Du kan også kontakte prosjektleder Lutine de Wal Pastoor på telefon 22 59 55 00 
(sentralbord)/ 45 29 99 90 (mobil). Eller sende en e-post:  lutine.pastoor@nkvts.unirand.no 

 
 
Vennlig hilsen, Lutine og Toril 

 
Samtykkeerklæring 

 
 

- Jeg har fått informasjon om FUS-prosjektet og ønsker å være med.  
 

Sted:        Dato: 
 
 

Signatur  ________________________________    Informant  
 
Navn m/ blokkbokstaver  
____________________________________________Informant   
  

 
* Hvis du er under 18 år gammel, må også din verge gi samtykke til at du deltar i studien. 
 
 
- Som (hjelpe)verge samtykker jeg i at   _______________________   kan delta i FUS-studien. 
 
 
Sted:        Dato: 
 
 
Signatur  ________________________________    Verge 
 
Navn m/ blokkbokstaver  __________________________________________ Verge 
 
 
 
 
 

mailto:lutine.pastoor@nkvts.unirand.no
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Til voksne forskningsdeltakere 
 

Forespørsel om å delta i forskningsprosjektet ”FUS”: 
 

Enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen 
– med fokus på utdannings- og skolesituasjonen (FUS) 

 
Dette er en forespørsel om deltakelse i en undersøkelse om unge enslige flyktningers 
skolesituasjon i bosettingsfasen. Hensikten med prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer 
flyktningungdom har med skole og utdanning når de skal etablere seg i Norge. Hva fungerer 
bra og hva oppleves som vanskelig ved dagens skoletilbud?  
 
I den forbindelse ønsker vi å snakke med ungdommene selv så vel som med lærere, ansatte i 
bofellesskap og barnevernet, og andre involverte som har kunnskap om og erfaringer med 
ovennevnte tema. Informasjon fra undersøkelsen vil være viktig både for å få mer kunnskap 
om utdanningstilbudene og oppfølgingen unge enslige flyktninger får - i skolen og utenfor, óg 
for bedre å kunne tilrettelegge for eventuelle fremtidige tilbud og tiltak som 
flyktningungdom har behov for hva skole og utdanning angår. 
 
FUS-studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) i samarbeid med ansatte i skolen og andre etater i kommunene der de enslige 
mindreårige i studien bor. Prosjektet utføres av en doktorgradsstudent og to 
masterstudenter. Prosjektleder og medforsker er dr. polit. Lutine de Wal Pastoor som er 
sosialantropolog med bred kompetanse fra forskning vedrørende minoritetselever i norsk 
skole.  

 

Nedenfor gis det litt mer informasjon om studien 
 

 Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD). 
 

 Prosjektet har fått innvilget forskningsmidler fra både ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering (gjennom Redd Barna) og IMDi (Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet). 

 
 Intervjuene vil bli tatt opp på lydbånd dersom det gis tillatelse til det, dette for at vi 

best mulig skal få med oss det som blir sagt.  
 
 Alle opplysninger som kommer frem i intervjuene vil bli behandlet konfidensielt. I 

tillegg vil lydbåndopptak, utskrifter og annen informasjon bli anonymisert.  
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 Vi har taushetsplikt. Innhentet informasjon blir anonymisert slik at det ikke vil bli 

mulig å identifisere den enkelte informant i resultatene av studien når disse 
publiseres. 

 
 Det er frivillig å delta i studien. Deltakerne kan når som helst – og uten å oppgi noen 

grunn – trekke seg ved å si at de ikke lenger ønsker å være med. Det vil ikke få noen 
konsekvenser for den som bestemmer seg for ikke å være med i studien. 

 
 Prosjektet forventes å bli avsluttet i 2015.  Lydopptakene samt øvrig informasjon 

slettes ved prosjektets avslutning.  
 

Masterstudent Toril Hjorthol kan kontaktes på 98 03 18 55 (mobil) eller per e-post: 
toriltoril@gmail.com  
 
Dersom det er spørsmål til studien kan prosjektleder Lutine de Wal Pastoor ved NKVTS 
kontaktes på telefon 22 59 55 00 (sentralbord) / 22 59 55 20 (direkte) eller per e-post:  
lutine.pastoor@nkvts.unirand.no 

 
Vennlig hilsen, 
 
Lutine de Wal Pastoor  

 
Samtykkeerklæring 

 
 

Jeg har mottatt informasjon om FUS-prosjektet og ønsker å delta i studien.  
 
  

Sted:        Dato: 
 
 

Signatur  _______________________________________      Informant 
 
 

Navn m/ blokkbokstaver  __________________________________________ 
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