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Sammendrag 

Temaet for denne studien er utdanningsambisjoner og skolesuksess blant etterkommere av 

tamilske og tyrkiske innvandrere i den videregående skole. Spørsmålet om hvordan det går 

med etterkommere i utdanningssystemet er faglig interessant og samfunnsmessig relevant 

fordi hvordan det går med dem er en viktig indikasjon på om integreringsarbeidet har vært 

vellykket. Det dreier seg med andre ord ikke bare om de unges egne muligheter, men også om 

det samfunnet Norge utvikler seg mot. 

Tradisjonelle klasseteorier viser at sosial bakgrunn er den viktigste forklaringen på ulikheter i 

skoleprestasjoner. Samtidig viser tidligere forskning at klassebakgrunn er av mindre 

betydning for å forklare skolesuksess blant etterkommere av innvandrere enn hos 

majoritetsbefolkningen. Jeg har valgt å undersøke skolesuksess i videregående skole blant 

unge med familiebakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia som eksempler på grupper som begge er 

ressurssvake, men som oppnår veldig ulik grad av skolesuksess. Denne oppgaven forsøker 

derfor å finne fram til andre grunner enn sosial bakgrunn som kan forklare forskjeller i 

utdanningsambisjoner mellom og innad i etterkommergruppene. Den overordnede 

problemstillingen jeg ønsker å besvare i oppgaven er: «Hvordan kan etnisk tilhørighet bidra 

til å forklare utdanningsambisjoner og skolesuksess blant etterkommere av tamilske og 

tyrkiske innvandrere i den videregående skolen?». 

For å skaffe grunnlagsmaterialet for denne studien har jeg intervjuet tolv elever på 

videregående skole med innvandrerbakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia. Jeg har i tillegg brukt 

litteratur og relevante forskningsresultater om ungdommene i målgruppen.  

Oppgavens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt i teorier om etnisk tilhørighet (Eriksen 

2010; Fangen 2006; 2008) og etnisk kapital (Modood 2004). Samtidig benytter jeg meg av 

teorien om segmentert assimilering (Portes, Kelly og Haller 2005) og Lareaus (2003) 

klasseteori. Etnisk tilhørighet viser til koblingen mellom etnisk identitet og tilhørighet til 

familie og sosialt nettverk. Teorien forsøker å forklare hvordan de unge identifiserer seg og 

distanserer seg fra ulike fellesskap, og hvordan de blir møtt av andre i samfunnet. Den gir 

meg et redskap til å analysere ulike tilhørighetsformer og identitetstilpasninger ut fra det mine 

informanter forteller. Lareaus (2003) teori viser hvordan familiens klassetilhørighet har 

betydning for foreldrenes involvering i barnas skolegang, og teorien om etnisk kapital 

(Modood 2004) viser til kulturelle ressurser i en etnisk gruppe i form av delte normer og 
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verdier som internaliseres hos barna. Begge teoriene forklarer betydningen av ulike ressurser 

slik som etniske ressurser på den ene siden og klasseressurser på den andre kan gi fordeler i 

skolen. Disse perspektivene kan knyttes til teorien om segmentert assimilering (Portes mfl. 

2005) som viser hvordan familiens ressurser og ulike tilpasningsformer kan bidra til 

nedadstigende eller oppadstigende sosial mobilitet.  

I analysen presenteres funnene samtidig som tidligere forskning og teori knyttes til disse. 

Analysen fokuserer hovedsakelig på betydningen av familieforhold og tilhørighet til ulike 

fellesskap. Det som informantene forteller om foreldrenes forventninger og praksis viser at 

begge grupper møter høye utdanningsforventninger, men der tamilene møter eksplisitte 

forventninger, møter ofte tyrkerne mer implisitte forventninger. Mine funn viser også at 

foreldrepraksis i form av sosial kontroll og oppfølging av skolegangen er sterkere hos 

tamilske foreldre enn blant tyrkerne. Når det gjelder tilhørighet til ulike felleskap indikerer 

mine funn at tamilene i større grad enn tyrkerne holder seg til sine egne og tar avstand fra det 

norske ungdomsmiljøet, mens tyrkerne gjennomgående har bedre kontakt med etnisk norske 

og andre etterkommergrupper.  

Oppgaven konkluderer med at begge etterkommergrupper har foreldre som er opptatt av at 

barna skal gjøre det godt på skolen, men det virker som de tamilske ungdommene har gjort 

utdanningsambisjonene til sine egne, det vil si at de har blitt internalisert. De tyrkiske 

ungdommene er mer integrert i det norske samfunnet enn de tamilske og er blitt trukket inn i 

miljøer hvor skolesuksess ikke oppleves som viktig. Tamilene derimot har sosial kontakt med 

andre elever i skoletiden, mens de i fritiden lever i sitt eget etniske miljø hvor normen er å 

satse på utdanning og hvor nettverket stiller opp med de ressursene som trengs for at 

ungdommene skal lykkes i skolen. På den måten kan etnisk tilhørighet forklare tamilenes 

høye utdanningsambisjoner og skolesuksess. Tamilene er et eksempel på en generell trend 

hvor asiatiske innvandrergrupper gjennomgående gjør det bra i skole og arbeidsliv 

sammenlignet både med majoritetsbefolkningen og andre innvandrergrupper. Tamilene (og 

noen andre asiatiske grupper) fremstår som idealinnvandrere ved at de scorer høyt på 

skoleresultater og sysselsetting.  

Oppgaven stiller avslutningsvis spørsmålet om det bare er positivt med slike tilsynelatende 

vellykkede innvandrere og peker i den sammenheng på aktuelle framtidige forskningstemaer. 
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1 Innledning 

Forskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsambisjoner blant etterkommere av innvandrere i 

utdanningssystemet har lenge vært et mye omtalt tema, både innen samfunnsvitenskapen og i 

offentlig debatt. Det er en vanlig oppfatning at elever med innvandrerbakgrunn presterer 

dårligere på skolen enn majoritetsbefolkningen. Dette bekreftes også av tidligere forskning 

som viser at etterkommere generelt sett har svakere prestasjoner på skolen og større frafall i 

videregående opplæring (Fekjær 2006; Fekjær og Brekke 2009; Krangen og Bakken 1998; 

Bakken 2003; Bakken og Hyggen 2018; Opheim og Støren 2001; Støren 2006). 

Samtidig viser flere studier at det er store variasjoner innvandrergruppene imellom og at 

enkelte etterkommergrupper presterer bedre på skolen og deltar i høyere utdanning i større 

grad enn majoritetsbefolkningen (Bakken og Hyggen 2018; Hermansen 2017; Støren 2006). 

En rekke publiserte forskningsrapporter viser at disse etterkommerne er opptatt av å få gode 

skoleresultater, bruker mer tid på lekser, har høyere utdanningsambisjoner og velger oftere 

profesjonsutdanninger enn tilfelle er blant etnisk norske (Bakken 2003; Bakken 2014; Bakken 

og Hyggen 2018; Hegna 2013; Leirvik 2014; NOU 2010; Utdanningsdirektoratet 2016). 

Forskningen peker altså på en mulig polarisering mellom etterkommere av innvandrere, der 

enkelte grupper presterer godt på skolen, mens andre grupper preges av prosesser som 

begrenser sosial mobilitet og som følgelig kan lede mot sosial og økonomisk marginalisering 

(Leirvik 2014:4).  

Dette todelte bilde av etterkommernes utdanningsambisjoner og skolesuksess trigget min 

sosiologiske interesse og inspirerte meg til å undersøke temaet nærmere. Hvordan det går med 

etterkommere i utdanningssystemet er en viktig indikasjon på om integreringen av 

innvandrere har vært vellykket. Skoleprestasjoner har sammenheng med graden av sosial 

mobilitet og hvilke sosiale skillelinjer som vil utvikle seg. En sentral problemstilling er 

dermed hvorvidt innvandrernes barn vil oppleve oppadgående mobilitet og bli en del av 

storsamfunnet eller om de vil reprodusere sine foreldres ofte marginaliserte posisjoner 

(Friberg og Midtbøen 2017: 6; Hermansen 2017: 24).  

Samfunnsvitenskapelig forskning peker på sosial bakgrunn definert som foreldrenes 

utdanningsnivå og inntekt som den viktigste forklaringen på ulikheter i skoleprestasjoner 

(Bakken 2009; Bakken 2014; Hansen 2011; Lindbekk 1998). Samtidig viser enkelte studier at 
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sosial bakgrunn ikke er en like viktig faktor når det gjelder prestasjonsnivået til etterkommere 

av innvandrere som hos majoritetsbefolkningen (Fekjær 2006; Leirvik 2014; Opheim og 

Støren 2001). Tradisjonelle klasseteorier ser ut til å kunne forklare forskjeller i 

skoleprestasjoner mellom etniske minoriteter og majoritetsbefolkningen (Bakken 2003; 

Hansen 2011; Støren 2006), men ikke like godt forskjeller i skolesuksess innad i 

innvandrerbefolkningen (Støren 2006: 75). 

Temaet for denne oppgaven er skolesuksess i videregående skole blant etterkommere av 

tamilske og tyrkiske innvandrere. Begge grupper tilhører ressurssvake innvandrergrupper i 

form av lavt utdannede foreldre (Henriksen 2010). Samtidig har tamiler ofte blitt framstilt 

som «suksessgruppen» i offentlig debatt, og representerer en elevgruppe med høyere 

utdanningsambisjoner og skoleprestasjoner enn etnisk norske og andre innvandrergrupper 

(Egge-Hoveid og Sandnes 2015: 24; Henriksen 2010: 32; Støren 2006). Tyrkerne har på den 

andre siden blitt fremstilt som en gruppe som oppnår dårligere skoleprestasjoner enn 

majoritetsbefolkningen og noen andre innvandrergrupper (Egge-Hoveid og Sandnes 2015; 

Fekjær 2006; Bakken 2014).  

Utgangspunktet for denne studien er det tilsynelatende paradokset at etterkommergrupper 

med relativt lik sosial bakgrunn viser seg å representere ytterpunktene når det gjelder 

skolesuksess. Dette indikerer at det må være andre grunner enn sosial bakgrunn som forklarer 

prestasjonsnivået til disse etterkommerne.  

Denne studien forsøker derfor ved hjelp av sosiologisk teori å komme til en dypere innsikt i 

hvordan etnisk tilhørighet kan forklare store variasjoner i utdanningsambisjoner og 

prestasjoner blant etterkommergruppene i videregående skole. Etnisk tilhørighet viser i denne 

oppgaven til koblingen mellom etnisk identitet og relasjonene (tilhørighet) til familie og 

sosialt nettverk.  

Som grunnlagsmateriale vil jeg bruke både mine egne intervjuer med ungdommer i 

målgruppen og foreliggende litteratur og forskning.  
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Det overordnede spørsmålet er som følger:  

«Hvordan kan etnisk tilhørighet bidra til å forklare utdanningsambisjoner og skolesuksess 

blant etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere i den videregående skolen?» 

For å kunne svare på problemstillingen anvender jeg flere relevante perspektiver for å forstå 

det som tradisjonelle klasseteorier alene ikke klarer å forklare. Analysen fokuserer på 

betydningen av familieforhold og vennerelasjoner, foreldrenes forventninger og praksis, og 

tilhørighet til ulike fellesskap. Etnisk tilhørighet har betydning for alle perspektivene.  

1.1 Begrepsavklaring 

I dette kapittelet vil jeg kort redegjøre for sentrale begreper i denne oppgaven. Datagrunnlaget 

for denne studien er basert på kvalitative dybdeintervjuer med tolv elever i videregående skole 

i alderen 16-18 år. Informantene er etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere (med 

unntak av en informant som kom til Norge i ungdomsårene). 

Statistisk Sentralbyrå (Dzamarija 2008) har endret begrepsbruken på innvandrerbefolkningen. 

Personer som tidligere ble definert som førstegenerasjons innvandrere og andregenerasjons 

innvandrere omtales nå som innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I denne 

oppgaven har jeg brukt litt ulike betegnelser. Der jeg presenterer relevant 

bakgrunnsinformasjon om folkegruppene generelt benytter jeg meg av begreper definert av 

Statistisk Sentralbyrå: 

Innvandrere omfatter personer som er født og oppvokst i utlandet av to utenlandsfødte 

foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre (Statistisk Sentralbyrå 2017). 

Norskfødte med innvandrerforeldre omfatter etterkommere av innvandrere som er personer 

som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre 

(Statistisk Sentralbyrå 2017) 
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Familieinnvandring omfatter familiegjenforening der de gjenforenes med innvandrere som 

tidligere har kommet som arbeidsmigranter, og familieetablering der de kommer for å etablere 

seg i et nytt parforhold med andre personer som allerede bor i Norge (Henriksen 2010: 145).  

Flyktningbakgrunn omfatter innvandrere i Norge som enten selv har flyktet eller som har 

familieinnvandret til en med flyktningbakgrunn (Dzamarija 2014: 46). 

Jeg benytter meg av begrepet etterkommere av innvandrere når jeg omtaler mine informanter:   

Etterkommere av innvandrere viser i denne oppgaven til personer som er født eller oppvokst i 

Norge med to innvandrerforeldre. Dette er en videre definisjon enn SSBs definisjon (2017) av 

norskfødte med innvandrerforeldre da den også omfatter utenlandsfødte som kom til Norge i 

svært ung alder (før skolealder).   

Flere relevante begreper i denne oppgaven:  

Skolesuksess dreier seg om i hvilken grad en elev oppnår skolens målsetting som definert i 

mønsterplanen. I videregående er kompetansemålene definert ut fra hva elevene skal kunne 

etter hvert trinn og hvert fag. I tillegg til kompetansemålene skal alle elever utvikle 

grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, lese, regne og bruke 

digitale verktøy (Utdanningsdirektoratet 2017; Wikipedia 2018). Skolesuksess kan måles 

kvantitativt (karakterer, frafall fra videregående, andel som tar høyere utdanning) og 

kvalitativt (personlighetsutvikling). Skolesuksess viser i denne oppgaven til både kvantitative 

og kvalitative sider ved begrepet. Som bakgrunnsinformasjon har jeg benyttet foreliggende 

kvantitative data om skolesuksess knyttet til skoleresultater i form av karakterer fra 

videregående, gjennomføring og valg av utdanning og overgang til høyere utdanning. Det 

kvalitative aspektet går mer på personlighetsutvikling og tar utgangspunkt i mine egne funn 

om skolesuksess i form av opplevelser av innsats, motivasjon, opplevelser av muligheter o.l. 

blant mine informanter.  

Utdanningsambisjoner viser i denne oppgaven til ambisjoner, aspirasjoner og motivasjon. 

Ambisjoner omfatter hvordan de unge orienterer seg mot framtiden i form av deres 

langsiktige ønsker om å ta høyere utdanning, men også deres aspirasjoner i form av konkrete 

planer om høyere utdanning. Begrepet viser også til motivasjon og innsats om å oppnå gode 

karakterer og gjennomføre videregående skole.  
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Informanter i denne oppgaven viser til de ungdommene jeg har intervjuet. Når jeg omtaler 

informantene i denne studien bruker jeg betegnelsene «informanter», «ungdommer», 

«etterkommerne», «etterkommere av innvandrere fra Sri Lanka eller Tyrkia», «etterkommere 

av srilankisk og tyrkisk innvandrere», «tamilene» og «tyrkerne».  

1.2 Oppgavens gang 

Kapittel 2 gir relevant bakgrunnsinformasjon om innvandrere fra Sri Lanka og Tyrkia som 

kom til Norge og deres etterkommere. I kapittel 3 vil det bli gjort nærmere rede for det 

teoretiske rammeverket jeg har benyttet i denne oppgaven. Kapittel 4 fokuserer på tidligere 

forskning på feltet. Kapittel 5 vil omhandle problemstillinger og metode.  

Etter denne gjennomgangen av bakgrunn, teori, tidligere forskning og den metodiske 

tilnærmingen kommer jeg til analysen. Denne består av tre hovedkapitler som igjen er inndelt 

i flere underkapitler. Kapittel 6 handler om foreldrenes klassebakgrunn og migrasjonshistorie. 

Kapittel 7 omhandler familieforhold, og fokuserer på forholdet mellom 

utdanningsforventninger og praksis blant informantgruppene, og deres foreldre. Dette 

analysekapitlet er todelt: forholdet mellom foreldrenes og de unges ønsker og 

utdanningsambisjoner på den ene siden, og mellom foreldrenes praksis og barnas ressurser på 

den andre. 

Kapittel 8 tar utgangspunkt i informantenes fortellinger om tilhørighet til ulike fellesskap. 

Dette kapitlet er også todelt: vennerelasjoner og livet på og etter skolen på den ene siden, og 

etniske nettverk og tilhørighet til egen etnisitet på den andre. Dette kapittelet har tre 

underkapitler: lærernes forventninger og etniske stereotypier, kjønn og sosial kontroll over 

aktiviteter og sosialt liv. 

Til slutt i studien vil jeg oppsummere mine funn. Deretter kommer jeg til en konklusjon der 

jeg besvarer problemstillingen min basert på hovedfunnene i studien og avslutter studien med 

forslag til fremtidig forskning.  
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2 Bakgrunnsinformasjon 

Dette kapitlet beskriver bakgrunn og levekår blant innvandrere fra Sri Lanka og Tyrkia som 

kom til Norge og deres etterkommere. Foreliggende kvantitativ forskning vil sammenlignes 

med mine funn (kort info basert på intervjuer med informantene). Når det gjelder begreper om 

innvandrere, etterkommere, norskfødte med innvandrerforeldre, flyktningbakgrunn og 

familieinnvandring viser jeg til kapittel 1.1. Begrepsavklaringer.  

Innvandrere fra Sri Lanka og Tyrkia er to grupper med flere likhetstrekk. De utgjør begge 

relativt store etterkommergrupper, og både den tyrkiske og srilankiske innvandrergruppen har 

lang botid i Norge. I følge Statistisk Sentralbyrå (2018) besto de tyrkiske og srilankiske 

innvandrerne av henholdsvis 11 632 og 9 173 personer ved inngangen til 2018, mens 

etterkommere av tyrkisk og srilankisk innvandrere utgjør henholdsvis 6 975 og 6 317 

personer. Som tallene viser er fordelingen mellom innvandrere og norskfødte ganske lik i 

begge grupper. I følge rapport fra NOVA (Bakken og Hyggen 2018: 41) og tall fra SSB 

(Henriksen 2010: 115) er de fleste unge med bakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia født og 

oppvokst i Norge, og det er relativt få som flyttet til Norge etter at de var kommet i 

skolealder. Mange av foreldrene deres tilhører derfor de tidligere arbeidsinnvandrergruppene 

med lang botid i Norge (Bakken og Hyggen 2018: 43).  

Det å se på hva som påvirker utdanningsambisjoner blant disse gruppene er interessant fordi 

det er flere likhetstrekk mellom dem, samtidig som studier viser at det er stor variasjon i 

utdanningsambisjoner, skoleresultater i grunnskolen- og videregående opplæring og overgang 

til høyere utdanning mellom disse to etterkommergruppene (Egge-Hoveid og Sandnes 2015; 

Henriksen 2010; Bakken og Hyggen 2018). Det er en del studier om tamiler i Norge 

(Engebrigtsen og Fuglerud 2009; Bredal 2004; Hollup og Stokke 1997), men det er lite 

forskning på etterkommere av tyrkisk innvandrere. Gjennom å inkludere begge grupper bidrar 

denne studien til ny kunnskap om etterkommere i Norge.  

For å kunne se nærmere på hvordan etnisk tilhørighet kan forklare forskjellene i 

utdanningsambisjoner blant disse gruppene er det interessant å se på foreldrenes 

innvandringsgrunn, migrasjonshistorie, kultur og deres bakgrunn fra hjemlandet. Dette er 

også temaer som har blitt lagt vekt på i analysen. I det følgende vil jeg derfor sette søkelyset 

på innvandringsgrunn og migrasjonshistorie, og betydningen av kultur, religion, utdanning- 
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og yrkesbakgrunn fra hjemlandet. Videre vil jeg presentere noen fakta om tyrkerne og 

srilankerne i Norge, hovedsakelig i form av statistikk om levekår, karakterer og valg av 

utdanningsprogram.  

2.1 Innvandringsgrunn og migrasjonshistorie 

En rekke studier (Vrålstad og Wiggen 2017; Henriksen 2010; Egge-Hoveid og Sandnes 2015) 

viser at innvandringsgrunn og foreldrenes migrasjonshistorie spiller en viktig rolle i de unges 

tilpasning og prestasjoner i utdanningssystemet.  

Flertallet av innvandrerne fra Sri Lanka har kommet til Norge som flyktninger eller som 

familieinnvandrere til flyktning etter borgerkrigen i hjemlandet i 1983, og de tilhørte den 

tamilske minoriteten på Sri Lanka. De aller fleste som har kommet til Norge er derfor tamiler 

(Vrålstad og Wiggen 2017: 34; Henriksen 2010: 112). Sri Lankas befolkning består av 

omtrent 75 prosent etniske singalesere, 18 prosent tamiler og ca. 7 prosent moors, som er en 

muslimsk folkegruppe med arabiske røtter (Henriksen 2010: 112; Store Norske Leksikon 

2017). Flertallet av de jeg har intervjuet med bakgrunn fra Sri Lanka har foreldre som har 

kommet til Norge som flyktninger selv eller på grunn av familie som også har 

flyktningbakgrunn. Alle mine informanter er tamilere. I følge Statistisk Sentralbyrå 

(Henriksen 2010: 112) er det knapt registrert noen arbeidsinnvandring fra Sri Lanka etter 

1990, men en liten gruppe har kommet gjennom utdanningstillatelser (Henriksen 2010: 112). 

Et fåtall av mine informanter med bakgrunn fra Sri Lanka har foreldre som også har kommet 

gjennom utdanningstillatelser for å studere i Norge.  

De første innvandrerne fra Tyrkia kom i hovedsak til Norge som arbeidsinnvandrere før 

innvandringsstoppen i 1975. Deretter fulgt av en periode med mange familiegjenforeninger 

(Hygge og Bakken 2018: 21; Hermansen 2017: 18). Det er blant innvandrere fra Tyrkia ca. 82 

prosent som er kommet til Norge på grunn av familie (Vrålstad og Wiggen 2017: 34). Det er i 

tillegg en del som har kommet som flyktninger (Henriksen 2010). Mine informanter med 

bakgrunn fra Tyrkia har foreldre som har kommet til Norge gjennom familieinnvandring eller 

som flyktninger. Foreliggende forskning (Henriksen 2010: 146) viser at de fleste tyrkere i 

Norge med flyktnings bakgrunn er kurdere. Dette gjenspeiles blant mine informanter. De jeg 

har intervjuet med flyktning bakgrunn er kurdere, mens de øvrige har foreldre som har 

kommet til Norge gjennom familieinnvandring. Mine informanter med slik bakgrunn forteller 
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at besteforeldrene eller tanter og onkler kom først til Norge som arbeidsmigranter før 

foreldrene innvandret til Norge.  

Betydningen av migrasjonshistorie og etterkommernes utdanningsvalg og ambisjoner er noe 

jeg vil komme tilbake til senere i denne oppgaven. 

2.2 Bakgrunn fra hjemlandet blant innvandrere og 

deres foreldre 

I følge levekårsundersøkelsen (Henriksen 2010: 151; Vrålstad og Wiggen 2017: 42) har flere 

innvandrere fra både Sri Lanka og Tyrkia foreldre (etterkommernes besteforeldre) som har 

fullført grunnskolen, henholdsvis 44 prosent av fedrene og 56 prosent av mødrene fra Sri 

Lanka, tilsvarende 48 prosent og 34 prosent blant foreldrene til innvandrerne fra Tyrkia. Det 

var flere blant innvandrere fra Sri Lanka med foreldre som har fullført videregående skole enn 

de fra Tyrkia. Blant tyrkiske innvandrere var det mange med mødre som manglet grunnskole 

og svært få hadde mødre med videregående. Felles for begge innvandrergruppene er at andel 

med høyt utdannede foreldre er liten (Vrålstad og Wiggen 2017: 42).  

Det store flertallet innvandrere fra både Tyrkia og Sri Lanka hadde mødre som ikke var 

yrkesaktive (Henriksen 2010). Mange av fedrene til innvandrerne fra Sri Lanka hadde en 

yrkesbakgrunn som kunne defineres som funksjonær, mens dette var mindre vanlig blant 

tyrkerne. De fleste av fedrene til innvandrere fra Tyrkia var landarbeidere (ikke selvstendig 

bønder), mens noen var også bønder og fiskere.  

Felles for begge innvandrergruppene er at de fleste er oppvokst på landsbygda i hjemlandet 

(Henriksen 2010: 151).  

Når det gjelder yrke fra hjemlandet til innvandrerne selv var det flere menn med bakgrunn fra 

Sri Lanka enn Tyrkia som ikke hadde noen yrkeserfaring fra hjemlandet. Det kan ha 

sammenheng med krigssituasjonen i hjemlandet. Blant de mennene med yrkesbakgrunn var 

det vanlig med yrker som funksjonærer og arbeidere. Dette gjelder begge grupper. De fleste 

kvinner fra både Sri Lanka og Tyrkia kom til Norge uten yrkesbakgrunn fra hjemlandet 

(Henriksen 2010: 118).  
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Det er store variasjoner mellom innvandrergruppene når det gjelder utdanningsnivå fra 

hjemlandet. Mange tyrkiske innvandrere kom til Norge uten utdanning. Kvinnene fra Tyrkia 

har tatt mindre utdanning i hjemlandet enn menn fra Tyrkia. Blant kvinnene som kom til 

Norge fra Tyrkia var det vanligst at de hadde grunnskolen, men ikke mer i følge 

levekårsundersøkelsen. Blant menn har de fleste fullført grunnskolen. Blant srilankiske 

innvandrere har de fleste gjennomført grunnskole fra hjemlandet, og flertallet har fullført 

videregående skolen, men ikke mer (Henriksen 2010: 122). Oppsummert viser tidligere 

forskning at flere srilankiske innvandrere har fullført videregående skole, men det er få fra 

begge grupper som hadde høyere utdanning, og andelen med høyt utdannede foreldre var også 

liten blant begge grupper (Henriksen 2010: 156; Egge-Hoveid og Sandnes 2015), samtidig er 

det flere innvandrere fra Sri Lanka enn Tyrkia som har fullført en form for utdanning i Norge 

(Egge-Hoveid og Sandnes 2015).  

2.3 Religion 

De fleste innvandrere som kommer til Norge har beholdt sin religiøse tilhørighet fra 

hjemlandet. Etter mange år i Norge beholder de fleste religionen de har blitt oppdratt i (Enes 

2018: 63).  

Statistisk Sentralbyrå (Enes 2018) har gjennom levekårsundersøkelsen blant norskfødte med 

innvandrerforeldre i alderen 16 – 39 år undersøkt etterkommernes religionstilhørighet og 

hvordan de opplever å praktisere troen sin i Norge. Blant norskfødte med bakgrunn fra Tyrkia 

oppgir 94 prosent at de er oppdratt i islam. Dette gjenspeiler i stor grad religionen innvandrere 

fra samme land er oppdratt i. Blant norskfødte med bakgrunn fra Sri Lanka oppgir 27 prosent 

at de er oppdratt i kristendommen, 64 prosent hinduismen og 2 prosent buddhismen (Enes 

2018: 64). På Sri Lanka er buddhistene stort sett singalesere, mens tamilene som oftest er 

hinduer eller kristne Blant norskfødte med bakgrunn fra Sri Lanka er det en noe mindre andel 

som oppgir å ha blitt oppdratt i buddhismen enn innvandrerne fra samme land (Enes 2018: 

63-64). I undersøkelsen ble de norskfødte med innvandrerforeldre også spurt om de fremdeles 

tilhører religionen de ble oppdratt i. Blant de med familiebakgrunn fra Tyrkia oppga mer enn 

ni av ti at de har beholdt troen de er oppdratt i, mens blant de med bakgrunn fra Sri Lanka 

oppga syv av ti at de har beholdt religionen (Enes 2018: 65). Blant etterkommerne fra Sri 

Lanka ser vi en større andel som ikke er oppdratt i noen religiøs tro sammenlignet med 

innvandrerne selv (Enes 2018: 63-65).  
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Blant mine informanter forteller de fleste fra Tyrkia at de er oppdratt som muslimer, mens et 

fåtall med bakgrunn fra Sri Lanka forteller at de er oppdratt som katolikker eller hinduer, 

mens noen forteller at de ikke er oppdratt i noen religiøs tro eller ikke nevnte noe om religion 

i intervjuet. 

Som vi skal se i denne oppgaven var mine tamilske informanter ikke spesielt opptatt av 

religion, mens dette var et viktigere tema for mine tyrkiske informanter.  

2.4 Bakgrunn og levekår i Norge 

I følge befolkningsregistre og andre relevante rapporter (Bakken og Hyggen 2018) bor de 

aller fleste med bakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia i Oslo, henholdsvis 67 og 56 prosent. Det er 

også mange med tyrkisk bakgrunn som bor i Drammen. De fleste fra begge grupper bor i 

blokk og i følge levekårsundersøkelsen er de fleste fornøyd med sin bosituasjon (Henriksen 

2010).  

Rapport fra NOVA (Bakken og Hyggen 2018: 48) viser at sosioøkonomisk bakgrunn, definert 

som foreldrenes utdanningsnivå, hvor mange bøker som finnes hjemme, om eleven har 

tilgang til eget soverom, antall biler og datamaskiner/nettbrett i familien og om familien drar 

på feriereiser har stor betydning for deres skoleresultater i videregående skole. Undersøkelsen 

viser at etterkommere av tyrkisk innvandrere har svært få slike ressurser sammenlignet med 

majoritetsbefolkningen, og blant de 20 største innvandrergruppene i Norge, er de med 

bakgrunn fra Tyrkia en av fem innvandrergrupper som har færrest slike ressurser (Bakken og 

Hyggen 2018: 8). På den andre siden har etterkommerne av srilankisk innvandrere større 

tilgang til slike sosioøkonomiske ressurser i hjemmet sammenlignet med andre 

innvandrergrupper. Dette stemmer også med hva mine informanter sier. Som jeg kommer 

tilbake til i analysedelen, har informantene med bakgrunn fra Sri Lanka tilgang til flere slike 

ressurser enn det tyrkerne har.  

Det er store inntektsforskjeller mellom etterkommere av innvandrere fra Sri Lanka og Tyrkia. 

I følge Statistisk Sentralbyrå (Epland og Kirkeberg 2018) har unge mellom 30-39 år med 

innvandrerbakgrunn fra Sri Lanka relativt høye inntekter, mens unge i samme alder med 

bakgrunn fra Tyrkia har et inntektsnivå klart lavere enn både andre etterkommere og etnisk 

norske. Noe av forklaringen på lave yrkesinntekter blant etterkommere av innvandrere fra 

Tyrkia er at mange står helt utenfor arbeidslivet og mottar ytelser fra NAV. Dette gjelder 
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spesielt norskfødte kvinner med bakgrunn fra Tyrkia. Tilsvarende er det store forskjeller i 

husholdningsinntekter mellom etterkommerne. Etterkommere med bakgrunn fra Sri Lanka er 

en av gruppene med høyeste husholdningsinntekter, mens de unge fra Tyrkia er blant dem 

med lavest husholdningsinntekter (Epland og Kirkeberg 2018). Jeg har i min undersøkelse 

kun intervjuet etterkommere som går på videregående skole slik at jeg ikke har informasjon 

om etterkommere som er i arbeidslivet. Men når det gjelder foreldrenes yrke har de fleste fra 

begge etterkommergrupper foreldre med ufaglærte jobber eller har foreldre som er 

langtidssykemeldte eller uføretrygdet. Dette betyr at begge grupper har foreldre med lavere 

inntekt enn majoriteten.  

2.5 Utdanning blant etterkommere av tamilske og 

tyrkiske innvandrere 

De to etterkommergruppene skiller seg ikke bare fra hverandre når det gjelder deres tilgang på 

ressurser i hjemmet. Det er også variasjoner når det gjelder resultater fra grunnskolen og 

videregående, gjennomføring av videregående opplæring, overgang til høyere utdanning, 

utdanningsambisjoner og valg av utdanningsprogram. Foreliggende forskning viser at 

etterkommere har gjennomgående svakere prestasjoner på skolen og større frafall i 

videregående opplæring enn majoritetsbefolkningen (Bakken 2003; Bakken 2010; Bakken 

2014; Utdanningsdirektoratet 2016; Krange og Bakken 1998; Leirvik 2014). Samtidig viser 

flere studier at etterkommerne er opptatt av å få gode skoleresultater, bruker mer tid på lekser, 

har høyere utdanningsambisjoner og velger oftere profesjonsutdanninger enn tilfelle er blant 

etnisk norske (Birkelund og Mastekaasa 2009a; Bakken 2003; NOU 2010; Leirvik 2014). 

Flere studier har vist at etterkommerne presterer bedre og lykkes i skolen i større grad enn 

førstegenerasjons innvandrere (Fekjær 2006: 61; Egge-Hoveid og Sandnes 2015: 22-24), men 

det er store forskjeller mellom etterkommergruppene. Eksempelvis viser tidligere forskning at 

norskfødte med bakgrunn fra Sri Lanka er en av elevgruppene som får bedre skoleresultater, 

fullfører videregående og oppnår høyere utdanning i større grad enn etnisk norske (Fekjær 

2006; Støren 2006; Henriksen 2010; Bakken 2014; Bakken og Elstad 2012), og norskfødte 

med bakgrunn fra Tyrkia er en av gruppene som får dårligere resultater, faller oftere fra 

videregående skole og oppnår minst utdanning enn etnisk norske (Fekjær 2006; Støren 2006; 

Bakken og Hyggen 2018; Bakken 2014; Bakken og Elstad 2012). 
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Tabell 1: Resultater fra grunnskolen, gjennomføring og frafall i videregående opplæring og 

overgang til høyere utdanning. 

 Grunnskolepoeng, 

jenter / gutter  

Videregående skole,  

jenter / gutter 

Høyere utdanning, 

jenter/gutter 

Tyrkia Ca. 35 poeng / 30 

poeng 

60 prosent / 45 prosent 30 prosent / 20 prosent 

Sri Lanka ca. 45 poeng / 40 

poeng 

85 prosent / 73 prosent 68 prosent / 50 prosent 

(Referanse tabell: Egge-Hoveid og Sandnes 2015: 23, 32 og 36) 

Som det fremkommer av tabellen ovenfor oppnår etterkommere av innvandrere fra Sri Lanka 

flere grunnskolepoeng enn de med bakgrunn fra Tyrkia. I følge forskning på feltet (Egge-

Hoveid og Sandnes 2015) oppnår også innvandrere fra Sri Lanka flere grunnskolepoeng enn 

både gutter og jenter uten innvandrerbakgrunn. Grunnskolepoengene er summen av alle 

karakterene elevene får på vitnemålet og er et mål for det samlede læringsutbytte etter fullført 

grunnskole. Rapporten viser videre at blant etterkommere av innvandrere så fullfører de fra 

Sri Lanka i større grad videregående skole, mens etterkommere av innvandrere fra Tyrkia 

fullfører videregående skole i minst grad. Både gutter og jenter med bakgrunn fra Sri Lanka 

tar også høyere utdanning i større grad enn unge uten innvandrerbakgrunn, mens 

etterkommere av innvandrere fra Tyrkia er blant dem som i minst grad tar høyere utdanning. 

Dette er dokumentert i flere forskningsartikler som viser at personer med bakgrunn fra Sri 

Lanka skiller seg ut med høye andeler som tar videregående eller høyere utdanning, mens 

andelen blant personer med bakgrunn fra Tyrkia er blant de laveste (Bakken og Elstad 2012; 

Bakken 2014; Bakken og Hyggen 2018; Fekjær 2006; Hermansen 2017; Støren 2006).  
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Tabell 2: Selvrapporterte gjennomsnittskarakterer fra videregående, valg av 

utdanningsprogram, gjennomsnittlig antall minutter brukt på lekser, prosent som tror de vil ta 

høyere utdanning 

 Karaktergjennomsnitt 

/ Karakter gap mellom 

land og majoritet 

Utdanningsprogram 

Yrkesfaglig/ 

Studiekompetanse 

Tid brukt på 

lekser 

Høyere 

utdanning 

Tyrkia 3,51 / - 0, 13 35 / 65 77 minutter 74 prosent 

Sri Lanka 3,87 / -  0, 49 11 / 89 101 minutter 89 prosent 

(Referanse tabell: Bakken og Hyggen 2018: 39, 47, 70 og 78) 

Tabellen viser at elever med bakgrunn fra Sri Lanka oppnår høyere karaktergjennomsnitt enn 

elever med bakgrunn fra Tyrkia. Karaktergjennomsnittet er tatt fra undersøkelsen gjennomført 

av NOVA som er beregnet med bakgrunn i selvrapporterte karakterer i fagene norsk, engelsk 

og matematikk. Tabellen viser også hvor mye gjennomsnittet avviker fra 

karaktergjennomsnittet til alle majoritetselever. Som det fremkommer av tabellen får begge 

grupper noe dårligere karakterer enn majoriteten (0,13 og 0,49 karakterpoeng under 

majoriteten), men elever med bakgrunn fra Sri Lanka har høyest prosent når det gjelder ønske 

om å ta høyere utdanning. Tabellen viser også at ungdom med bakgrunn fra Sri Lanka bruker 

aller mest tid på lekser (Bakken og Hyggen 2018: 70), og at de har suverent høyest andel på 

allmenn (89 prosent mot 65 prosent for tyrkere og majoritetselever totalt) (Bakken og Hyggen 

2018: 47) 

En rekke studier viser at unge med innvandrerbakgrunn oftere velger helse- og oppvekstfag, 

service og samferdsel og studiespesialisering i videregående enn majoritetsungdommene, og 

er underrepresentert på andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse, slik som medier 

og kommunikasjon, musikk, dans og drama og idrettsfag (Utdanningsdirektoratet 2016; 

Bakken og Hyggen 2018). Dette stemmer med mine informanter. Jentene jeg har intervjuet 

har valgt studiespesialisering eller helse- og oppvekstfag, mens guttene har valgt 

studiespesialisering eller elektrofag.  

Asiaters skolesuksess i USA (National Geographic 2018: 27) viser at andelen som fullfører 

«high school» og som tar høyere utdanning er større blant asiater (fra India/Sri Lanka og 
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østover) enn blant majoritetsbefolkningen (de hvite i USA) og andre innvandrergrupper, 

henholdsvis 90 prosent asiater mot 88 prosent hvite som har fullført high school, og 63 

prosent asiater og 42 prosent hvite som deltar i høyere utdanning. I Norge ser vi samme 

tendensen ved at det ikke bare er tamiler som gjør det bra på skolen, men også 

minoritetsspråklige med bakgrunn fra Kina, India og Vietnam (Bakken 2014; Hermansen 

2017: 24-25). Dette viser at mine funn vedrørende tamiler ikke bare gjelder dem, men også i 

større eller mindre grad for asiater generelt (spesielt fra India og østover).  

Det er også en internasjonal tendens at etterkommere av innvandrere fra Tyrkia oppnår 

dårligere karakterer og opplever relativt store utdanningsutfordringer sammenlignet med den 

etniske majoriteten (Hermansen 2017: 24-25). 

2.6 Oppsummering 

Tamilene fra Sri Lanka er kommet som flyktninger, mens det for Tyrkia er en blanding av 

flyktningbakgrunn (mest de med kurdisk bakgrunn) og familieinnvandring (opprinnelig 

arbeidsinnvandring). Dette gjelder både folkegruppene generelt og mine informanter. Det er 

også redegjort for innvandrerfamilienes bakgrunn fra hjemlandet når det gjelder utdanning og 

sosial status. Gjennomgående har de fleste bakgrunn fra landsbygda. Det er i begge gruppene 

få med høyere utdanning både blant innvandrerne selv og deres foreldre (etterkommernes 

besteforeldre), mens de fleste innvandrere fra Sri Lanka har fullført videregående utdanning 

og har foreldre som har fullført grunnskolen. Når det gjelder innvandrere fra Tyrkia er det 

flere menn som har fullført videregående, mens kvinnene stort sett bare har 

grunnskoleutdanning. Innvandreres foreldre har også i likhet med de fra Sri Lanka foreldre 

som har fullført grunnskolen, men det er flere av mødrene som ikke har fullført noe skole i det 

hele tatt. Tamilene fra Sri Lanka er stort sett hinduer eller kristne, mens tyrkerne er muslimer. 

Tyrkere i Norge har gjennomgående tilgang til færre sosioøkonomiske ressurser i hjemmet 

enn tamilene. Etterkommere fra Sri Lanka har relativt høye inntekter, mens tyrkerne har 

lavere inntekt enn både andre etterkommere og etnisk norske. Generelt sett oppnår 

etterkommere etter innvandrere fra Sri Lanka bedre skoleresultater enn 

majoritetsbefolkningen, mens de med bakgrunn fra Tyrkia oppnår dårligere resultater.  

Variasjonen i familieressurser og ulike migrasjonshistorier er viktige kontekstuelle 

rammebetingelser for integrasjon i Norge. Et sentralt tema i denne oppgaven er å undersøke 
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nærmere hvordan slike betingelser former skoleambisjoner, praksiser og valg hos 

etterkommerne.  

 

 

 

 

 

 



16 

 

3 Teoretisk utgangspunkt 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for det teoretiske rammeverket jeg har benyttet i denne 

oppgaven. Jeg har forsøkt å kombinere flere relevante perspektiver for å få et helhetlig bilde 

av hvordan etnisk tilhørighet kan forklare skolesuksess blant etterkommerne i denne studien.  

Oppgavens teoretiske rammeverk tar hovedsakelig utgangspunkt i teorier om etnisk 

tilhørighet og etnisk kapital. Samtidig benytter jeg meg av andre relevante teorier som 

Durkheims teori om sosial integrasjon, Portes teori om segmentert assimilering og Lareaus 

teori om klasseressurser.  

Den første delen av kapittelet tar for seg teorier om etnisk tilhørighet. Den andre teoridelen 

behandler teorier om integrering og assimilering. Den siste delen tar for seg teorien om etnisk 

kapital og klasseressurser.  

3.1 Etnisk tilhørighet 

Det finnes ulike definisjoner av begrepene etnisk identitet og tilhørighet. 

I følge Hylland Eriksen (2001) er etnisk identitet forbundet med etniske selvdefinisjoner, 

tilhørighetsfølelser, gruppe- og identitetsfellesskap og atferdsmønstre som er knyttet til ens 

medlemskap i den etniske gruppen. Etnisk identitet handler altså om tilhørighetsfølelser og 

ulike identifiseringer med egen minoritetsgruppe og andre grupper. Minoritetsungdom deltar 

som hver og en av oss i ulike typer fellesskap og tilhører mange grupper. Vi har forskjellige 

identiteter og kombinerer disse på flere måter. Etnisk identitet defineres både utenfra og 

innenfra mellom person og omgivelsene, og innebærer eksklusjon og inklusjon ved at noen er 

innenfor gruppen og noen er utenfor. Den etniske identiteten bygger altså på grenser mellom 

«oss» og «dem» (Eriksen 2008: 162). Gruppe- og identitetsfellesskap er avhengig av ytre 

press som styrker det indre fellesskapet og interne ressurser som knytter gruppen sammen 

(Eriksen 2001: 45-47). 

Katrine Fangen (2006: 7) ser på etnisk identitet som en pågående forhandlingsprosess der 

identiteten påvirkes og tilpasses til de endrede livsbetingelsene. Innvandrere som kommer til 

et nytt samfunn kan søke å bevare sin opprinnelige etniske identitet eller endres tilsvarende i 

retning av det nye samfunnet man kommer til. Hun beskriver altså etnisk identitet «som noe 
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som kan endres i samspill mellom hva man bevisst ønsker å oppnå og hva man føler man 

unngåelig blir plassert inn i» (Fangen 2006:7). Tilsvarende viser Eriksen (2010: 41) at etnisk 

identitet eller kollektiv identitet er både valgt og påtvunget. En person med 

innvandrerbakgrunn kan ta til seg identiteten til majoriteten eller så kan identiteter og 

praksiser fra minoriteter bli innlemmet i majoritetskulturen (Friberg og Midtbøen 2017: 8). I 

følge Annik Prieur (2000: 132) er etnisk identitet ikke gitt, noe fast og uforanderlig, men noe 

som skapes i interaksjon med andre. Det innebærer «betydningsdannelser, identifiseringer og 

opplevelser av tilhørighet» (Prieur 2000: 9). Avvikene mellom egne og andres oppfattelser 

viser at ingen identitet er essensielt gitt. 

I følge Fangen (2006) er etnisk identitet en av mange identiteter et individ kan ha, og «det er 

mulig å inneha overlappende og samtidige former for etniske identiteter» (Fangen 2006: 8). 

Begrepet viser til ulike identifiseringer, altså identitetsbeskrivelser fra andre og 

identifiseringer fra dem selv. Dette vil si at etnisk identitet er en kombinasjon av den etniske 

betegnelsen man bruker på seg selv og hvordan man blir møtt av andre som definerer dem på 

bestemte måter. Identifiseringer handler om hvordan fellesskap uttrykkes ved en følelse av at 

noen grupper ligner mer på en selv enn andre grupper (Tjora 2018: 74). Ulike 

identitetstilskrivelser påvirkes av hvordan man blir møtt av andre. Dette kan skape frustrasjon 

og konflikter når identitetsbeskrivelser fra andre ikke tilsvarer den enkeltes egendefinisjoner. 

«Selv om etniske identiteter er motstandsdyktige, kan de gjennomgå en forandring over tid 

som reaksjon på ulike erfaringer fra omgivelsene» (Fangen 2008: 144).  

Etnisk identitet og tilhørighetsfølelse blant ungdom er ofte flertydig. Eriksen (2001: 53-55) 

beskriver tre typer identitetsmessige tilpasninger blant unge etterkommere av innvandrere. De 

tre ulike identitetsmulighetene kaller han «ren identitet», «bindestreksidentitet» og «kreolsk 

identitet».   

Den «rene identiteten» innebærer at de unge holder fast ved sin opprinnelige etniske identitet. 

De vet hvor de hører hjemme og hva som forventes av dem innenfor gruppen de tilhører. 

«Bindestreksidentitet» er knyttet til identitet som forsøker å bygge bro mellom identiteter. De 

har en fot i to kulturer hvor det er tydelige forskjeller mellom dem. Eksempelvis kan unge 

norskfødte med tamilsk bakgrunn leve som «tamilsk» blant familie, men oppføre seg som 

«norske» når de er blant venner. De kan være integrert i skolen, men deres etniske nettverk 

fortsetter å bestemme viktige aspekter ved privatlivet. Den siste tilpasningen kaller Eriksen 

(2003: 54) for «kreolsk identitet» som han definerer som en blandingsidentitet. De unge har 
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kombinert flere kulturer og identiteter, og gjort denne blandingen til basis for en ny identitet. 

Eksempelvis kan en ungdom med muslimsk bakgrunn feste og drikke alkohol på kvelden og 

dagen etter delta i moskeen.  

Min definisjon av begrepet etnisk tilhørighet har blitt inspirert av teoretikere som Katrine 

Fangen (2006; 2008), Annik Prieur (2000) og Hylland Eriksen (2001; 2006). Jeg har i min 

oppgave valgt å bruke etnisk identitet og tilhørighet som et overlappende begrep.  

Begrepet etnisk tilhørighet viser i denne oppgaven til de unges etniske identitet og 

tilhørighetsfølelse. Etnisk identitet knyttes til både selvidentifisering og distansering (Eriksen 

2010; Fangen 2008). Begrepet viser til hvordan de unge identifiserer seg på og hvordan og 

hvem de distanserer seg fra. Samtidig forklarer det hvordan de unges identifisering og 

distansering påvirkes av hvordan de blir møtt av andre i sitt etniske nettverk, andre grupper og 

majoritetsbefolkningen. I denne oppgaven benyttes begrepet spesielt på hvordan 

familieforhold og etniske nettverk (deres verdier og livsstiler) på den ene siden, og 

vennerelasjoner og sosialt liv på den andre siden, påvirker denne prosessen. 

Tilhørighetsfølelse handler om hvor de føler seg mest hjemme og hvor de føler seg mest 

fremmed. Begrepet tilhørighet viser til egen oppfattelse av i hvor stor grad man føler 

tilhørighet til et sted, miljø, grupper, venner, familie, skole og aktiviteter (Vrålstad 2018:31). I 

tråd med Katrine Fangens (2006) definisjon av begrepet etnisk identifiseringer viser etnisk 

tilhørighet til både selvbeskrivelser, andres beskrivelser og sosiale grenser. Sosiale grenser vil 

si grensen mellom «oss» og «dem», og «den strukturerende samhandlingen mellom oss og 

dem som finner sted på tvers av grensene» (Fangen 2008: 9). Den enkeltes etniske tilhørighet 

er et resultat av utfallet av en prosess mellom hvordan andre definerer dem og hvordan de 

definerer seg selv. Forskjellen mellom etnisk identitet og tilhørighetsfølelse er at etnisk 

identitet viser til den mer stabile oppfatningen av hvem man er, mens tilhørighetsfølelsen i 

større grad endres flere ganger over tid. Man kan føle tilhørighet til flere grupper samtidig, 

eller bytte tilhørighet (Anthias 2016). Mine informanter kan for eksempel se på seg selv som 

tyrkisk og tamilsk (tyrkisk/tamilsk etnisk identitet) selv om de føler tilhørighet til andre 

grupper og ulike typer fellesskap. Det betyr ikke nødvendigvis at deres etniske identitet 

endres selv om tilhørighetsfølelsen endres (Fangen 2008: 144). Etnisk identitet er mer 

motstandsdyktig og tilhørighetsfølelsen i større grad foranderlig. Etnisk tilhørighet i denne 

oppgaven inneholder en kombinasjon av etnisk identitet og tilhørighetsfølelse. 
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3.2 Sosial integrasjon og segmentert assimilering 

Tidligere amerikansk forskning om assimilering baserte seg på en forestilling om at 

innvandrere vil lykkes i samfunnet om de ble en del av majoritetsbefolkningen ved at man 

forlot sin egen kultur og ble som majoritetsbefolkningen. Det var grunnlaget da innvandrere 

fra Europa kom til USA i tiårene før og etter år 1990. De fikk klar beskjed fra mottakerlandet 

at de måtte bli amerikanere, både i sin livsstil, sine verdier og sitt språk (Eriksen 2001: 26). 

Etter tre generasjoner hadde nesten alle skiftet morsmål til engelsk, og blitt amerikaner. 

«Flere stater forsøkte å assimilere minoritetene på denne måten, altså «omvende» dem til den 

dominerende etniske identiteten» (Eriksen 2001: 26). Assimilering viste seg å fungere 

forholdsvis bra for en del grupper av europeere som innvandret til engelspråklige land. En 

mulig årsak kan være at assimilering fungerte blant flere grupper av europeere fordi de kom 

fra en kultur som var forholdsvis lik den de kom til. Det amerikanske samfunnet på 1800-

tallet hadde ennå ikke endret og utviklet seg så mye slik at europeere som innvandret til det 

«gamle» amerikanske samfunnet kom til et land som ikke var så ulikt det man kom fra, 

verken kulturelt eller økonomisk. Dette gjorde at det var lettere for dem å tilpasse seg 

storsamfunnet. Det har derimot vært negative erfaringer med slik assimilering når det gjelder 

senere innvandring fra ikke-vestlige land.  

Det å assimileres i majoriteten har vist seg å ikke være ensbetydende med oppadstigende 

sosial mobilitet. Hvorvidt assimilering er en fornuftig strategi handler ikke bare om hvor man 

kommer fra, men hva man kommer til (Friberg og Midtbøen 2017: 9). Assimilering kan 

fungere positivt om man på den ene siden kommer fra en kultur som er relativ lik den 

kulturen man kommer til. Som beskrevet i Fangens studie (2006: 7) kan det dessuten være 

lettere for ressurssterke innvandrere å assimileres inn i middelklasse kulturen når de allerede 

har utdanning og kommer fra en familie med høy sosial status fra hjemlandet. Det har også 

sammenheng med at de som er ressurssterke ofte lettere kommer inn i middelklassekulturen 

istedenfor en destruktiv «underklassekultur» med gjenger og rusmisbruk. De som kommer inn 

som fattige vil i liten grad komme i nærkontakt med middelklassekulturen. Eksempelvis viser 

studier om assimilering i USA at nyankomne innvandrere som bosetter seg i storbyer preget 

av gjengkulturer og narkotikaøkonomi kan ta til seg «identiteter knyttet til gjengvold og 

kriminalitet snarere enn tradisjonell middelklassekultur» (Friberg og Midtbøen 2017: 9). 
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I en norsk kontekst er integrasjon et mer sentralt begrep enn assimilering. Integrasjon handler 

om at «minoriteter får anledning til å delta som fullverdige samfunnsmedlemmer uten å 

tvinges til fullstendig assimilasjon» (Eriksen 2001: 26). Siden 1960-tallet er det kommet 

mange innvandrere til Europa og andre deler av verden og dette har ført til en endret 

befolkningssammensetning. I motsetning til USA hvor «alle» er innvandrere møtte de som 

kom til Europa en dominerende innfødt kultur. Det gjorde at holdningene og prosessene ble 

annerledes. Norge er og var et land med relativt små forskjeller mellom rik og fattig, spesielt 

sammenlignet med USA (Birkelund og Mastekaasa 2009a: 22). Disse faktorene har ført til at 

balansen mellom integrering og opprettholdelse av egen kultur er et sentralt tema i en norsk 

kontekst (Birkelund og Mastekaasa 2009a: 15).  

Den franske sosiologen Emile Durkheim er en av de store klassikerne som har bidratt til 

teorien om integrasjon i sosiologien. Han introduserte begrepet anomi som utvikler seg når 

samfunnet er i endring der tilstanden er preget av normforvirring og oppløsning (Schiefloe 

2003: 362-363; Hauge 2011: 63). Det anomiske samfunnet representerer overgangen fra 

mekanisk til organisk solidaritet (Hauge 2011:63). Mekanisk solidaritet kjennetegner et 

samfunn som er preget av solidaritet, likhet, fellesskap og gjensidighet. De fleste holder på 

med samme type arbeid og har felles verdier og normer (Tjora 2018: 22). Organisk solidaritet 

preger samfunn med utbredt arbeidsdeling og hvor de sosiale systemene er avhengige av 

hverandre (Hauge 2001: 62). Utviklingen av anomi slik som Durkheim definerer det kan 

minne om hvordan ungdomskulturen i de «vestlige samfunnene» har utviklet seg i vår tid der 

ungdommene opplever lite sosial kontroll og har større frihet til å utvikle seg til selvstendig 

individer. Overgangen fra mekanisk til organisk solidaritet kan minne om overgangsperioden 

mellom barn og voksen der ungdommene løsriver seg fra foreldrene (Hauge 2009: 188). 

Mange innvandrende etniske grupper i Norge er preget av mekanisk solidaritet hvor 

medlemmene i den etniske gruppen har felles verdier, normer og en sterk kollektiv bevissthet 

og der de opplever sosial kontroll. (Tjora 2018: 22). Minoritetsungdom har i mange tilfeller 

ikke løsrevet seg fra foreldrene på samme måte som majoritetsungdommene. Den vestlige 

ungdomskulturen som er preget av anomi er kanskje ikke den letteste kulturen å komme til 

når man kommer fra et utpreget mekanisk system. Samtidig kan de risikere å komme lettere i 

kontakt med grupper av innvandrerungdom som har løsrevet seg fra miljøene de kommer fra 

og som har utviklet et eget miljø av negativ atferd/gjengkultur. Tilsvarende har det i Norge 

vært uttrykt bekymring for økende konsentrasjon av innvandrere i enkelte områder og på 

visse skoler (Fefjær 2006: 66). Det å assimileres i den norske ungdomskulturen eller et 
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internasjonalt miljø kan både ha fordeler og ulemper. Hvis man kommer inn i et 

ungdomsmiljø som er preget av motstand mot autoriteter som foreldre og skole (Borjas 1992; 

Portes og Rumbaus 2001; Fegjær 2006), kan det påvirke de unge til å miste «drivet» og 

fokuset på å lykkes i skolen. De miljøene man treffer på utenfor egen gruppe kan derfor virke 

hemmende på deres utdanningsambisjoner. I det ligger noe av forklaringen at det kan være 

bedre for skolesuksess å holde seg til sin egen etnisk gruppe. Opplevelsen av sterk tilknytning 

og solidaritet i sitt eget etniske nettverk og sosial kontroll innad i gruppen kan hjelpe de unge 

å overkomme barrierer og utfordringer.  

I tråd med tidligere forskning og teori over ser vi altså viktigheten av å analysere både hvor 

man kommer fra og hva man kommer til for å forstå hvordan skolesuksess oppnås blant 

etterkommere av innvandrere i Norge. Det kan på noen områder sammenlignes med hvordan 

det er for innvandrere som innvandret til USA, og møte to samfunn, de sorte og de hvite 

mottagende kulturer. Etterkommere av innvandrere i Norge møter også to mottagende 

samfunn, majoritetsbefolkningen og et internasjonalt miljø bestående av ungdommer som i 

større eller mindre grad distanserer seg fra egen etnisk gruppe.  

Durkheims teori (Zhou og Bankston 1994: 825) går videre ut på at enkeltindividers oppførsel 

bør ses som et produkt av graden av integrasjon i sitt eget samfunn. Jo sterkere man er 

integrert i sin egen sosiale gruppe dess sterkere kontroll over individet. Sosial integrasjon og 

sosial kontroll i egen etnisk gruppe er relevant for å forklare skolesuksess blant enkelte 

innvandrergrupper. Etterkommere av innvandrere som er godt integrert med sin egen etniske 

gruppe vil mer sannsynlig følge eller oppføre seg slik gruppen ønsker. Normene i gruppen 

som handler om lydighet og det å studere og arbeide hardt internaliseres hos barna som bidrar 

til at de unngår enhver oppførsel som ikke stemmer med egne normer (Durkheim i Zhou og 

Bankston 1994: 825). Noe av forklaringen til at enkelte innvandrergrupper kommer dårlig ut 

kan være at de assimilerer seg med negative trekk ved majoritetskulturen istedenfor å 

opprettholde sin egen kultur og egne sosiale nettverk. Durkheims teori understreker at det å 

være sosialt integrert i sin egen gruppe er overveiende positivt.  

Portes og kollegaer (Portes, Kelly og Haller 2005) identifiserer i sin teori om segmentert 

assimilering tre hovedformer for assimilering i det amerikanske samfunnet: oppadstigende 

assimilering, nedadstigende assimilering og selektiv akkulturasjon. Unge etterkommere av 

innvandrere møter i dag et fragmentert og pluralistisk samfunn som innebærer flere miljøer 

med ulike kulturer, livssyn og levesett. Det økende mangfoldet og individualiserte samfunnet 
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fører til at ungdom får flere valgmuligheter som også innebærer farer for assimilering i 

negative og «underklasse» miljøer (Friberg og Midtbøen 2017: 9; Portes m.fl. 2005: 1000). 

Det handler derfor ikke om hvorvidt de blir assimilert i det amerikanske samfunnet, «men i 

hvilket segment av det eksisterende rase- og klassehierarkiet de blir assimilert inn i» (Friberg 

og Midtbøen 2017: 9). De ulike formene for assimilering henger sammen med hvilke 

ressurser familien har med seg fra hjemlandet og ressursene som finnes innenfor ulike etniske 

grupper. I tillegg kommer i hvilken grad man føler seg tilknyttet og involvert i dens etniske 

nettverk (Friberg og Midtbøen 2017; Portes m.fl. 2005: 1001). Oppadstigende assimilering 

innebærer at innvandrere assimileres inn i den amerikanske middelklassen. De unge 

etterkommerne er vokst opp i en familie med høy sosial status i form av god inntekt og høyt 

utdannede foreldre. Foreldrenes forventninger til barna styrkes av andre i storsamfunnet som 

øker sannsynligheten for at barna blir en del av middelklassekulturen. De har tilgang til 

relevante ressurser som gir fordeler i skolen og arbeidsmarkedet (Portes m.fl. 2005: 1032). 

Nedadstigende assimilering går ut på at de assimileres inn i en underklasse preget av gjenger, 

dop, arbeidsledighet og kriminalitet. De unge etterkommerne har ikke sterk tilknytning til 

dens etniske nettverk og assimileres lettere inn i et negativt ungdomsmiljø (Portes m.fl. 2005: 

1016). Den tredje formen for assimilering, selektiv akkulturasjon innebærer å ta til seg 

mulighetene som ligger i det amerikanske utdanningssystemet, men samtidig beholde en sterk 

identitet knyttet til familie og hjemland. Til tross for færre ressurser og foreldre med lav 

utdanning lykkes familien på grunn av sitt sterke etniske nettverk. Denne formen for 

assimilering er den som vi ofte ser blant etterkommere av innvandrere i Norge og ellers i 

europeiske land der de oppnår skolesuksess (Cruel, Schneider og Lelie 2012; Health, Rothon 

og Kilpi 2008). Selektiv akkulturasjon minner mye om integrasjonsbegrepet, som handler om 

at innvandrere får anledning til å delta som fullverdige samfunnsmedlemmer uten å tvinges til 

fullstendig assimilering, og som betyr at de i likhet med selektiv akkulturasjon kan beholde 

sin identitet knyttet til familie og hjemland. 

Teorien om etnisk kapital viser til ressurser og kulturelle egenskaper i en etnisk gruppe som 

gir fordeler i skolen og sees som positivt for etterkommernes utdanningsatferd. Dette 

perspektivet kan knyttes til en av de tre hovedformene i teorien om segmentert assimilering, 

der selektiv akkulturasjon fungerer som positivt for oppadgående mobilitet (Kindt 2017).  

Kapittelet under går nærmere på klasseteorier og teorien om etnisk kapital.  
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3.3 Kapitalbegrepet og klasseteori 

Flere sosiologiske studier både i Norge (Hansen 2011; 180-185; Lindbekk 1998: 161) og 

internasjonalt (Breen og Goldthorpe 1997: 276; Breen og Jonsson 2000: 227-228; Erikson og 

Jonsson 1996: 53-55) viser at det er en sammenheng mellom sosial bakgrunn og 

prestasjonsforskjeller i utdanningssystemet blant majoritetsbefolkningen, og at klasse 

reproduseres gjennom utdanningssystemet. Sosial bakgrunn og klasse blir definert som 

foreldrenes yrke, utdanning og inntekt.  

Begrepet kulturell kapital og habitus, skapt av Pierre Bourdieu (1984) er sentralt i mange 

moderne forklaringer på disse prestasjonsforskjellene (Andersen og Hansen 2012: 607). En 

annen relevant teori som i de senere årene har blitt mye brukt for å forklare sosial ulikhet i 

utdanning er Breen og Goldthropes (1997: 298) rasjonell aktør-teori (Fekjær 2009: 291).  

Bourdieus teori går ut på at utdanningssystemet reproduserer klasseforskjellene fordi elevene 

har ulike forutsetninger og ulike tilgang til relevante kapitalformer for å lykkes i skolen 

(Lerivik 2013; Esmark 2006). Kapital gir makt i egenskap av å være en ressurs som kan 

brukes til å oppnå fordeler i ulike samfunnsarenaer (Aaakvaag 2008: 151). I familien 

overføres kapital effektivt og nærmest automatisk fra en generasjon til den neste (Esmark 

2006: 89). Som et resultat av barnas primærsosialisering eksisterer den kulturelle kapitalen 

som kroppsliggjort og internalisert – som forankret i individets habitus (Aakvaag 2009: 152; 

Bourdieu 1984:170). Barn som er vokst opp med denne internaliserte kulturelle kapitalen vil 

oppleve utdannelsesløpet som en positiv bekreftelse på det de kjenner fra egen 

familiebakgrunn. De har dermed kjennskap til den dominerende kulturen i samfunnet og 

besitter verdifull sosial og kulturell kapital som gir fordeler i skolen. Barn fra lavere 

samfunnsklasser som arbeiderklassen og bondefamilier mangler kulturell kapital og vil derfor 

oppleve eliten og skolens kultur som fremmed og veien gjennom utdanningssystemet som 

vanskelig. De presterer derfor i følge teorien dårligere i utdanningssystemet (Esmark 2006).  

Rasjonell aktør-teorien viser at selv med det samme prestasjonsnivået tar ulike grupper ulike 

utdanningsvalg og har ulike ambisjoner. Teorien går ut på at individer er rasjonelle aktører i 

den forstand at hver enkelt vurderer kostnader og fordeler opp mot hverandre i en 

valgsituasjon. Denne vurderingen vil være avhengig av sosial bakgrunn fordi barn med ulik 

klassebakgrunn har forskjellige ressurser og begrensninger. Eksempelvis vil kostnadene 

forbundet med å ta utdanning være mindre hvis du bare skal opprettholde din sosiale posisjon, 
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og fordelene ved å ta utdanning være større hvis du ønsker å forbedre din sosiale posisjon og 

unngå sosial degradering i forhold til dine foreldre (Hansen 2011: 175-176; Fekjær 2009: 293; 

Birkelund og Mastekaasa 2009: 28; Modood 2006: 91).  

Bourdieus teori understreker betydningen av klassebakgrunn for å forklare skolesuksess blant 

middelklassen, men forklarer ikke hvordan unge fra lavere samfunnsklasser kan oppnå bedre 

skoleresultater enn barn fra middelklassen. Rasjonell aktør-teorien tar også utgangspunkt i at 

vurderingene rundt kostnader og fordeler for å lykkes i skolen er betinget av klasseposisjon 

(Goldthorpe 1996; Fekjær 2009). 

Tidligere forskning viser at flere etterkommere av innvandrere oppnår skolesuksess og har 

høye utdanningsambisjoner til tross for at de kommer fra lavere samfunnsklasser. Bourdieus 

og Goldthorpes teorier om klassebakgrunn ser derfor ikke ut til å være en like viktig 

forklaring på skoleprestasjoner og utdanningsvalg mellom eller innad i ulike 

etterkommergrupper (Leirvik 2013: 69). 

3.3.1 Etnisk kapital 

Nyere forskning har utvidet og videreutviklet kapitalbegrepet til også omhandle etnisitet og 

blir benyttet for å forklare hvordan flere etterkommere av innvandrere opplever sosial 

mobilitet (Shah, Dwyer og Modood 2010: 1110; Leirvik 2013:18). Begrepet etnisk kapital er 

en kombinasjon av sosial kapital og etnisitet og viser graden av sosial kapital innad i 

innvandrerfamilier og det etniske nettverket (Modood 2004).  

Denne oppgaven tar hovedsakelig utgangspunkt i Modoods teori om etnisk kapital som 

baserer seg på sosial kapital begrepet definert av Coleman (1990). Teorien til Coleman går ut 

på at sosial kapital er jevnere fordelt enn andre kapitalformer og viser til at det er mulig å ha 

tilgang til sosial kapital som kan gi fordeler i skolen selv om man ikke besitter andre relevante 

ressurser (Coleman i Leirvik 2013: 19). Hans teori går ut på at manglende kulturell kapital og 

økonomiske ulemper kan kompenseres med sosial og etnisk kapital i form av normer, verdier 

og nettverk i familien, samt et bredere sett av felles verdier og tette etniske nettverk som gir 

fordeler i skolen (Shah m.fl. 2010: 1112). Til tross for manglende økonomisk og kulturell 

kapital kan sosial kapital bidra til høye utdanningsambisjoner og skolesuksess.  
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I tråd med tidligere amerikansk forskning på feltet benytter Modood (2004) begrepet etnisk 

kapital for å beskrive hvorfor enkelte innvandrer- og etterkommergrupper oppnår bedre 

skoleprestasjoner enn majoritetsbefolkningen og har høyere utdanningsambisjoner enn 

forventet (Leirvik 2013: 19). Etnisk kapital kan ses som en undergruppe av sosial kapital 

begrepet og viser til delte ambisjoner for sosial mobilitet og utdanning blant 

etterkommergrupper (Nadim 2017: 40). Teorien om etnisk kapital fokuserer på relasjonen 

mellom foreldre og barn, overføring av ambisjoner og hvordan foreldrenes normer og verdier 

internaliseres hos barna. Den viser videre hvordan etnisk kapital muliggjør ulike former for 

støtte og oppfølging i skolegangen, og hvordan etnisitet kan fungere som en ressurs i skolen 

(Modood 2004: 100).  

Etterkommere av innvandrere kan oppnå skolesuksess med hjelp av deres tette etniske 

nettverk, pliktfølelse for familien og forventninger og normer som internaliseres. I følge 

Modood (2004: 99) finnes det to relevante dimensjoner av sosial kapital hos 

innvandrerfamilier: «Intergenerational closure» og «norms enforcement». Førstnevnte handler 

om familierelasjoner som er basert på tillit der hvor barna og foreldre deler de samme 

verdiene og har et tett forhold. Foreldrene kjenner barnas venners foreldre som igjen vil si at 

nettverket deres involverer mange av de samme menneskene. De får støtte og skaffer 

ressurser i nettverkene de er en del av. «Norms enforcement» handler om at de delte verdiene 

må håndheves. Verdiene må internaliseres slik at ambisjonene ikke er kortvarige, men noe 

som overføres til barna på en måte der ambisjonene blir deres egne. Den sterke autoriteten og 

makten innvandrerforeldre har over barna sine kombinert med at denne forsterkes av andre i 

deres etniske nettverk, sikrer at de unge jobber hardt nok til å leve opp til deres ambisjoner 

(Modood 2004; 95: Nadim 2017: 40). 

Etnisk kapital viser hvordan innvandrerforeldres makt, autoritet og sosiale kontroll, og det 

tette etniske nettverket kan fungere som ressurser som er fordelaktig for å oppnå skolesuksess 

(Leirvik 2013: 167). Det tette etniske nettverket gir ressurser i skolen gjennom at verdier og 

normer om lydighet og arbeidsomhet internaliseres hos barna. Det å være involvert i sin egen 

etnisk gruppe bidrar til å styrke verdsettingen av utdanning og bistår med oppadgående 

mobilitet. Studien til Zhou og Bankston (1994) viser at det tette etniske nettverket hindrer de 

unge etterkommere fra å assimilere seg i underklassen. Til tross for at de bor i fattige områder 

i byen og går på dårlige skoler preget av kriminalitet og rus, klarer de likevel å være 
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veldisiplinerte og flinke på skolen. Disse funnene tyder på at det å være integrert og holde seg 

til sin egen gruppe er positivt for skolesuksess.  

Teorien om etnisk kapital innebærer videre at familienære forhold mellom voksne og barn, 

overføring av ambisjoner, og holdninger og normforfølgelse kan lette opplæringsoppnåelse og 

sosial mobilitet blant de med begrenset økonomisk kapital. Begrepet om etnisk kapital skiller 

seg dermed fra Bourdies todeling av sosial og kulturell kapital. Begrepet etnisk kapital dekker 

begge formene for kapital (Modood 2004).  

Flere teoretikere (Zhou og Bankston 1994; Leirvik 2016; Modood 2004; Portes og Rumbaut 

2001; Portes m.fl. 2005) som benytter teorien om etnisk kapital understreker viktigheten av at 

de unge i nettverket føler en form for forpliktelse til hverandre. Relasjonene i familien og det 

etniske nettverket må være basert på tillit og delte normer om hva som er akseptabel 

oppførsel. På denne måten vil foreldrenes autoritet bli forsterket på en måte som gjør at det er 

vanskeligere med normbrudd og dermed er det mer sannsynlig at barn av innvandrere som er 

en del av slike nettverk oppfører seg i tråd med nettverket ønsker.  

Teorien om etnisk kapital har hovedsakelig blitt sett på som noe positivt, men noen studier har 

også sett på hvilke negative konsekvenser etnisk kapital kan ha for utdanning (Nadim 2017: 

40-41). Leirvik (2013) viser i sin studie om omkostninger av etnisk kapital at foreldrenes 

sterke utdanningsambisjoner kan ha negativ innvirkning på læring, skoleresultater og 

framtidig suksess i utdanningssystemet i tillegg til negative konsekvenser for de unges 

autonomi og deres psykiske helse (Leirvik 2013: 167).  

Det finnes flere perspektiver på teorien om etnisk kapital (Kindt 2017: 74). Begrepet om 

etnisk kapital viser også hvilke målbare ressurser som er tilgjengelige i en etnisk gruppe 

(Borjas 1992). Teorien viser at innvandrerbarnas utdanningssuksess avhenger av nettverkets 

utdanningsnivå. Selv om de unge selv ikke har foreldre med høyere utdanning kan andres 

foreldres utdanning og inntektsnivå i samme etniske nettverk bidra til ressurser som gir 

fordeler i skolen. Det etniske nettverket bidrar til ressurser om mange i nettverket har høyere 

utdanning (Borjas 1992: 148). Eksempelvis kan unge med lavt utdannede foreldre få hjelp til 

lekser o.l. av de andre eldre med høyere utdanning i den samme etniske gruppen  

I det tamilske og tyrkiske miljøet i Norge er det relativt få av de eldre, både egne og andres 

foreldre som har høyere utdanning, men samtidig er det flere av de unge i det samme etniske 
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nettverket som er høyt utdannede. Det finnes flere jevnaldrende som har høyere utdanning 

innen det etniske nettverket. I likhet med Borjas (1992) perspektiv på etnisk kapital oppstår 

det også ressurser i nettverket fordi flere av de unge har høyere utdanning eller er 

ressurssterke, så det betyr at det spiller mindre rolle om foreldrene og andre i kjernefamilien 

har lav utdanning hvis ungdommene i det etniske nettverk har høyere utdanning. Det finnes 

ressurser tilgjengelige i det etniske miljøet som de andre involverte kan dra nytte av.  

Oppgaven min tar hovedsakelig utgangspunkt i perspektivet på etnisk kapital som ser på 

betydningen av kulturelle egenskaper i en etnisk gruppe som kan fungere positivt på 

etterkommernes utdanningsambisjoner og skolesuksess. Et slikt perspektiv understreker 

viktigheten av at de unge i nettverket føler en form for forpliktelse til hverandre. Oppgaven 

benytter teorien ved å se på ulike ressurser informantene har tilgang til gjennom familien og 

det etniske nettverket som kan gi fordeler i skolesituasjonen og samtidig hvordan ressursene 

brukes i praksis. Som vi skal se i kapittelet under kan disse ressursene også være 

klasseressurser. 

3.3.2 Innvandrer selektivitet og klasseressurser 

Tidligere forskning viser at tradisjonelle klasseteorier mister en del av sin forklaringskraft når 

det viser seg at klassebakgrunn ikke er et like stort hinder for å lykkes i skolen blant 

etterkommere av innvandrere (Leirvik 2013). Det er imidlertid vanskelig å måle 

klassebakgrunn blant innvandrere. En kompliserende faktor er at mange innvandrere har 

opplevd nedadgående sosial mobilitet som et resultat av migrasjonen samtidig som deres 

sosiale status og klassebakgrunn kan ha ulike betydninger i opprinnelseslandet og 

mottakerlandet. Eksempelvis kan det være andre former for sosial rangering enn formell 

utdanning som gir høy sosial status i enkelte land (Kindt 2017: 72). Samtidig kan 

innvandreres lave klassebakgrunn målt etter norsk standard vise seg å være høyere enn 

befolkningen som bor i opprinnelseslandet. En gruppe som defineres som lavt utdannet i 

Norge kan være relativt høyt utdannet etter forholdene i opprinnelig hjemland og dermed 

inneha en i utgangspunktet høy klasseposisjon (Hermansen 2017).  

Flere studier (Hermansen 2017; Kindt 2017) tyder på at det foregår en seleksjon allerede ved 

ankomst til et nytt land. Innvandrere kan på den ene siden være negativt selvselektert ved at 

deres utdanningsnivå faller under det gjennomsnittlige nivået i både opprinnelseslandet og 



28 

 

mottakerlandet. På den andre siden kan de være positivt selektert i form av at de har høy 

utdanning og sosial status relativt til befolkningen i landet de forlot (Hermansen 2017: 20-21). 

I følge Lareau (2003: 235) har foreldrenes klassetilhørighet betydning for hvordan de oppdrar 

barna sine. Middelklasseforeldre følger en prosess som hun kaller «concerted cultivation» 

som innebærer organiserte aktiviteter etablert og kontrollert av foreldrene, mye voksenkontakt 

og diskusjoner mellom foreldre og barn. De sørger for at barna får erfaringer som gjør dem 

klare til å møte voksenlivet. Middelklasseforeldre kjennetegnes av å gjøre en bevisst innsats 

for å utvikle barnas potensialer (Lareau 2003: 1-3; Kindt 2017:77). Arbeiderklasseforeldre 

fokuserer ikke i like stor grad på slike utviklingspotensialer hos barna, men følger oftere en 

prosess som Lareau (2003: 238) kaller «the accomplishment of natural growth». Begrepet 

viser til foreldre som er opptatt av at barna skal utvikle seg naturlig som innebærer en klar 

grense mellom barn og voksne. De har en tendens til å fortelle barna hva de skal gjøre uten at 

de selv får muligheten til å reflektere over valgene. Samtidig som barna får bestemme mer 

selv med hensyn til fritid og lek med andre barn. Hennes funn viser at foreldrenes 

klassebakgrunn har betydning for barnas livsmuligheter og skoleprestasjoner (Lareau 2003: 

235). 

I følge Marianne Takvam Kindt (2017: 83) er deler av innvandrerforeldres involvering i 

skolen klassespesifikk. Funn fra hennes studie viser at etterkommerne som har foreldre med 

høy sosial status fra hjemlandet, opplever foreldrene sine som involvert på en måte som 

minner om «typisk middelklasseadferd» i tråd med Lareaus (2013) begrep «concerted 

cultivation». Begrepet viser til engasjerte foreldre som følger opp skolearbeidet og organiserer 

barnas hverdag med aktiviteter som kan hjelpe dem mot å nå et fremtidig mål. Videre viser 

hennes forskning at tilgjengelige ressurser i det etniske nettverket (i form av etnisk kapital) 

har for etterkommerne ulike betydninger avhengig av familiens sosiale status. Eksempelvis er 

ressursene som ligger i det etniske nettverket viktigere for etterkommere med lav sosial 

bakgrunn fra hjemlandet enn for de med høy sosial bakgrunn (Kindt 2017: 71).  

Dette tyder på at innvandrerforeldre har med seg ulike «klasseressurser» fra hjemlandet som 

har betydning for deres involvering i barnas skolegang. Foreldrenes sosiale status fra 

hjemlandet og innvandrerseleksjon er derfor viktige perspektiver for å forstå høye 

utdanningsambisjoner og skolesuksess blant etterkommere av innvandrere.  
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3.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg foretatt en gjennomgang av det teoretiske rammeverket jeg har 

benyttet i denne studien.  

Den første delen tar for seg teorier og begreper om etnisk tilhørighet. Etnisk tilhørighet viser 

til både etnisk identitet og tilhørighetsfølelser. Etnisk identitet er en av mange identiteter et 

individ kan ha og det er mulig å kombinere og inneha samtidige former for etniske identiteter.  

Begrepet omhandler selvidentifisering og distansering som betyr at identiteten påvirkes av 

hvordan man identifiserer seg og distanserer seg fra andre, og kan forandre seg over tid som 

reaksjon på andres definering og ulike erfaringer fra omgivelsene. Tilhørighetsfølelser handler 

om hvor man føler seg hjemme og hvor man føler seg fremmed og denne følelsen endrer seg 

ofte flere ganger over tid. Ved hjelp av begrepene analyserer jeg de unges tilhørighetsformer 

og tilpasninger. Jeg benytter meg spesielt av Eriksens (2001) teoretiske rammeverk for å 

beskrive etterkommernes identitetsmessige tilpasninger. Studien fokuserer på hvordan etnisk 

tilhørighet påvirker familieforhold og relasjonene til ulike fellesskap, og hvordan disse 

forholdene og relasjonene påvirker informantenes etniske tilhørighet. Analysen undersøker 

hvordan disse koblingene har betydning for skolesuksess blant etterkommerne.  

Den andre delen av teorikapittelet fokuserer på teoriene om segmentert assimilering og sosial 

integrasjon. Durkheims teori om sosial integrasjon går ut på at sterk integrasjon med egen 

etnisk gruppe bidrar til at gruppen lettere får kontroll over individet. Om man legger 

Durkheims teori til grunn kan man argumentere for at sterkt sosial press og tett tilknytning til 

egen gruppe kan bidra til at de unge følger og oppfører seg slik gruppen ønsker.  

Teorien om segmentert assimilering tar for seg ulike former for assimilering i samfunnet man 

kommer til. Teorien beskriver tre retninger; oppadstigende assimilering som vil si at man 

assimileres inn i middelklassen, nedadstigende assimilering som vil si at man assimileres i en 

underklasse preget av et negativt miljø, og selektiv akkulturasjon som vil si at man tar til seg 

muligheter i det nye samfunnet samtidig som man beholder sin etniske identitet og tilhørighet 

knyttet til familie og hjemland. Teorien om segmentert assimilering har blitt utviklet for å 

forklare det amerikanske samfunnet, men kan også omsettes til en norsk kontekst (Friberg og 

Midtbøen 2017: 11). Jeg har i denne studien benyttet disse teoriene for å analysere 

etterkommernes ulike måter å være integrert på og har knyttet dette til de ulike retningene i 

teorien om segmentert assimilering. Jeg har benyttet dette rammeverket for å se hvordan 
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integrering med egen gruppe, andre grupper og majoriteten fremmer eller hemmer de unges 

utdanningsambisjoner og skolesuksess og hvordan deres tilpasning kan bidra til 

oppadstigende sosial mobilitet.  

Den siste delen av teorikapittelet tar for seg klasseteorier og teorien om etnisk kapital. Det er i 

følge tradisjonelle klasseteorier en klar sammenheng mellom skolesuksess og sosial 

bakgrunn. Modoods teori om etnisk kapital er sentral for å forklare hvorfor det forholder seg 

annerledes for innvandrerbefolkningen. Etnisk kapital viser til delte normer og verdier og 

sosial kontroll innad i familien og det etniske nettverket som gir fordeler i skolen og fremmer 

skolesuksess.  

Lareaus klasseteori går ut på at foreldrenes involvering i skolen har sammenheng med 

foreldrenes klassebakgrunn. De fra middelklassen og arbeiderklassen involverer seg i barnas 

skolegang på ulike måter. Jeg har derfor i tillegg benyttet hennes klasseteori for ytterligere å 

analysere de ulike formene for organisering og ressurser hos etterkommerne og sett på 

hvordan de brukes i praksis. Ved hjelp av klasseteorier og teorien om etnisk kapital har jeg 

både sett på hvordan etniske ressurser og klasseressurser kan gi fordeler i skolen og hvordan 

de ulike ressursene påvirker etterkommernes utdanningsambisjoner. Klasseressurser er noe 

som innvandrerforeldre tar med seg fra hjemlandet. I dette ligger at familiens sosiale status fra 

hjemlandet påvirker derfor etterkommernes utdanningsambisjoner og skolesuksess.  
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4 Tidligere forskning 

I dette kapittelet vil jeg presentere tidligere forskning på feltet i lys av min problemstilling. 

Ulike forklaringer på høye utdanningsambisjoner og skolesuksess blant etterkommere av 

innvandrere har vært gjenstand for mye forskning både i Norge og i andre land. Det foreligger 

flere norske og internasjonale rapporter som viser hvordan det går med etterkommergruppene 

i utdanningssystemet. Denne studien fokuserer på hvordan etnisk tilhørighet kan forklare høye 

utdanningsambisjoner og skolesuksess blant etterkommere av tamilske og tyrkiske 

innvandrere i videregående opplæring i Norge.  

Det vil bli gjort rede for og diskutert relevante funn og konklusjoner andre forskere har 

kommet fram til og de teoretiske perspektivene blir nærmere konkretisert med empiriske 

eksempler. 

4.1 Innvandrerdriv 

Innvandrerdrivet har blitt sett på som en årsak til at unge med innvandrerbakgrunn lykkes i 

skolen på tross av at mange kommer fra hjem der foreldrene har lavere utdanning og inntekt 

enn majoritetsbefolkningen (Utdanningsdirektoratet 2016; Fekjær 2006; Bakken og Sletten 

2000). Innvandrerdriv vil si at barn av innvandrere oppmuntres av sine foreldre til å ta høyere 

utdanning for å skape et bedre liv enn de ville fått om de hadde blitt værende i 

opprinnelseslandet (Birkelund og Mastekaasa 2009a: 30; Fekjær 2006: 61-62). Det å få seg en 

god utdanning anses som en viktig strategi i mange innvandrerfamilier for å sikre økt 

levestandard og muligheter for å oppnå sosial mobilitet. Tidligere forskning (Birkelund og 

Mastekaasa 2009b; NOU 2010; Hegna 2013; Bakken 2013; Fekjær 2006) har vist at det 

finnes et innvandrerdriv også blant etterkommere av innvandrere. Ungdom i noen etniske 

grupper tar systematisk mer utdanning enn etnisk norske (Birkelund og Mastekaasa 2009b: 

225), har oftere høyere utdanningsambisjoner og et «sterkere driv» og motivasjon for 

utdanning enn etnisk norske elever (Birkelund og Mastekaasa 2009b; Hegna 2013). Dette 

viser seg blant annet ved at de bruker mer tid på lekser (Hegna 2013) og at de oftere velger 

retninger som ses som prestisjefylte, til tross for at foreldrene selv ikke har slik utdanning 

(Leirvik 2014:15). Eksempelvis velger de oftere profesjonsutdanninger som lege, tannlege, 

farmasøyt, veterinær og sivilingeniørstudier (Leirvik 2014: 26; Fekjær og Leirvik 2011: 132). 

Tidligere forskning viser at innvandrere ofte har et ønske om å oppnå et bedre liv for familien 
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enn det som var mulig i det landet de flyttet fra, og ser på utdanning som veien til å oppnå 

dette målet. Det finnes flere forklaringer på innvandrerdrivet. I følge optimistiske forklaringer 

(Bakken 2003: 27) oppmuntrer innvandrerforeldre barna til å ta høyere utdanning, og deres 

ønsker og verdsetting av utdanning overføres gjennom holdninger og forventninger om at 

barna skal sette seg høye mål og gjøre sitt beste i skolesituasjonen (NOU 2010; Bakken 

2003). Innvandrerforeldre har et ønske om sosial mobilitet som de overfører til barna sine 

(Bakken 2003). Dette ser vi spesielt hos familier som opplever at mulighetene de har endrer 

seg når de av ulike årsaker flytter til et nytt land (Gibson og Ogbu i NOU 2010). En dansk 

studie av etterkommere av tyrkisk innvandrere viste at foreldrenes marginaliserte posisjon 

fungerte som en drivkraft og motivasjonsfaktor i skolen, og deres foreldre støttet og 

oppmuntret barna til å ta høyere utdanning (Bakken 2003). Studien til Fekjær og Leirvik 

(2011: 124) fant også et innvandrerdriv blant etterkommere av vietnamesiske innvandrere i 

Norge hvor deres foreldre har hatt et ønske om å selv ta høyere utdanning, men da de ikke har 

hatt muligheten til dette i hjemlandet gir de uttrykk for å ha overført egne drømmer om høyere 

utdanning til barna sine. Barna viser sin takknemlighet overfor foreldrene sine ved å innfri 

foreldrenes utdanningsønsker om toppkarakterer og høyere utdanning (Fekjær og Leirvik 

2011: 124).  

Zhou og Bankston (1994) viser også i sin studie et empirisk eksempel på utdanningsdriv blant 

unge vietnamesere i det amerikanske skolesystemet. Funnene fra studien viser at det innenfor 

innvandrergruppen har utviklet seg en slags gruppeforståelse internt i sin egen etniske gruppe 

om at de sammen skal lykkes i det samfunnet de har flyttet til. Denne gruppeforståelsen kan 

beskrives som et kollektivt prosjekt med et felles mål om å bli en del av middelklassen. De er 

sammen overbevist om at utdanning er hovedmidlet for at deres barn skal nå dette felles 

målet. Studien viser at gruppetenkningen har betydning for skolesuksess blant etterkommere 

av vietnamesiske innvandrere. Modood (2010: 95) undersøker også forklaringer på 

utdanningsdrivet. Funnene hans om skolesuksess blant asiater i England viser at foreldrene og 

andre i det etniske nettverket har felles ambisjoner om å oppnå oppadgående mobilitet for 

dem selv, og spesielt for barna deres. De vurderer høyere utdanning som veien for å nå det 

felles målet, og overfører disse verdiene til barna sine.  
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4.2 Familie og etniske nettverk 

Flere studier viser at etterkommere av innvandrere med sterke bånd til familien og som 

vedlikeholder sin etniske identitet gjør det svært godt på skolen (Bakken 2003). Tidligere 

forskning (Fekjær og Leirvik 2011) om skoleprestasjoner blant etterkommere av 

vietnamesiske innvandrere viser at relasjon mellom foreldre og barn har betydning for deres 

høye utdanningsambisjoner og skolesuksess. Funnene viser at de som hadde foreldre som 

fokuserte på lydighet og åpenhet i oppdragelsen gjorde det bedre på skolen enn de som hadde 

foreldre som vektla lydighet og underkastelse. De som gjorde det bedre på skolen var de som 

hadde et åpent forhold med foreldrene der det var rom for å dele tanker og følelser. Funnene 

viste at i slike forhold lytter foreldrene på barnas argumenter og viser forståelse for deres 

situasjon slik at barna opplever at de har muligheten til å påvirke og diskutere foreldrenes 

regler. Det gode forholdet de har til foreldrene gjør at de får dårlig samvittighet hvis de ikke 

gjør som de forventer, noe som gjør det lettere for de unge å akseptere reglene og innfri deres 

ønsker om gode karakterer og høyere utdanning. Tilsvarende viser en annen studie av Leirvik 

(2010) om skoleprestasjoner blant etterkommere av innvandrere fra India og Pakistan at 

forholdet mellom foreldre og barn som er basert på åpenhet og gjensidighet påvirker deres 

skoleprestasjoner i positiv retning. Funnene viser at det å ha rom for å diskutere med 

foreldrene sine og komme med egne meninger gir dem en følelse av frihet og selvstendighet. 

Et åpent forhold med foreldrene og følelsen av selvstendighet fører til at de unge 

internaliserer foreldrenes utdanningspreferanser da det for dem føles som deres egne ønsker. 

Studien til Prieur (2004) viser også at tilhørighet med familien betyr mye for unge med 

innvandrerbakgrunn og bidrar til at de innfrir foreldrenes forventinger (Aarset, Liden og 

Seland 2008: 24) De har en følelse av forpliktelse overfor foreldrene og opplever at de får 

mye igjen i de tette familierelasjonene (Fefjær 2006: 64).  

Funn fra andre land viser lignende resultater. En amerikansk studie (Portes, Kelly og Haller 

2005: 101) om etterkommere av innvandrere i videregående skole konkluderer med at de 

unge etterkommerne som har sterk tilknytning til familien og det etniske nettverket gjør det 

bedre på skolen enn de som føler distanse til hjemmets kultur.  

I følge rapport fra NOVA om flyktningfamilier fra Sri Lanka og Somalia (Engebrigtsen og 

Fuglerud 2007: 7) opplever begge grupper sterk foreldrekontroll og kontroll fra sitt etniske 

nettverk, men tamilene opplever dette i større grad enn de somaliske. Den sterke lojaliteten de 
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unge har til foreldrene sine utgjør et sosialt sikkerhetsnett som på den ene siden ser ut til å 

hindre asosial atferd, men på den andre side kan det også hindre deltakelse på mange norske 

arenaer. Det å være opptatt av vennerelasjoner og «frihet» kan innebære brudd med familien 

og tryggheten (Aarset m.fl. 2008: 24).  

I følge studie til Holms (2011) om somaliske familier i Norge forteller de unge at foreldrene 

er opptatt av deres skolegang og forventer at de skal lykkes i skolen. Dette skjer samtidig med 

at de ikke får praktisk oppfølging av skolearbeid og leksehjelp, spesielt når de unge når lengre 

opp i utdanningsløpet. Flere studier viser at etterkommere av innvandrere opplever mindre 

støtte fra foreldrene på studiespesialiserende studieretninger i videregående skole. En studie 

av Kristin Hegna (2013) viser også at unge med innvandrerbakgrunn bruker mye tid på lekser 

og trives på ungdomstrinnet, men at det er flere som gjør det dårligere på videregående og 

som faller fra jo lenger opp i utdanningsløpet man kommer. Forskning indikerer at ungdom 

med innvandringsbakgrunn opplever overgangen til ny skole annerledes enn unge uten 

innvandringsbakgrunn. De skifter fra å trives best på ungdomstrinnet, til å trives dårligst i 

videregående skole (Hegna 2013: 50). I følge Bakken (2003) er det flere innvandrerforeldre 

som ikke har ressurser til å hjelpe barna sine med skolegangen på samme måte som 

majoritetsforeldre.  

4.3 Vennerelasjoner og fritid 

Funn fra undersøkelse av FAFO (Djuve og Hagen 1995) om levekår blant flyktninger i Oslo 

viser at tamilene var den gruppen i undersøkelsen som hadde minst kontakt med nordmenn, 

men som klarte seg best økonomisk, mens iranere som var sosialt og best integrert klarte seg 

dårligst økonomisk (Engebrigtsen og Fuglerud 2009: 29). Tilsvarende viser studien til 

Engebrigtsen og Fuglerud (2009) om tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge 

at tamilers interne sosiale nettverk i Norge er langt mindre familiebaserte enn de somaliske. 

Videre er det tamilske nettverket av venner større enn for de fra Somalia. Tamilene har også i 

større grad arenaer og møteplasser med andre tamilere enn de somaliske har. Funnene viser 

også at tamilene har flere venner i egen etnisk gruppe enn det de somaliske har. Alle tamilene 

førte opp både venner og slektninger i sin innerste sirkel av relasjoner (Engebrigtsen og 

Fuglerud 2009: 65).  
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Funn fra en amerikansk studie (Byun, Meece, Irvin og Hutchins 2012: 372) viser at unge fra 

landet som opplever forventninger fra foreldre og lærere om høyere utdanning har selv høyere 

utdanningsambisjoner enn elever som ikke opplever slike forventninger. Studien viser videre 

at bosted spiller en viktig rolle for sosial kapital når man forklarer unges 

utdanningsambisjoner. Resultatene fra studien viser at sosial kapital i hjemmet og skolen har 

betydning for de unges utdanningsambisjoner. Eksempelvis viste studien at elever som er 

vokst opp med begge foreldrene og har foreldre med høyt utdanningsnivå hadde høye 

ambisjoner om å ta høyere utdanning enn de som ikke har vokst opp i slike hjem. 

4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert tidligere funn og konklusjoner som er relevante for 

problemstillingen i denne oppgaven. Dette gjelder spesielt innvandrerdriv, familierelasjoner, 

tilknytning til etniske nettverk og majoriteten. Et grunnleggende funn er at det i begge 

gruppene finnes et innvandrerdriv der foreldrene viser et sterkt ønske om at barna skal gjøre 

det godt på skolen. Dette innvandrerdrivet finner man igjen hos flere etterkommergrupper 

både i Norge og internasjonalt. Innvandrerdrivet viser seg ved at etterkommerne oftere har 

høye utdanningsambisjoner og et sterkere «driv» for å oppnå gode skoleprestasjoner og 

komme inn på prestisjefylte utdanningsløp enn blant majoriteten. Funnene viser at flere 

etterkommere er en del av et kollektivt familieprosjekt med et felles mål om å oppnå 

skolesuksess og at relasjonen mellom foreldre og barn er avgjørende for etterkommernes 

skoleatferd. Funnene viser at relasjoner med foreldre basert på åpenhet, gjensidighet, lydighet 

og forpliktelse påvirker deres skoleprestasjoner i positiv retning. Videre viser de at tette 

samhold i minoritetsfamilier og en positiv holdning til utdanning kan bidra til høye 

utdanningsambisjoner og skolesuksess blant unge etterkommere av innvandrere.  
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5 Data og metode 

Datagrunnlaget for denne studien er basert på kvalitative dybdeintervjuer med tolv elever fra 

videregående skole som har valgt forskjellige studieretninger. Informantene er etterkommere 

av tamilske og tyrkiske innvandrere. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for valg av metode og 

forskningsstrategi, utvalget og rekruttering av informanter, forberedelse og gjennomføring av 

intervjuundersøkelsene, og bearbeiding av intervjumaterialet. I siste del av kapittelet drøftes 

kvalitet og generalisering i kvalitativ forskning og etiske betraktninger ved denne studien.  

5.1 Valg av metode og forskningsstrategi 

Hvilke metoder man velger er avhengig av hva man ønsker å finne ut av (Silverman 2001: 25; 

Thaagard 2009; Kvale og Brinkmann 2015: 140). En kvalitativ tilnærming er godt egnet når 

formålet med undersøkelsen er å bidra med en dypere forståelse av et sosialt fenomen og 

intervjuundersøkelser er en velegnet metode for å innhente kunnskap om informanters 

erfaringer og opplevelser. Bruk av kvalitative intervjuer gir videre et godt grunnlag for å få 

innsikt i informanters forståelse av seg selv og sine omgivelser (Thagaard 2009: 11 og 87; 

Kvale og Brinkmann 2015: 42). Å undersøke hvordan etnisk tilhørighet kan forklare 

skolesuksess innebærer å prøve å få en forståelse av elevenes egne erfaringer og opplevelser. 

En slik dyptgående forståelse av folks erfaringer kan best oppnås ved bruk av kvalitative 

intervjuer (Silverman 2001: 13). Jeg har på bakgrunn av forskningstemaet og formålet med 

undersøkelsen derfor valgt kvalitative intervjuer som metode.  

Jeg har også med utgangspunkt i problemstillingen min brukt en abduktiv forskningsstrategi. I 

følge Blaikie (2010) styres valg av forskningsstrategi av forskningsspørsmålene og forskerens 

egne kunnskaper om hvilke strategier som best kan svare på spørsmålene (Blaikie 2010: 80). 

Jeg har ved hjelp av intervjuundersøkelser forsøkt å gå inn i informantenes verden slik som i 

den abduktive forskningsstrategien (Blaikie 2010: 19). Jeg har forsøkt å få kunnskap om 

informantenes egen forståelse av de temaene jeg ønsker å undersøke. Den strategien kan gi 

svar på både ”hva” og ”hvorfor” spørsmål, og får fram meninger, tolkninger, motiver og 

intensjoner som aktørene bruker i deres handlinger og hverdagsliv (Blaikie 2010: 89). Ved at 

forskeren går inn i aktørenes verden bidrar til å gi svar på hvorfor aktørene handler og tenker 

slik de gjør. Målet med den abduktive strategien er å få en forståelse av den sosiale verden fra 

aktørenes perspektiv.  
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5.2 Utvalg 

Min studie er basert på strategiske utvalg som vil si at jeg har valgt informanter med et klart 

mål som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen 

min (Johannesen m.fl. 2010: 106; Thagaard 2009: 55; Tjora 2010: 128). Problemstillingen 

min undersøker hvordan etnisk tilhørighet kan bidra til å forklare skolesuksess blant 

etterkommere av innvandrere i videregående skole. Utvalget ble valgt på bakgrunn av 

foreliggende kvantitativ forskning (Bakken 2014; Egge-Hoveid Sandnes 2005; Henriksen 

2010) som viser at etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere representerer grupper 

med ganske lik sosial bakgrunn, men samtidig veldig ulik skolesuksess. Mine informanter er 

derfor valgt ut på bakgrunn av visse kriterier: at de er videregåendeelever med 

familiebakgrunn fra Sri Lanka og Tyrkia og at de er etterkommere som omfatter personer som 

er vokst opp i Norge med to innvandrerforeldre. 

5.2.1 Metningspunkt 

Antall informanter avhenger av formålet med undersøkelsen, problemstillingen og 

fremgangsmåten man benytter for å samle inn data (Thagaard 2009: 58; Kvale og Brinkmann 

2015: 148).  

Flere forskere (Thagaard 2009: 58; Kvale & Brinkmann 2015: 148; Johannesen, Tufte og 

Christoffersen: 2010: 104; Strauss og Corbin 1998: 139-140) hevder at størrelsen på utvalget 

vurderes i forhold til et «metningspunkt», der flere intervjuer ikke tilfører ny kunnskap. Når 

intervjuer med flere informanter ikke synes å gi ytterligere forståelse av de fenomenene som 

studeres, kan utvalget betraktes som tilstrekkelig stort. I følge Kvale og Brinkmann (2015: 

149) er det en fordel med kvalitativ forsking at det er mulig å gjøre grundige tolkninger og si 

interessante ting om kultur og samfunnet generelt ut fra en analyse av bare et fåtall 

informanter. Et for stort antall informanter kan også gjøre det vanskelig å gå i dybden på de 

fenomener undersøkelsen fokuserer på. Da jeg ønsker med min studie å foreta en dyptgående 

analyse av intervjuene er det viktig å ikke intervjue for mange. Jeg har med mitt utvalg på tolv 

informanter vurdert at jeg har kommet nær et metningspunkt da jeg opplevde i løpet av 

datainnsamlingen at informantene uttrykte like opplevelser og synspunkter slik at ny 

informasjon etter hvert ikke kom. Deres fortellinger ga tilstrekkelig informasjon for å kunne 

få en forståelse av variasjoner i utdanningsambisjoner blant etterkommergruppene. Jeg 
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vurderte derfor at antallet var mettende og flere intervjuer ikke var nødvendig for å kunne 

svare på problemstillingen i denne studien.  

5.2.2 Mine informanter 

Under følger en tabell med informasjon om utvalget. Alle informantene er anonymisert ved at 

jeg har gitt personene nye navn og utelatt opplysninger som kan gjøre dem gjenkjennelige.  

Tabell 3: Informantenes landbakgrunn, kjønn og utdanningsprogram, og foreldrenes 

utdanningsnivå (fra Norge eller hjemland) 

 Kjønn Utdanningsprogram Mors utdanningsnivå  Fars utdanningsnivå 

Tyrkia     

Leyla Kvinne  Studiespesialisering Ikke fullført noe skole Grunnskole 

Altina Kvinne Studiespesialisering Videregående Videregående 

Sinan Mann Elektrofag Grunnskole Master 

Sofia Kvinne Studiespesialisering Bachelor Vet ikke 

Melvin Mann Elektrofag Grunnskole Videregående 

Ozan Mann Elektrofag Grunnskole Videregående 

Azad Mann Elektrofag Vet ikke Bachelor 

Ali Mann Voksenopplæring Grunnskole Grunnskole 

Sri Lanka     

Angelo Mann Studiespesialisering Videregående Grunnskole 

Nadia Kvinne Studiespesialisering Videregående Videregående 

Tharsika Kvinne Helse- og oppvekstfag Videregående Videregående 

Shanti Kvinne Helse- og oppvekstfag Grunnskole Grunnskole 
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Som det fremkommer av tabellen ovenfor består utvalget mitt av fire informanter med 

bakgrunn fra Sri Lanka og åtte informanter med bakgrunn fra Tyrkia. Jeg har måttet gjøre 

noen pragmatiske valg når det gjelder utvalg. Jeg har måttet ta noen valg som er knyttet til 

hva slags tilgang jeg har til aktuelle informanter og hvor god tid disse har. Det var lettere å få 

kontakt med elever med bakgrunn fra Tyrkia enn Sri Lanka da det var få eller ingen elever 

med tamilsk bakgrunn på de skolene jeg fikk tilgang til. Jeg måtte derfor finne alternative 

måter å rekruttere og endte opp med å intervjue fire elever med bakgrunn fra Sri Lanka og åtte 

elever med bakgrunn fra Tyrkia. Til tross for den skjeve fordelingen av antall informanter i 

hver gruppe har jeg vurdert at undersøkelsen har gitt like mye informasjon om begge 

etterkommergrupper. Alle intervjuene som ble gjennomført med elever fra Sri Lanka har vart 

i ca. 1,5 timer eller mer, mens flere av de med litt kortere varighet, ca. 40 min har vært med 

tyrkiske informanter. Alle mine tamilske informanter var veldig åpne og ga gode beskrivelser 

av deres erfaringer og opplevelser som førte til at jeg har fått mye dybdeinformasjon fra mine 

tamilske informanter. Intervjuene var gode og jeg fikk tilstrekkelig informasjon om temaene 

jeg undersøkte. Det var større variasjoner i kvaliteten på intervjuene med tyrkerne. Noen av 

intervjuene måtte jeg ofte lede dem inn for å få dem til å snakke om temaene og måtte ofte 

stille oppfølgingsspørsmål. Selv om jeg vurderer at jeg ikke ville innhentet ny informasjon om 

jeg intervjuet et par informanter til, ville det uansett styrket funnene mine med et større 

utvalg. Studien ville med et større utvalg fått et bredere erfaringsgrunnlag, men jeg vurderer 

likevel mine data som tilstrekkelig til å kunne danne et helhetlig bilde av begge gruppene i 

denne studien.  

Jeg har intervjuet like mange jenter og gutter. Alle mine informanter er født eller vokst opp i 

Norge, og er mellom 16 år – 18 år med unntak av et intervju med en mann på 32 år. Han 

skiller seg ut både i alder og bakgrunn da han kom til Norge som 17 åring. Han kan i større 

grad defineres som innvandrer, men han ga meg likevel nyttig informasjon slik at jeg vurderte 

han som hensiktsmessig å ha med i analysen. Han viste lignende erfaringer som mine andre 

tyrkiske informanter.  

Som tabell 3 over viser består utvalget mitt av både de som har valgt studieforberedende og 

yrkesfaglige utdanningsprogram. Fire av åtte med bakgrunn fra Tyrkia går elektrofag og to av 

fire med bakgrunn fra Sri Lanka går helse- og oppvekst. Resten går studiespesialisering. 

Oppsummert har fem av tolv valgt studieforberedende og seks av tolv valgt yrkesfaglige 
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utdanningsprogram. Utvalget mitt er derfor ganske likt fordelt når det gjelder utdanningsvalg. 

Unntaket er en informant som går på voksenopplæring. 

Tabellen viser videre 9 av 12 foreldre uten høyere utdanning. Dette gjelder både mor og far. 

Videre har 1 av 12 mødre og 3 av 12 fedre fullført høyere utdanning i hjemlandet. 

Tabell 4: Foreldrenes innvandringsgrunn og yrkesbakgrunn blant informantene med bakgrunn 

fra Tyrkia  

 Innvandringsgrunn Fars nåværende yrke Mors nåværende yrke 

Tyrkia    

Leyla Familieinnvandring Taxisjåfør Pedagogisk assistent i 

barnehage 

Altina Flyktning Uføretrygd Assistent i barnehage 

Sinan Familieinnvandring Transport av post og 

pakker 

Hjemmeværende 

Sofia Familieinnvandring Vet ikke Jobbet som lærer, 

pensjonert nå 

Melvin Familieinnvandring Transport av post og 

pakker 

Renhold 

Ozan Familieinnvandring  Eier tyrkisk restaurant  Hjelpepleier på sykehjem  

Azad Familieinnvandring Hotell, men sykemeldt 

nå 

Hjelpepleier på sykehjem 

Ali Familieinnvandring Truckfører Hjemmeværende 
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Tabell 5: Foreldrenes innvandringsgrunn og yrkesbakgrunn blant informantene med bakgrunn 

fra Tyrkia  

Sri Lanka Innvandringsgrunn Fars nåværende yrke Mors nåværende yrke 

Angelo Flyktning Bestiller varer og renhold Barn og ungdomsarbeider i 

barnehage 

Nadia Flyktning Renhold Renhold 

Tharsika Familie og studie Chef Barn og ungdomsarbeider i 

barnehage 

Shanti Gjenforent med 

familieflyktning 

Renhold Hjelpepleier i 

rehabiliteringssenter 

 

Som det fremkommer av tabellene over har foreldrene til informantene kommet til Norge som 

familieinnvandring eller som flyktning. De fleste av informantene med bakgrunn fra Tyrkia 

har foreldre som har kommet til Norge gjennom familieinnvandring, mens de fleste med 

bakgrunn fra Sri Lanka har foreldre som har kommet som flyktninger.  

Fedrene til informantene jobber innen transport, renhold, entreprenørskap eller i 

servicebransjen. Mødrene har ufaglærte jobber innen barnehage, helsevesenet og innen 

renhold. 2 av 12 fedre er uføretrygdede eller sykemeldte. To av mødrene er hjemmeværende 

og vært utenfor arbeidslivet siden de kom til Norge.   

Alle informantene med bakgrunn fra Sri Lanka er tamilere og de med bakgrunn fra Tyrkia 

snakker enten kun tyrkisk eller både tyrkisk og kurdisk. Informantene er både kristne og 

muslimer. Alle informantene snakker andrespråket, og snakker språket hjemme med 

foreldrene sine. 

Et mulig problem med mitt utvalg er at det viser seg at elever med gode skoleprestasjoner er 

mer villig til å delta i intervjuet enn elever som har falt fra videregående eller opplever faglig 

nederlag. Dette kan gi utvalget en skjevhet på den måten at undersøkelsen gir mer 

informasjon om skolesuksess enn om de barrierene i skolesystemet blant etterkommere av 

innvandrere møter i skolesystemet. Personer som ikke er villig til å delta kan representere de 
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som opplever faglig nederlag. Denne type skjevheter betyr at det er viktig å diskutere 

utvalgets sammensetning i relasjonen til de konklusjonene undersøkelsen kommer frem til 

(Tjora). Da oppgaven min fokuserer på skolesuksess var dette et bevisst valg i rekrutteringen 

for å undersøke etterkommernes høye utdanningsambisjoner og skolesuksess.  

5.2.3 Rekruttering av informanter 

Jeg har brukt ulike kanaler inn i miljøet for å ikke bare få en del av den tamilske og tyrkiske 

befolkningen representert, men også for å få en spredning i materialet. Det at mine 

informanter går på videregående skole og ikke inkluderer de som har falt ut, fører til en 

skjevhet i retning av de mer ressurssterke.  

Jeg har rekruttert et bredt utvalg av informanter av begge kjønn fra ulike bosteder i Oslo og 

som har valgt ulike skoler og utdanningsprogram. Jeg har benyttet meg av ulike 

fremgangsmåter ved rekruttering av informanter og brukt ulike type arenaer.  

Ledelsen på skoler og organisasjoner  

Jeg rekrutterte først via en videregående skole jeg tidligere har jobbet på. Her fikk jeg ganske 

fort positiv tilbakemelding og fikk navn, e-post og mobilnummer til elever som fylte 

kriteriene. Jeg kontaktet først elevene via e-post. Da jeg ikke fikk svar på e-post, sendte jeg 

SMS. Jeg rekrutterte to informanter på denne måten. Vi avtalte intervju på melding. For å 

hindre frafall, fikk elevene selv bestemme tidspunkt og sted for intervjuet. Jeg sendte i forkant 

av intervjuet en e-post med informasjonsskriv som vedlegg til begge elevene.  

Jeg sendte videre forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt til flere tilfeldig valgte 

videregående skoler i Oslo. Jeg fikk fra de fleste tilbakemelding om at de ikke har kapasitet 

eller lignende. Jeg sendte videre nye henvendelser til rådgivere på ulike skoler. Jeg fant 

kontaktinformasjon til rådgiverne på skolens nettsider. Jeg fikk etterhvert god kontakt med en 

minoritetsrådgiver som bisto meg i å finne relevante elever til prosjektet. Jeg fikk muligheten 

til å komme på den aktuelle skolen og intervjuet tre aktuelle elever der. Jeg presiserte i 

henvendelsene at jeg kan møte elevene utenfor undervisningstiden.  

Jeg har også rekruttert to informanter via organisasjoner og foreninger. Jeg sendte e-post med 

informasjon om prosjektet og deretter ringte dem. Jeg fikk muligheten til å komme på besøk 
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til en av organisasjonene og intervjue aktuelle elever. Der fikk jeg også en omvisning og 

samtale med han som eide organisasjonen.  

Facebook 

Videre har jeg rekruttert tre informanter via facebook grupper, både lukket og offentlige 

grupper for tamilere og tyrkere. Jeg kontaktet administratoren og fikk muligheten til å bli 

medlem av gruppen og dele forespørsel om deltakelse i gruppen. Tre personer fra gruppen 

viste interesse. Vi avtalte sted og tidspunkt på facebook messenger.  

Egne nettverk 

Jeg har også rekruttert via egne nettverk. Jeg presenterte prosjektet til venner med bakgrunn 

fra Sri Lanka og Tyrkia, og familiemedlemmer som selv går på videregående skole. Jeg hørte 

med dem om de kjente noen som fylte kriteriene som kunne være interessert i å delta i 

prosjektet. Jeg har fått to informanter ved denne fremgangsmåten. 

Jeg har forsøkt å benytte meg av snøballmetoden ved å høre om mine informanter har forslag 

til andre elever jeg kan kontakte med tilsvarende egenskaper, men har ikke fått noen aktuelle 

informanter ved den metoden.  

5.3 Forberedelse til intervjuet og intervjuguiden 

Da dette er mitt første store forskningsprosjekt var det viktig for meg å være så godt forberedt 

til intervjuene som mulig. For å trene på intervjusituasjonen gjennomførte jeg et prøveintervju 

med en tamilsk venninne på min alder. Dette hjalp meg å utvikle intervjuguiden da jeg erfarte 

hvilke spørsmål som fungerte og ikke, og jeg fikk trent på hvordan presentere spørsmålene på 

best mulig måte. Før jeg startet med datainnsamlingen leste jeg også gjennom flere 

metodebøker og tidligere masteroppgaver.  

Intervjuundersøkelser kan utformes på ulike måter. Jeg benyttet et delvis strukturert 

forskningsintervju. Jeg hadde i forkant av intervjuene utviklet en intervjuguide med bestemte 

temaer og forslag til spørsmål under hvert tema, og mulige oppfølgingsspørsmål i parentes.  

Denne guiden ble satt opp på bakgrunn av relevante teorier og eksisterende forskning på 

feltet. Jeg benyttet meg av det Tjora (2010: 91) kaller dybdeintervjuer som innebærer et 

intervju med åpne spørsmål som gir informantene mulighet til å gå i dybden der hvor de har 



44 

 

mye å fortelle og mulighet til å gi en så fri beskrivelse som mulig om deres erfaringer og 

opplevelser. Dybdeintervjuet som metode er basert på et fenomenologisk perspektiv, hvor 

forskeren ønsker å forstå verden sett fra informantenes ståsted (Tjora 2010: 91). 

Intervjuguiden min ble inspirert av Tjora sin struktur på dybdeintervjuer (Tjora 2010: 96). Jeg 

startet intervjuet med oppvarmingsspørsmål eller nøytrale spørsmål som alder, bosted, skole, 

studieretning etc. Dette er spørsmål som ikke krever mye refleksjon, og som det greit å 

samtale om. En slik start på intervjuet kan skape en trygghet hos informanten på at han eller 

hun behersker intervjusituasjonen (Tjora 2010: 96-97). Etter hvert som informanten 

opparbeider tillit til forskeren, kan forskere gå over til refleksjonsspørsmål. Her kan 

informanten gå i dybden i ulike deler av forskningstemaet (Tjora 2010: 97). Her stiller jeg 

spørsmål som f.eks. «Kan du beskrive en vanlig dag på skolen?», «Hvordan opplevde du 

overgangen fra ungdomsskolen til videregående?», «Hvordan har foreldrene dine engasjert 

seg i skolegangen din?». Jeg hadde også med forslag til mulige oppfølgingsspørsmål eller 

omformuleringer om det skulle være nødvendig. 

5.4 Intervjusituasjonen 

Hvert intervju varte i ca. 1 – 1,5 timer, med unntak av to intervjuer som varte ca. 45 minutter. 

Jeg brukte lydopptak under alle intervjuene og hadde med intervjuguiden. Fordelen med 

opptak er at alt som sies, blir bevart. I intervjusituasjonen kan forskeren konsentrere seg om 

informanten og han eller hennes reaksjoner. Det er også en fordel at utsagnene finnes ordrett 

på båndet hvis direkte sitater skal brukes i oppgaven (Thagaard 2009: 102; Kvale og 

Brinkmann 2015: 205). Selv om jeg hadde med intervjuguiden med bestemte temaer og 

spørsmål, ble intervjuet gjennomført som en samtale mellom meg og informanten. Dette førte 

til at informantene fikk god mulighet til å snakke fritt og kunne komme inn på relevante 

temaer som ikke var planlagt i forkant (Thagaard 2009: 89), samtidig som jeg styrte intervjuet 

mot temaene i intervjuguiden. 

Generelt for alle intervjuene var at alle informantene jeg snakket med var interessert i 

prosjektet og villige til å fortelle om egne erfaringer og opplevelser, men jeg har likevel hatt 

litt ulike erfaringer i intervjusituasjonen.  

I noen intervjuer ble det som en samtale hvor informantene ved å svare på et spørsmål snakket 

seg gjennom de andre spørsmålene uten at jeg trengte å gå gjennom hele intervjuguiden. I 
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andre intervjusituasjoner var det nødvendig å stille oppfølgingsspørsmål og stikkord. I noen 

situasjoner forsøkte jeg å vente en stund før jeg stilte eventuelle oppfølgingsspørsmål (Tjora 

2010: 97). Dette fungerte ved at informantene fikk tid til å tenke før de utdypet seg. Mot 

slutten stilte jeg mer generelle spørsmål som det er forholdsvis greit å svare på. Relevante 

temaer å ta opp når intervjusituasjonen avrundes er hvordan forskningsprosjektet går videre, 

hva som vil skje med dataene fra dette intervjuet, og hvordan informanten får tilbakemelding 

og lignende (Tjora 2010: 97-98). Jeg ble også med noen informanter enig om at jeg muligens 

kunne ringe eller sende mail senere ved behov, men da jeg fikk tilstrekkelig informasjon 

gjennom de første intervjuene var dette ikke nødvendig.  

For å lykkes med dybdeintervjuer er det en forutsetning at man klarer å skape en avslappet 

stemning slik at informanten føler seg trygg på å snakke åpent om også personlige erfaringer 

(Tjora 2010: 90). Jeg opplevde en avslappet kontakt med de fleste av mine informanter. Det 

kan muligens ha sammenheng med at min relativt unge alder og innvandrerbakgrunn gjorde 

det lettere å kommunisere med informantene. Jeg erfarte også en mer avslappet stemning når 

intervjuene ble gjennomført på kafe eller i et klasserom etter skoletid. Disse intervjuene hadde 

også en viss varighet, ca. 1,5 time som gjorde at informantene fikk tid til å bli trygge i 

intervjusituasjonen. Å ha tid til å snakke litt vidt til å begynne med kan føre til både en mer 

avslappet situasjon og til at informanten får synliggjøre hva vedkommende tenker at forskeren 

er ute etter (Tjora 2010: 93). Jeg lot alltid informantene velge hvor intervjuet skulle finne sted 

bortsett fra når det var avtalt med rådgiver på skolen eller leder i en organisasjon. For å legge 

til rette for en avslappet stemning er det vanlig å gjennomføre intervjuer på steder der 

informanten kan føle seg trygg (Tjora 2010: 105). Når det gjelder mine informanter kan 

skolen de går på representere et slikt trygt sted. Det kan være hovedgrunnen til at de fleste 

ønsket at jeg skulle komme til skolen deres. Det var stor forskjell om intervjuet fant sted i 

skoletida eller etter skolen. Informanter jeg gjennomførte intervjuer med midt i skoletida 

opplevde jeg som mindre avslappet, spesielt når det var i deres fritime. Intervjuene ble også 

kortere og jeg merket at det var utfordrende å få informantene til å snakke åpent om 

personlige erfaringer. De virket også litt ukonsentrerte. Betydningen av sted viser seg å være 

av betydning i enkelte intervjusituasjoner (Tjora 2010: 106).  
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5.5 Transkribering og bearbeiding av 

intervjumaterialet 

Jeg har transkribert mine egne intervjuer og de er transkribert i Word. Hvordan språklig 

materiale transformeres til skriftlig form er viktig med tanke på hvordan noe tolkes, men hvor 

nøye man må være når man transkriberer avhenger av hva man skal finne ut (Kvale og 

Brinkmann, 2015: 204-205). Jeg fokuserte ikke på den språklige stilen slik at spesialiserte 

former for transkripsjon var ikke nødvendig. Men jeg transkriberte ordrett slik at alle sitater 

brukt i oppgaven er gjengitt ordrett. Under transkripsjonen kan man selv huske eller gjøre seg 

tanker om de sosiale og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen, og kan allerede 

begynne meningsanalysen av det som ble sagt (Kvale og Brinkman 2015: 207). Vi lærer også 

mye av å lytte til båndopptak av intervjuet vi selv har foretatt og når vi leser utskrifter fra 

egne intervjuer, kan vi vurdere hvordan vi stiller spørsmål og hva slags tilbakemelding vi gir 

til informantene. I løpet av intervjuene så jeg også hvilke spørsmål som fungerte og ikke 

fungerte slik at jeg endret intervjuguiden underveis. Jeg stilte også oppfølgingsspørsmål som 

ikke var en del av intervjuguiden, og det dukket opp nye spørsmål som var relevante som jeg 

tidligere ikke hadde med. I de første intervjuene skrev jeg notater underveis, men erfarte at det 

ikke var nødvendig og at det også bidro til å redusere den personlige kontakten intervjuet gir 

mulighet til. Etter et par intervjuer brukte jeg nesten ikke intervjuguiden, men så gjennom 

spørsmålene på slutten av intervjuet for å se om jeg hadde fått med meg de sentrale temaene i 

guiden som er viktige for å kunne svare på problemstillingen min. Det var en fordel å 

transkribere rett etter intervjuet var gjennomført da jeg under transkriberingen oppdaget at jeg 

skulle stilt flere oppfølgingsspørsmål eller gått mer i dybden på et tema informanten snakket 

om. De første intervjuene jeg gjennomførte var jeg ikke like flink til å stille gode 

oppfølgingsspørsmål, og heller ikke vite hvor jeg bør gå i dybden. Dette oppdaget jeg i løpet 

av transkriberingen som var en fordel da jeg på neste intervju var mer bevisst på dette. Jeg 

merket fort at jeg lærte mye av å lytte til mine egne båndopptak og tok med dette videre til 

neste intervju. Det hendte også at jeg oppdaget i etterkant av intervjuet flere spørsmål jeg ikke 

stilte som jeg ville ha svar på. En annen fordel er at jeg har kontaktinformasjon til de fleste 

informanter så at jeg i løpet av transkriberingen kan gå tilbake til informanten om det var noe 

mer jeg ønsket svar på eller ikke fikk spurt dem om.  
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5.6 Analyseprosessens ulike faser 

Tjora (2012) argumenterer for at det «i den første kodingen av datamaterialet, er 

hensiktsmessig å jobbe nært opp til empirien og bruke begreper som allerede fins i 

datamaterialet» (Tjora 2012: 179). I følge Tjora er målet i denne fasen å lage tekstnære eller 

empirinære koder som betyr at man bruker koder som er utviklet fra datamaterialet, og ikke 

fra teori, forskningsspørsmål eller fra temaene i en intervjuguide. I datamatrisene jeg laget har 

jeg kombinert det Tjora kaller empirinære koder sammen med bestemte analytiske koder 

strukturert ut fra en rekke av temaene i intervjuguiden. Alle intervjuene mine er transkribert i 

Word og importert til NVivo som er et analyseverktøy/dataprogram som brukes innen 

kvalitativ forskning. Alt materialet er kodet i NVivo.   

Prosessen med kodingen i NVivo hjalp meg å oppnå god oversikt over intervjumaterialet ved 

at jeg fikk systematisere og sammenfatte meningsinnholdet i intervjuene, og identifisere 

mønstre og teorier i materialet. Jeg delte inn teksten i kategorier i NVivo som gjør at alle 

intervjuene sammenfattes til en mer oversiktlig tekst. Kategoriene bidrar til at forskeren 

lettere kan identifisere sentrale temaer og mønstre i materialet (Thaagard 2003:150). 

Prosessen med å knytte begreper til kategoriene beskrives som koding, fordi innholdet i 

kategoriene markeres med begreper som kalles kodeord. I den første fasen av kodingen la jeg 

inn de bestemte temaene fra intervjuguiden i NVivo, som f.eks. familiebakgrunn, foreldrenes 

forventninger, vennerelasjoner og utdanningsambisjoner osv. Under hvert av hovedtemaene 

laget jeg flere relevante kategorier. Under temaet «utdanningsambisjoner» ligger blant annet 

undertemaene «valg av utdanningsprogram», «karakterer», «fremtidsplaner», 

«ønsker/drømmer», «hindringer» osv. Under disse temaene har jeg igjen laget flere 

undertemaer. Under «fremtidsplaner» ligger f.eks. «høyere utdanning», «alternative 

karriereveier», og under disse igjen har jeg laget underkategorier. Eksempelvis under «høyere 

utdanning» finner man «medisinstudiet», «jus» o.l.  Gjennom arbeidet med intervjumaterialet 

opprettet jeg også nye empiriske koder direkte koblet til materialet slik som Tjora kaller for 

empirinære koder. F.eks. temaene «festing», «integrering på skolen» og «religion» var noen 

av temaene som ble opprettet gjennom arbeidet med intervjumaterialet. Jeg inndelte på denne 

måten hele materialet i kategorier hvor hver av kategoriene inneholder enheter som handler 

om det samme temaet (Thagaard 2003).  
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Jeg laget også «cases» i NVivo med informantene delt i landbakgrunn og utdanningsprogram 

for å få oversikt over hvem som har sagt hva om hvilke temaer i intervjuene. Jeg kunne også 

på denne måten raskt se hvem som har valgt de ulike utdanningene og få oversikt over 

familiens bakgrunn og etnisitet. Jeg kunne også med en slik oversikt sammenligne de som går 

studiespesialisering med de som har valgt yrkesfaglige linjer, og sammenligne elever med 

bakgrunn fra Sri Lanka og elever med bakgrunn fra Tyrkia. Denne måten å systematisere 

dataene på minner om det Thaagaard (2003) kaller for personsentrerte og temasentrerte 

tilnærminger.  Jeg har i min undersøkelse kombinert begge tilnærmingene. Personsentrerte 

tilnærminger kan knyttes til fremstillinger av materialet hvor personer er i fokus (Thagaard 

2003: 148). Denne tilnærmingen har jeg brukt når jeg opprettet «cases» i NVivo. Her er det 

fokus på personene. Informantene er delt i landbakgrunn, utdanningsprogram osv. Jeg har 

også underveis i kodingen vurdert materialet jeg har om begge gruppene, og skrevet ned ideer 

og forslag til tolkninger i tilknytning til hver person. I kvalitative studier fremstilles 

resultatene både som presentasjon av persontyper eller grupper og som beskrivelser av temaer 

(Thaagard 2009: 148). De begrepene vi ønsker å utforske eller utvikle, har sammenheng med 

de kategorier vi anvender for å klassifisere materialet. Den analytiske prosessen preges ofte av 

at vi arbeider frem og tilbake mellom teori og empiri. Vi kan starte med empirien og 

systematisere data, inndele data i kategorier og diskutere kategoriene i forhold til teoretiske 

relevante begreper. Gjennom analyseprosessen og kodingen av materialet arbeidet jeg også 

frem og tilbake mellom teori og empiri der jeg utforsket flere begreper underveis i prosessen 

slik som begrepene «sosial kontroll» og «kollektivt familieprosjekt». Disse begrepene passet å 

legge under allerede etablerte hovedtemaer jeg laget i NVivo.  

I følge Thagaard (2009) er det viktig at vi merker oss sitater og beskrivelser som vi synes 

fremhever særlig gode poenger. Underveis i kodingen merket jeg også sitater som jeg 

vurderer som viktige for å kunne svare på problemstillingen min. I løpet av kodingen har jeg 

også tolket materialet underveis. Jeg skrev mine tolkninger i «memos» i NVivo. Identifisering 

av analyseenheter innebærer tolkning fordi de beslutninger vi foretar om hva som skal være 

de analytiske enhetene, er basert på hva vi forstår som viktige aspekter ved materialet. I løpet 

av analysen er det viktig at forskeren skiller mellom tolkninger som er tett forbundet med 

informantenes selvforståelse, og tolkninger som er knyttet til forskerens teoretiske bakgrunn 

(Thagaard 2003; 2009).  
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Ved hjelp av NVivo kan man se tilbake på kodene og se hva som går igjen og hva 

informantene snakker mest om. Jeg fikk et overordnet inntrykk etter intervjuene, og kan ved 

hjelp av NVivo gå tilbake å kvalitetssikre og se om det faktisk stemmer. 

Koding av datamaterialet ble en omfattende prosess da jeg av praktiske årsaker måtte kode på 

nytt i Word. Dette ga meg bare fordeler i form av at jeg leste igjennom intervjuene flere 

ganger og ble godt kjent med materialet. Mesteparten av analysen er gjort i NVivo.  

Jeg fant i forkant av og i den innledende datainnsamlingen relevante teorier jeg kunne benytte 

i utformingen av intervjuguiden, men samtidig har jeg gjennom hele forskningsprosessen vært 

åpen for endringer og andre spørsmål. I følge Thagaard (2009: 49) er det viktig i kvalitative 

studier at man er fleksibel og åpen for endringer i løpet av forskningsprosessen slik at 

analysen fører til interessante resultater. Arbeidet med problemstillingen er en kontinuerlig 

prosess som pågår gjennom hele forskningsprosessen (Thagaard 2009: 52). Jeg tilegnet meg 

mer kunnskap gjennom datainnsamlingen som førte til at problemstillingen min endret seg 

flere ganger og utviklet seg underveis. Den endelige problemstillingen min er basert på den 

foreløpige analysen der jeg fant hvilke kontraster det var teoretisk relevant å innlemme og 

undersøke i studien. Problemstillingen i denne studien der jeg undersøker hvilken betydning 

«etnisk tilhørighet» har for skolesuksess blant etterkommere er derfor et empirisk spørsmål i 

form av at den viste seg å være relevant gjennom analysen av det empiriske materialet. 

Problemstillingen er teoretisk begrunnet og basert på analytiske kategorier i analysen og 

bestemte aspekter ved informantenes erfaringer (Nadim 2015).  

5.7 Etiske betraktninger 

En intervjuundersøkelse reiser alltid en del etiske problemstillinger som man bør ta hensyn til 

helt fra begynnelsen av undersøkelsen til den endelige rapporten foreligger (Kvale og 

Brinkmann 2015: 97). Det er spesielt fire viktige aspekter ved etikk som blir tatt opp i 

kvalitativ forskning. Disse omtales som informert samtykke, konfidensialitet, konsekvenser 

og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann 2015: 102).  

Informert samtykke betyr at de som deltar i prosjektet blir informert om prosjektets formål og 

hva det innebærer å delta i studien. Det er viktig at de som deltar blir informert om at 

deltakelsen i prosjektet er frivillig og at de når som helst kan trekke seg fra undersøkelsen 

uten å oppgi noen grunn. Informert samtykke innebærer også at informantene får informasjon 
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om hvem som vil få adgang til intervjuet og hva som vil skje med informasjonen (Kvale og 

Brinkmann 2015: 104). Konfidensialitet innebærer at de som deltar i forskningsprosjektet har 

krav på at all informasjon de gir, blir behandlet konfidensielt (Thagaard 2009: 27). Forskeren 

må anonymisere informantene når resultatene av undersøkelsen presenteres. Konfidensialitet 

innebærer også spørsmål om gjenbruk og lagring av informasjon (Thagaard 2009: 28).  

Alle mine informanter fikk i forkant av intervjuet et informasjonsskriv med skriftlig 

forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. Denne inneholdt informasjon om de etiske 

retningslinjene: Informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser av å delta i 

forskningsprosjektet. Her ble de også informert om at undersøkelsen er meldt til og godkjent 

av personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).  

Informasjonsskrivet inneholdt bakgrunn og formål med studien, informasjon om hva det 

innebærer å delta i studien og hva som vil skje med informasjonen som utgis. Videre står det 

at deltakelsen i prosjektet er helt frivillig og man når som helst kan trekke seg ut av 

undersøkelsen. De ble også opplyst om at all informasjon som gis blir behandlet 

konfidensielt, og at det ikke vil være mulig å identifisere hvem som har svart hva i intervjuet. 

Samtidig ble de opplyst om at det kun er jeg som intervjuer som vil ha tilgang til 

opplysningene, lydopptaket, og at det vil bli oppbevart på et trygt sted og slettes med en gang 

notatene er skrevet ut og oppgaven er ferdig.  

5.8 Kvaliteten på datamaterialet og generalisering 

Innenfor samfunnsforskning brukes ofte tre begreper som kriterier for kvalitet: reliabilitet 

(pålitelighet), validitet (gyldighet) og generaliserbarhet (Tjora 2012: 202).  

Kvalitativ forskning er i stor grad preget av subjektivitet da tolkningene av datamaterialet er 

en sum av informantenes oppfatninger, teoretiske perspektiver og egen fortolkningsramme. 

Reliabilitet og validitet i kvalitativ forskning er derfor i stor grad knyttet opp mot studiens 

troverdighet. Reliabilitet handler om undersøkelsens pålitelighet som vil si at andre forskere 

på andre tidspunkter skal kunne gjenta undersøkelsen og få de samme resultatene (Kvale og 

Brinkman 2015). Validitet handler om at metoden vi bruker er egnet til å undersøke det den er 

ment å undersøke og i hvilken grad resultatene kan overføres til andre utvalg og situasjoner 

(Kvale og Brinkmann 2015: 276). Kvalitative forskere kan styrke validiteten (gyldigheten) 

ved å gi en detaljert beskrivelse av fremgangsmåten i undersøkelsen (Johannessen, Tufte og 
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Christoffersen 2016: 232) og ved å begrunne de valgene som er tatt i forhold til 

datagenereringsmetoder og teoretiske innspill til analysen (Tjora 2012: 207).  

For å oppnå reliabilitet og validitet i min studie har jeg forsøkt å redegjøre grundig for 

metodiske valg, utvalg og analytiske begreper. Jeg har samtidig forsøkt å redegjøre for 

hvordan dataene har blitt utviklet i løpet av forskningsprosessen. I følge Tjora (2012: 205) 

kan påliteligheten styrkes ved at forskeren er klar på hva som er direkte informasjon fra 

informantene og hva som er forskerens egne analyser. Jeg har i analysen gjengitt mange 

direkte sitater fra informantene, og forsøkt å få tydelig fram hva informantene mine sier og 

hva som er mine egne tolkninger. Dette er med på styrke påliteligheten. For å videre sikre 

reliabilitet ved transkriberingen av intervjuene har jeg hørt på lydopptakene flere ganger, og 

spolt tilbake ved usikkerhet for å sikre en bedre transkripsjon (Kvale og Brinkmann 2015: 

211). 

En begrensning med denne studien er at den er basert på intervjuer av et ganske lite antall 

informanter. Mine funn begrenser seg derfor til hva disse forteller om familieforhold, 

tilhørighet til ulike fellesskap og erfaringer rundt skolesituasjonen, men det er mulig å styrke 

validiteten i datamaterialet ved å sammenligne funn fra egen studie med tidligere studier 

(Strauss og Corbin 1998). Etter datainnsamlingen og gjennom analyseprosessen har jeg 

forsøkt å få mest mulig kontroll på feltet. Jeg har derfor styrket validiteten ved at jeg har blitt 

godt kjent med felten og sammenlignet mine funn med tidligere forskning. Slik som analysen 

min viser bekreftes flere av mine funn av tidligere forskning som indikerer at lignende funn 

ville forekommet hvis en annen person hadde gjennomført studien. Statistisk generalisering er 

ikke målet i denne studien, men jeg har også tatt i bruk tilgjengelig bakgrunnsinformasjon om 

etterkommergruppene og populasjonen som helhet. Jeg har sammenlignet utvalget mitt med 

forhold til den større populasjonen av etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere og 

sett at mine informanter er rimelig representative (Nadim 2015). Dette styrker troverdigheten 

i studien, og kan gjøre den overførbar til andre etterkommere av tamilske og tyrkiske 

innvandrere i videregående skolen (Nadim 2015: 132; Johannesen mfl. 2010: 232). 

Denne studien omfatter heller ikke hvordan foreldrene selv vurderer utdanning for sine barn. 

Jeg har kun innhentet informasjon om informantenes subjektive opplevelse av foreldrenes 

utdanningsambisjoner og oppfølging av skolegangen.  

 



52 

 

6 Foreldrenes bakgrunn og 

migrasjonshistorie 

I analysen vil jeg presentere fortellingene til mine informanter og vurdere dem opp mot 

tidligere forskning og teori.  

Jeg vil innlede med informantenes fortellinger om familiens klassebakgrunn/sosial status og 

foreldrenes migrasjonserfaringer. Dette er en relevant bakgrunn for analysen for å få frem et 

helhetlig bilde av hva som ligger bak etterkommernes skolesuksess.  

6.1 Klassebakgrunn og sosial status 

Et fåtall av mine informanter har foreldre med høyere utdanning. Som det fremgikk i 

metodekapittelet, har de fleste informantene i mitt materiale foreldre som ikke har fullført 

høyere utdanning. De fleste har fullført grunnskolen eller i noen tilfeller videregående skole. 

Det er altså ikke store forskjeller av betydning mellom etterkommergruppene jeg har snakket 

med når det gjelder foreldrenes sosiale bakgrunn, definert ved foreldrenes yrke, inntekt og 

utdanningsnivå i Norge og hjemlandet. Det er like store variasjoner innad i gruppen som 

mellom gruppene.  

I følge kvantitative studier av befolkningen generelt (Bakken 2009) er de viktigste 

forklaringene på ulikheter i skoleprestasjoner sosial bakgrunn. Men i tråd med tidligere 

forskning på feltet (Fekjær 2006; Krange og Bakken 1998; Leirvik 2013; Hermansen 2016) 

viser mine funn at sosial bakgrunn har mindre betydning for skolesuksess blant etterkommere 

av innvandrere sammenlignet med etnisk norske. Alle mine informanter gir uttrykk for høye 

utdanningsambisjoner til tross for at de har foreldre som ikke har høyere utdanning fra 

hjemlandet eller Norge. Dette viser at foreldrenes utdanningsnivå ikke kan forklare 

skolesuksess blant mine informanter og kan heller ikke forklare forskjellene mellom eller 

innad i etterkommergruppene. De fleste av mine informanter kommer også fra hjem der 

foreldrene har lavere inntekt enn majoriteten og har ufaglærte jobber som ikke krever 

utdanning.  
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I likhet med studien til Marianne Takvam Kindt (2017) om foreldrenes ressurser og valg av 

høyere utdanning blant etterkommere av innvandrere har jeg i min studie også tatt med 

fortellinger om foreldrenes sosiale bakgrunn fra hjemlandet. Hennes studie argumenterer for 

at forskere kan risikere å overdrive kulturelle faktorer i det etniske nettverket når man ikke 

inkluderer foreldrenes sosiale status i hjemlandet (Takvam Kindt 2017: 73 og 82). 

De fleste i mitt materiale fra begge etterkommergrupper har foreldre med lav sosioøkonomisk 

status fra hjemlandet i forhold til norsk standard definert med foreldrenes yrke og 

utdanningsnivå. Samtidig er det flere av mine informanter som forteller at foreldrene kom fra 

en familie med i utgangspunktet høy sosial status i form av rike besteforeldre, familie med 

makt og respekt eller fra en kjent familie.  

Altina med bakgrunn fra Tyrkia er en av flere informanter som forteller at foreldrene hadde 

høy sosial status i hjemlandet: 

De kommer fra et rikt strøk. Familien min var ganske rike. De var ikke bønder eller de 

jobbet aldri. De hadde folk som jobbet for dem. Faren min hadde mye penger. De har 

vokst opp med penger. Han har mye makt, mye status. Han kom fra en familie hvor 

alle visste hvem han var. Han har stor makt, folk forguder han 

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med Altina om foreldre med høy sosial 

status fra hjemlandet: 

Mamma kom fra en veldig veldig rik familie med veldig høy status. Det vet jeg veldig 

godt. Pappa sin familie var sånn helt grei status (....) Men i status, hvem som er rik og 

sånn så har mamma veldig høy status fordi hennes bestefar var en veldig kjent mann. 

Blant mine tamilske informanter forteller to av dem at foreldrene hadde normal status og to av 

dem foreldre med høy sosial status. Det er ingen av mine tamilske informanter som forteller at 

foreldrene har vokst opp i en i utgangspunktet fattig familie i hjemlandet. Blant mine tyrkiske 

informanter er dette mer varierende. To av informantene forteller at foreldrene hadde høy 

sosial status, tre av informantene forteller om foreldre med normal status fra hjemlandet, og 

tre av dem forteller om familier med lav sosial status. Normal status blir av mine informanter 

definert som: «de var ikke rike eller fattige, de var normale», «ikke spesielt rike og ikke 

fattige heller. Mer sånn gjennomsnittlig» eller «Bestefaren min var bussjåfør. Bestemoren 

min, hun hadde sånn egen matbutikk. Inntekten var helt normal».  
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Flere av mine tyrkiske informanter opplyser at foreldrenes sosiale status var lav også i 

hjemlandet og begrunner det med at de hadde dårlig økonomi eller at de kom fra en veldig 

fattig familie.  

6.2 Migrasjonserfaringer 

Mine informanter har foreldre som har kommet til Norge gjennom familieinnvandring eller 

som flyktninger. Blant mine tamilske informanter har tre av dem foreldre som har kommet til 

Norge av flyktning lignende årsaker, enten som flyktning selv eller som familieinnvandrer til 

flyktning. En av mine tamilske informanter forteller at foreldrene har kommet gjennom 

familiegjenforening og for å studere i Norge. Blant mine tyrkiske informanter har 7 av 8 

foreldre som innvandret gjennom familieinnvandring der de fleste forteller at foreldrene 

gjenforenes med familie som tidligere har innvandret til Norge. Det er kun en av mine 

tyrkiske informanter som har foreldre med flyktningbakgrunn. I følge tidligere forskning er 

det i flyktninggrupper ofte menn som reiser i forveien for senere å gjenforenes med familie 

(Henriksen 2010: 112). Slik er det også blant mine informanter med flyktningbakgrunn. I 

fortellingene om foreldrenes migrasjonshistorie er det mest fokus på fedrene. De forteller om 

hvordan fedrene kom til Norge, og at flere av mødrene kom senere for å gjenforenes med 

mannen og eventuelt familie. Det som går igjen i fortellingene er alt det vanskelige foreldrene 

har vært gjennom. De forteller at fedrene måtte flykte, rømme og gjemme seg. Noen ble 

fengslet og skadet, og andre opplevde at nære venner eller slektninger ble drept under krigen. 

Flere av mine informanter forteller at foreldrene ikke hadde mulighet til å ta noen form for 

utdannelse og flere var nødt til å si opp jobben de hadde. Det som også går igjen i 

fortellingene er at familien har blitt splittet og at de har slektninger som bor spredt i flere land. 

Informanter med flyktningbakgrunn viser til noen felles erfaringer om foreldrenes muligheter. 

De gir uttrykk for at deres lavt utdannede foreldre i utgangspunktet ønsket å studere om de 

fikk sjansen, men ikke hadde slike muligheter pga. krigen i hjemlandet.  
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6.3 Oppsummering 

Mine informanters foreldre har gjennomgående lite utdanning og lav status i Norge. Dette 

gjelder begge grupper. De tamilske informantene kommer fra familier som var relativt 

velstående før borgerkrigen, mens det blant tyrkerne er større variasjon når det gjelder 

klassebakgrunn i hjemlandet.  

Tamilene kom som flyktninger, mens tyrkerne stort sett kom gjennom arbeids- og 

familieinnvandring (med unntak av en av tyrkerne med kurdisk bakgrunn som var flyktning).  

Som følger vil vi se hvordan familiens sosiale status fra hjemlandet og foreldrenes 

migrasjonshistorie kan ha betydning for forholdet mellom foreldrenes og de unges 

forventninger og praksis. 
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7 Familieforhold 

Denne delen av analysen vil fokusere på forholdet mellom utdanningsforventning og praksis 

blant informantgruppene og deres foreldre. Her vil jeg gå inn på hva informantene sier om 

betydningen av familieforhold, og hvordan de begrunner og forstår sine egne 

utdanningsambisjoner. Videre vil jeg drøfte hvordan de har ulike ressurser til å realisere 

ambisjoner i praksis. Begrepene om etnisk kapital, klasseressurser og innvandrerdriv er 

viktige for å forstå hvordan disse forholdene kan påvirke skolesuksess blant etterkommerne 

jeg har snakket med.  

Dette analysekapitlet er todelt: Forholdet mellom foreldrenes og de unges ønsker og 

ambisjoner på den ene siden, og mellom foreldrenes og de unges praksis og ressurser på den 

andre. Til slutt kommer en kort oppsummering av begge hovedtemaene.  

7.1 Forholdet mellom foreldrenes forventninger og 

barnas utdanningsambisjoner 

Tidligere forskning på feltet vektlegger betydningen av et utdanningsdriv for å forstå 

skolesuksess blant etterkommere (Leirvik 2013: 14-15; Birkelund og Mastekaasa 2009: 225; 

Bakken og Hyggen 2018: 10-11). Utdanningsdrivet blant etterkommere blir ofte beskrevet 

som innvandrerdrivet. Dette er en form for aspirasjon og forventning om sosial mobilitet som 

utgjør en årsak til at unge med innvandrerbakgrunn lykkes i utdanningssystemet på tross av at 

de ofte kommer fra hjem der foreldrene har lavere utdanning og inntekt enn 

majoritetsbefolkningen (NOU 2010: 48-49; Bakken og Hyggen 2018: 15). De fleste av mine 

informanter viser også et utdanningsdriv og forteller hvor viktig det er for dem å lykkes i 

skolen.  

Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med de fleste tamilene at skolen er av 

avgjørende betydning for henne og familien: 

For oss er skole det aller viktigste. Det er liksom. Du skal gjøre det best på skolen. Og 

du skal liksom bli noe bra (...). Skolen er så viktig fordi de ikke har fått bra utdanning 

selv her. De mener at utdanning er den eneste veien til å få seg bra yrker, og leve fint 

da. Det er på en måte sant da at utdanning er veien til yrke. Og de vil jo at liksom 

siden de ikke har så bra yrke at vi skal få et bra yrke da.  
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Nadia har lavt utdannede foreldre med flyktningbakgrunn. Hun forteller at foreldrene selv 

ikke har hatt muligheten til å ta høyere utdanning og viser derfor et sterkt ønske om at hun 

skal ta universitetsutdanning etter videregående. Som for flere av informantene har hennes 

foreldre ambisjoner om at barna skal velge å utdanne seg til yrker med høy prestisje slik som 

lege, jurist, ingeniør eller tannlege. Foreldrene ser ut til å ha et felles mål om et bedre liv for 

deres barn der de ikke ender opp i samme yrkessituasjon som de selv er i, og ser utdanning 

som veien til å nå målet. Dette felles ønske om å lykkes i skolen er noe jeg finner hos alle 

mine tamilske informanter.  

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også hvor viktig skolen og gode karakterer er 

for henne og familien: 

Hvis jeg kommer med en 6er så sier de bare ok bra, så sier de bare hvor er den 6+ for å 

gjøre narr av meg. Men de sier ikke bra jobba liksom. Og hvis jeg får 5er, så vil de at 

jeg skal ha den 6eren (...). For meg, så er skolen kjempeviktig. Jeg vil selv ha de beste 

karakterene. Når jeg først har fått en 6er i et fag og begynner å få en 5er i det samme 

faget så blir jeg jo veldig skuffet over meg selv. 

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også om det sterke skolepresset og forventninger 

blant tamilere om å få gode karakterer i realfag for å komme inn på prestisjefylte utdanninger: 

Det er så mye press. Mye press på at du skal være perfekt. På at du skal ha høye 

karakterer, at du skal bli enten lege, ingeniør eller advokat. Realfag som pappa pleier å 

si. Hvis du ikke tar en av de fagene, så på en måte er du ikke innafor for å si det sånn. 

Det ser ut som foreldrene og barna deler de samme ambisjonene om å lykkes i skolen. De 

ønsker derfor å gjøre sitt beste i skolesituasjonen og få toppkarakterer slik at de kan komme 

inn på profesjonsutdanning og «få et bra yrke og et godt liv». I tråd med Modoods teori 

(2004) om etnisk kapital ser det ut som tamilene har internalisert foreldrenes forventninger og 

de gir uttrykk for at det å lykkes på skolen er like viktig for dem som for foreldrene.  

En av mine tyrkiske informanter forteller i likhet med Nadia, Tharsika og Shanti at foreldrene 

ønsker at de skal lykkes i skolen fordi de ikke har fått den samme muligheten til å ta høyere 

utdanning i hjemlandet, men i motsetning til hos tamilene er ikke foreldrene ensidig opptatt 
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av karakterer og prestisjefulle utdanningsløp, men fokuserer mer på at de skal jobbe med noe 

de selv ønsker og trives med, og ikke måtte drive med fysisk arbeid som de selv har blitt 

tvunget til:  

Leyla med bakgrunn fra Tyrkia forteller:  

Eneste forventingen er at jeg skal fullføre skolen og få en bra utdanning. Men de vil 

helst ikke at jeg skal ha en jobb der det krever mye fysisk arbeid. For de har jobbet 

veldig hardt tidligere, så de vil ikke at vi skal slite oss ut på en måte. Så de ønsker at vi 

skal nå opp til det yrket som vi ønsker, som vi ikke må ha, men jobber med det vi 

ønsker og liker.  

Altina med bakgrunn fra Tyrkia forteller også at foreldrene er opptatt av skolen, men i likhet 

med Leyla så er de mest opptatt av at hun skal fullføre skolen: 

De forventer ikke at jeg skal oppnå så mye, så lenge jeg fullfører (...). Pappa sier alltid 

«jeg vil at du skal gjøre ditt beste». Men hvis jeg får en dårlig karakter, så blir han ikke 

sur, han sier bare at han vet at jeg klarer det bedre neste gang. Han sier til meg 

heletiden at jeg vet at du kan bedre. 

Tyrkerne gir uttrykk for at foreldrene ønsker at de også skal lykkes i skolen, men 

forventningene er ikke så tydelige og sterke som for tamilske foreldre. 

Melvin med bakgrunn fra Tyrkia gir også uttrykk for at foreldrene ikke har store 

forventninger om hva han skal bli: 

De har vært veldig opptatt av skolen. Og de prøver å gjøre sitt beste for meg liksom, 

det vil jeg og. De gir meg tips om hva jeg burde gjøre, og hva jeg burde ta og valgt og 

sånn, men de sier at det er ditt valg. Det er din utdanning, og du skal bli det du vil. Så 

du bestemmer selv (...). Jeg kan velge det jeg vil, og jeg kan bli det jeg vil. Det er min 

fremtid, ikke deres. 
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Ozan med bakgrunn fra Tyrkia forteller i likhet med de fleste tyrkiske informantene at 

foreldrene ikke har forventninger om et bestemt yrke han skal bli: 

De sier bare at du må tro på det du ønsker å bli. De har ikke forventninger til hvilket 

yrke egentlig. De sier bare bli det du føler for. Det du vil klare. De forventer bare at 

jeg skal fullføre skolen. Det er det viktigste.  

Sofia med bakgrunn fra Tyrkia forteller også om forventninger moren har til henne:  

Jeg tror ikke hu har så store forventninger om hva jeg skal bli. Jeg får lov til å velge 

det selv, ikke noe bestemt felt, men hun vil bare at jeg skal bli noe bra.  

Mine informanter med bakgrunn fra Tyrkia forteller at de kan bli hva de vil så lenge de 

fullfører. Samtidig kommer det fram i løpet av intervjuene at foreldrene har hatt et ønske og 

en forventning om at barna skal velge studiespesialisering og ta høyere utdanning. Forskjellen 

mellom tamilene og tyrkerne på dette området er at der tamilene møter eksplisitte 

forventninger, møter flere av tyrkerne implisitte forventinger der de vet hva som forventes av 

dem selv om det ikke blir uttrykt tydelig eller blir sagt direkte til dem. Dette har ført til at alle 

jentene med tyrkisk bakgrunn har valgt studiespesialisering til tross for at de selv i 

utgangspunktet ønsket å velge en annen linje. Men guttene ser ut til å ha valgt linjen de 

ønsker. Alle guttene med tyrkiske bakgrunn går elektrolinjen.   

Sinan med bakgrunn fra Tyrkia forteller:  

Foreldrene mine likte aldri at jeg gikk elektro. Så det var sånn blant vennene mine 

eller blant alle egentlig så er det sånn «oj du går ikke studiespes, du tar elektro». 

Sofia forteller i likhet med alle jentene med bakgrunn fra Tyrkia at hun egentlig ønsket å 

velge en annen linje enn det hun endte opp med: 

Jeg danser en del, en av planene mine som aldri skjedde var å ta dans, 

studiespesialisering med dans da, men da kan du ikke velge realfag blant annet. Så det 

valgte jeg bort, fordi hun var sånn: «jeg kan ikke få bra nok jobb». 
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Leyla med bakgrunn fra Tyrkia forteller også at hun i utgangspunktet ønsket å velge 

musikklinja: «Jeg angrer litt på at jeg valgte studiespesialisering. Jeg ville helst gå studiespes 

med musikk».  

Som funnene over viser er det variasjoner mellom informantgruppene og forskjeller internt i 

gruppen når det gjelder forholdet mellom foreldrenes og barnas utdanningsambisjoner. De 

fleste av mine informanter fra begge grupper gir uttrykk for høye utdanningsambisjoner og 

forventninger fra foreldrene om å lykkes i skolen. På den ene siden gir noen selv uttrykk for å 

være ensidig opptatt av karakterer i likhet med foreldrene, mens andre er mer opptatt av å 

klare å fullføre videregående skole. Tamilene ser ut til å være mest opptatt av å lykkes på 

skolen. Dette gjelder både jentene og guttene jeg har snakket med. Når det gjelder 

informantene med bakgrunn fra Tyrkia er det en forskjell mellom jentene og guttene. Jentene 

gir uttrykk for å være mer opptatt av skolegangen enn guttene. De følger i større grad 

foreldrenes ønsker og forventninger uten selv å ha internalisert disse ønskene, mens guttene 

gir uttrykk for å ta selvstendige valg når det gjelder skolegangen.  

Det som går igjen i fortellingene hos begge etterkommergruppene jeg har snakket med er at 

de legger stor vekt på takknemlighet og respekt når de forteller om deres 

utdanningsambisjoner. I likhet med tidligere forskning (Leirvik 2010: 32; Fekjær og Leirvik 

2011: 130) viser de takknemlighet ovenfor foreldrene sine ved å innfri foreldrenes 

utdanningsønsker om å fullføre videregående og oppnå gode karakterer. 

Altina med bakgrunn fra Tyrkia viser takknemlighet ovenfor foreldrene ved å ikke droppe ut 

av skolen: 

De vil jo at jeg skal få utdanning. Det var jo derfor han kom til Norge. Han har jo 

brukt så mye tid og liksom gått gjennom så mye. Jeg vil liksom ikke skuffe han da. Jeg 

tenker han har gjort alt dette for oss liksom, så hvorfor skal jeg ødelegge det ved å 

droppe ut og ikke ha noe fremtid eller utdanning liksom. 

Altina er en av mine tyrkiske informanter som har foreldre med flyktningbakgrunn og som 

kom fra en familie med høy sosial status fra hjemlandet. Hun forteller om foreldrenes sterke 

migrasjonshistorie og i likhet med tidligere forskning (Leirvik 2010: 39; Fekjær og Leirvik 

2011: 124) ønsker hun å finne måter å tilbakebetale foreldrene på. Hun ønsker derfor å 

fullføre videregående skole for å vise takknemlighet overfor alt de har gjort for å komme dit 
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familien er nå. Samtidig understreker henne hvor viktig det er for dem å vise respekt ovenfor 

foreldrene: 

Jeg tror at foreldrene mine synes det er flaut hvis vi ikke har en utdanning her i Norge. 

Vi har fått så stor mulighet, så har brødrene hans og søstrene hans, barna til søsknene 

hans der har høy utdanning og sånn. Og da er det flaut. De vil baksnakke han. Du har 

barn i Norge og de har ingenting og sånt. Så han vil at vi skal ha en utdanning på 

grunn av det da. Tyrkere bryr seg veldig mye om utdanning.  

Hun forteller at foreldrene er opptatt av og verdsetter utdannelse, men gir ikke uttrykk for at 

hun selv er like opptatt av skolen. Det ser ut som hun forsøker å lykkes i skolesituasjonen for 

foreldrenes skyld.  

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også historier om alt det vanskelige foreldrene 

har vært gjennom for å komme dit de er nå: 

Det var jo krig i Sri Lanka, så det ble liksom etterhvert skikkelig ille da. Derfor vil 

mamma og pappa at barna deres skal bli noe stort i fremtiden, at de ikke skal slite som 

dem nå i fortiden. De vil ikke at vi skal gå gjennom det samme slite som dem (...). Så 

jeg blir liksom motivert av dem. Når mamma forteller historier og sånn, da tenker jeg 

ok jeg skal ikke bli sånn. Jeg skal gjøre mitt beste på skolen, slik at familien blir noe 

stort da. Og gjøre dem glade.  

Hun gir uttrykk for at foreldrene bruker seg selv om et eksempel på noe de ønsker at barna 

ikke skal bli: «Når mamma forteller historier og sånn, da tenker jeg ok jeg skal ikke bli sånn». 

Dette minner om det Auberach (2007) kaller for «moral supporters», der foreldrene motiverer 

barna på skolen ved å fortelle historier om seg selv (Auberach i Kindt 2017: 77-80).  

Det å vise respekt ovenfor foreldrene er også noe som går igjen hos begge 

informantgruppene. Respekt er altså også en forklaring på deres utdanningsambisjoner på lik 

linje med status, internalisering av press og takknemlighet. De forteller alle at de har stor 

respekt for foreldrene sine. Det å høre på foreldrene og gjøre slik som de ønsker er en måte 

for dem å vise respekt på. Det handler om å vise respekt i alt man gjør, ha respekt for seg selv, 

og respekt for hverandre. 
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Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller om respekt blant tamiler: «Fordi vi tamilere vi 

tenker mye på respekt, at man ikke skal ha kjæreste, at man liksom bare skal tenke på skole 

og utdanning. Det er det viktigste». 

De fleste i mitt materiale med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med Shanti om delte 

normer i familien om å ha fokus på utdanning og vise respekt. Det å få seg kjæreste bryter 

normen om å ha fokus på skolen.   

Sofia med bakgrunn fra Tyrkia gir uttrykk for at det å ha høyere utdanning gir respekt blant 

tyrkere. Hun forteller at hun har inntrykk av at blant etnisk norske ikke har noe å si hvilket 

yrke man har:  

Det som gjelder for tyrkere er å få seg mest mulig utdanning. Jeg kjenner flere som har 

flere mastergrader fra Tyrkia og hele pakka. De vil helst ha mest mulig utdanning, og 

komme seg i jobber som krever mest mulig utdanning. Mens her kan du velge mellom 

hva enn du vil. Du kan jobbe med hendene og ha like mye respekt. 

Begge gruppene gir uttrykk for at det å lykkes i skolen gir hele familien status og respekt. Slik 

som Shanti fortalte: «Jeg skal gjøre mitt beste på skolen, slik at familien blir noe stort da». De 

gir uttrykk for at deres gode karakterer og valg av studieretning deles med andre i deres 

etniske nettverk som betyr at barnas skolesuksess gir suksess til hele familien. Dette 

samsvarer med tidligere forskning (Zhou og Bankston 1994: 830; Nadim 2017: 40; Health, 

Rothon og Kilpi 2008: 223; Leirvik 2012: 205-206 og 212; Shah m.fl. 2010: 1115) om et 

felles mobilitetsprosjekt i familien der barnas utdanning og skolesuksess kan gi status til hele 

familien. De vietnamesiske ungdommene i studien til Zhou og Bankston (1994: 831) kan 

sammenlignes med informantene mine når det gjelder det kollektive prosjektet om å lykkes i 

skolen. Det tette etniske nettverket gjør at både foreldre og barn observerer hverandre, prater 

om hverandre, vurderer og sammenligner hverandre. Det ser ut som denne gruppetenkingen 

eller kollektive prosjektet har betydning for å lykkes i skolen med forutsetning om at de selv 

er knyttet til, involvert og føler tilhørighet til sin etniske gruppe. Da mine tamilske 

informanter i større grad er tett knyttet til sin etniske gruppe påvirkes de i større grad av det 

kollektive prosjektet. Tilsvarende viser Shah m.fl. (2010: 1115) til en konkurransementalitet 

familiene imellom, som driver foreldrene til å oppmuntre barna til å få gode karakterer og ta 

høyere utdanning. Dette tilsvarer også hva jeg har funnet i mitt materiale, spesielt hos mine 

tamilske informanter.  



63 

 

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka forteller om konkurranse og status blant tamilere: 

Den tamilske kulturen her, så kjenner pappa alle andre tamilere. Så de snakker veldig 

mye. Og de har også barn igjen. Og noen ganger eldre enn meg, så han får mye 

informasjon fra dem om hvilke jobber som er bra i dag. Hvilke har lite lønn. f.eks. så 

mye av det tar han med seg hjem. Så sier han til meg hva som er bra og ikke bra (...). 

så er det mye konkurranse mellom tamilene. Det er en stolthet hvis sønnen din eller 

datteren din er høyt i samfunnet. 

Begge informantgruppene forteller at familien ofte snakker om hverandre og andres barn. De 

forteller at det er en del av kulturen å snakke om hverandre. Foreldre og besteforeldre snakker 

om andres barn, sammenligner karakterer, valg av studieretning og skole etc. 

Sinan med bakgrunn fra Tyrkia forteller: 

Alle tyrkere snakker om hverandre, man skal alltid overvurdere ting, og krydre litt, 

man skal alltid finne på noe, så skal man sammenligne sine egne barn med naboens 

barn. Naboens barn skal alltid være flinkere enn sitt eget barn. Det er bare sånn. Det 

sier man spesielt til sine egne barn. Hvis jeg ser på dem, bli som dem, gjør som dem 

(…). De snakker om hverandre heletiden, alltid sett hvem som har gjort hva. Det er en 

del av kulturen å snakke om hverandre 

Det kommer fram av intervjuene at tamilene har et større etnisk nettverk i Norge enn tyrkerne. 

De fleste i miljøet kjenner hverandre og vet det meste om hverandre når det gjelder barnas 

skolegang. De er i større grad knyttet til deres etniske nettverk slik at status og 

familieprosjektet ser ut til å ha større betydning for dem enn blant tyrkerne. Dette betyr at 

tamilene ikke bare forholder seg til foreldrenes forventninger, men at det etniske nettverket de 

tilhører også forventer at de skal lykkes i skolen.  

Shanti forteller historier om hvordan alle i familien snakker om andre barn: 

De pleier alltid å sammenligne barna. F.eks. tanten min sin datter, hun er veldig smart. 

Pappa sier sånn ok se på deg du får 4er, se på henne, hun får en 5er. hvorfor klarer 

ikke du å få en 5er? (...). Besteforeldrene mine sammenligner også heletiden. De sier 

f.eks. hvorfor kom du ikke inn på den skolen, hvorfor fikk du 4 og ikke 5? De vil 

heletiden at man skal være på likt nivå med de andre. Vi skal liksom være gode som 
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andre da (....). Lege er liksom det aller viktigste yrke man kan bli. Eller i vår familie så 

sier de at vi ikke skal få oss kveldsjobb og tungt arbeid. Fordi jeg hadde tenkt å bli 

sykepleier, farmor og mamma bare «nei». Men i den norske kulturen er det ikke sånn, 

da er det bare sånn at du kan bli hva du vil.  

Det som går igjen blant informantene mine er at de ofte ser på seg selv som annerledes enn 

norske ungdom når det gjelder å vise respekt overfor foreldrene, valg av studieretning og 

utdanningsambisjoner. De gir uttrykk for at norske ungdom har friheten til å velge slik de selv 

ønsker og at foreldrene ikke har forventninger til dem om hvordan de skal gjøre det på skolen. 

Tilsvarende skriver Engebrigtsen og Fuglerud (2009: 129-130) i sin studie at 

majoritetsungdom i større grad vokser opp med en forventing om å være selvstendige og «stå 

på egne ben». Mine informanter oppfatter at etnisk norsk ungdom ikke opplever forventninger 

og har derfor mindre ambisjoner om å lykkes i skolen enn det de selv har. De ser derfor ut til i 

større grad å sammenligne seg selv med og identifisere seg med andre i deres eget etniske 

nettverk enn norske ungdom. I følge Fangen (2008: 114) kan innvandrerforeldre oppleve 

utdanning som veien til aksept for deres barn. Hos mine informanter gjelder det i større grad 

aksept fra det etniske nettverket. De sammenligner seg i større grad med sitt eget etniske 

nettverk enn med majoriteten. Den utdanningen barna får kan bidra til familiens status i 

nettverket og samfunnet de føler tilhørighet til. På den andre siden ser det ut som tyrkerne i 

større grad sammenligner seg med majoriteten. De ser ut til å sammenligne seg mer med 

norske ungdom enn det tamilene gjør. Dette viser at tamilene og tyrkerne har ulike 

referansegrupper.  

Funnene over viser at alle informantene er opptatt av og verdsetter høyere utdanning, og 

opplever det kollektive prosjektet om å lykkes i skolen, men det er mer variasjon i hva slags 

forventninger foreldrene har. Tyrkiske foreldre ser ut til å være mest opptatt av at barna skal 

fullføre videregående, mens tamilene har foreldre som er mer opptatt av at de skal få de beste 

karakterene. Videre er det variasjoner i graden av internalisering av foreldrenes ønsker. 

Tyrkerne viser i større grad et ambivalent forhold til foreldrenes ønsker, mens tamilene ser ut 

til å ha internalisert foreldrenes verdier og forventninger. Begge gruppene er opptatt av å vise 

takknemlighet og respekt ovenfor foreldrene, og gir uttrykk for at dette henger sammen med 

deres utdanningsambisjoner. Jeg finner spesielt det samme mønsteret på takknemlighet hos 

begge grupper, men når det gjelder respekt, status og konkurransementalitet er det forskjeller 

mellom gruppene i hvor stor grad dette påvirker dem til å lykkes i skolen. Tamilene som har 
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et større etnisk nettverk i Norge, og som er mest involverte og knyttet til det nettverket ser 

også ut til å ha internalisert verdiene om respekt og status, og hvor konkurranse har en større 

betydning. Det er disse informantene som har de høyeste ambisjonene om å lykkes i skolen og 

gir uttrykk for at dette er like viktig for dem som for foreldrene.  

7.2 Forholdet mellom foreldrenes praksis og barnas 

ressurser 

Det er forskjeller blant mine informanter når det gjelder foreldrenes praksis. Det er ulikheter i 

foreldrenes ressurser, språkferdigheter og muligheter for å følge dem opp i skolegangen. Alle 

informantene mine forteller at foreldrene har forventninger til dem om å lykkes i skolen, 

samtidig som flere ikke får den oppfølgingen fra foreldrene som de har behov for. Den 

konkrete oppfølgingen varierer mellom etterkommergruppene og innad i gruppene. 

Alle mine tamilske informanter forteller at de har tilgang til praktisk hjelp i form av 

engasjerte foreldre som involverer seg i skolearbeidet og følger opp karakterene deres. De 

forteller om løpende dialog om skolen med foreldrene.  

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka forteller at foreldrene følger opp alle karakterene han får 

i ulike prøver på skolen:  

Hele familien følger opp karakterene mine. (.....). De får alle prøvene mine. Jeg leverer 

enten til mamma eller pappa hver eneste prøve. Jeg viser de alle prøvene mine.  

Han gir uttrykk for at foreldrene har full oversikt over alle karakterene han får som bidrar til 

at han selv ønsker å få de beste karakterene.  

Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også om foreldrenes involvering i karakterene hun 

får på skolen:  

Faren min må alltid se hva jeg får i karakter, og han er veldig opptatt av hva jeg gjør 

på skolen, hva jeg får som karakterer og om jeg gjør det bra eller ikke. Så han er 

veldig opptatt av det. Han sjekker alle karakterene (...). Han synes jeg gjør det bra, 

men han synes jeg burde gjøre det mye bedre. Så lenge jeg får 6er bare, da synes han 

det er bra. 5er og 4er det hjelper ikke. Han synes fortsatt at det ikke er så bra. 
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Foreldrenes involvering i skolearbeidet og karakterpresset bidrar til å motivere tamilene til å 

gjøre sitt beste på skolen.  

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med Angelo og Nadia om engasjerte 

foreldre: 

Jeg pleier alltid å vise dem hva jeg får i karakter på forskjellige prøver (...). Det kan 

være press noen ganger, hvis de maser heletiden. (...) eller så bare motiverer de meg til 

å jobbe. De sier at det er ditt ansvar. Det er du som skal håndtere familien din i 

fremtiden, ikke vi. Det er du som skal presse barna dine, det er du som skal motivere 

dem også. 

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også om foreldre som involverer seg i 

skolearbeidet og følger opp prøvene og karakterene hennes:  

De vet liksom hvilke prøver du har den dagen og alt det der. Så de har all 

informasjonen. Så fort de kommer hjem fra jobb da skal de spørre hvordan den prøven 

og den prøven og den prøven gikk. Så venter de, så spør de hver eneste dag ja hvordan 

gikk den prøven sånn for at de skal vite hva karakteren var.  

Mine tamilske informanter gir uttrykk for at de både får tilgang til praktisk hjelp i form av 

engasjerte foreldre som involverer seg i skolearbeidet og følger opp karakterene og gjennom 

deres etniske nettverk og institusjoner som gjør at de blant annet får tilgang til 

privatundervisning. De gir uttrykk for at foreldrene følger opp så langt de kan, og i den grad 

de selv ikke er i stand til å hjelpe trekker de på ressurser i deres etniske nettverk. Eksempelvis 

får de tilgang til råd, veiledning og informasjon om de «beste» jobbene, skolene og 

studieretningene gjennom andre i det etnisk nettverket. Flere av mine tamilske informanter 

forteller at slektninger eller familievenner har gått på den samme videregående skolen eller 

studieretningen som de selv går på. Det ser ut som deres valg har blitt påvirket av andre i det 

etniske nettverket. Alle mine tamilske informanter forteller også at de har fått en eller annen 

form for leksehjelp i løpet av skolegangen. De har fått privatundervisning etter skoletid eller 

helgene. De har faste timer i uken eller måneden med privatlærer i et eller flere uvalgte fag. 

Samtidig har de foreldre som kjøper bøker til dem og bidrar økonomisk med skolemateriell. 

Alle mine tamilske informanter forteller at de har tilgang til PC hjemme og at de får ro og fred 

til å sitte med skolearbeid etter skoletid og i helgene. Tamilske foreldres involvering i barnas 
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skolegang minner om det Lareau (2003: 1-3) kaller «concerted cultivation» der foreldrene 

følger opp skolearbeidet og organiserer aktiviteter som kan hjelpe dem å få bedre karakterer.  

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller at hun får hjelp til skolearbeid av slektninger. I 

tillegg har hun tilgang til privatundervisning hos gudfaren sin når det gjelder de vanskelige 

fagene: 

Noen ganger går jeg på sånn ekstra mattekurs hos gudfaren min. Selv om pappa også 

hjelper meg, så går jeg til han for å forsikre meg for han er skikkelig smart i matte 

liksom. Han har vært mattelærer på Sri Lanka før. Så jeg pleide å gå dit da jeg hadde 

matte (…). Jeg hadde sånn fast tid og lørdager klokken 10. 

Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også at hun får hjelp til lekser fra eget etnisk 

nettverk hvis hun har behov for det, i tillegg til at hun har tilgang til privatundervisning:  

Jeg har ikke fått hjelp av foreldrene mine siden de ikke forstår norsk såpass godt. Men 

jeg får hjelp fra kusiner og sånn hvis jeg trenger det. Så gikk jeg på matte kurs i første 

videregående for en time med privat lærer etter skoletid 

Informantene mine er vokst opp som tospråklige og snakker tyrkisk/kurdisk og tamilsk 

hjemme med foreldrene. De forteller at de snakker morsmålet både hjemme og med andre i 

det samme etniske nettverket. Samtidig viser de at de behersker norsk fullt ut. Foreldrenes 

norskferdigheter varierer mellom og innad i gruppene. Noen forteller om foreldre med svake 

norskferdigheter som har begrensete ferdigheter og kunnskap til å hjelpe dem med lekser og 

skolearbeid. På den andre siden er det noen som forteller om foreldre som i stor grad klarer å 

hjelpe dem med lekser. Det som går igjen i deres fortellinger er at foreldrene hadde større 

mulighet og ressurser til å hjelpe dem med skolearbeid på barneskolen og noen tilfeller 

ungdomsskolen, men at de har begrensete kunnskaper og tid til å hjelpe dem nå på 

videregående. Tamilske foreldre ser ut til å være klar over sine begrensninger, og skaffer 

derfor hjelp andre steder, men der ser ut som tyrkerne ikke har det samme nettverket eller 

ressurser når det gjelder tilgang til hjelp utenfra. 

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med de fleste tamilene at foreldrene 

hjalp han mye med lekser på barneskolen, men at de etterhvert måtte søke hjelp et annet sted, 

enten leksehjelp via sitt etniske nettverk slik som hjelp fra kusiner, slektninger eller andre 

familievenner eller ved hjelp av privatundervisning:  
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Fra ca. 1. til 5. klasse, så klarte de å hjelpe meg fordi de var på ca. samme nivå. (....). 

men etter 5. klasse så ble det litt vanskelig. Da var det ikke vanlig matte lenger. Så 

pappa og mamma sender meg da på privat klasser. Jeg har leksehjelp i matte, naturfag 

og samfunnsfag.  

Altina med bakgrunn fra Tyrkia forteller i likhet med Angelo at hun fikk hjelp til lekser på 

barne- og ungdomsskolen. Forskjellen er at hun nå på videregående gjør alt på egenhånd: 

På ungdomsskolen hadde vi temaer de kunne. Vi hadde tema Midtøsten. Det kunne 

han mye om. Så da hjalp han meg (...). Nå gjør jeg alt på egen hånd. Spør ikke om 

hjelp eller noe som helst. De kan ikke så mye om det jeg har. 

Ali med bakgrunn fra Tyrkia forteller også at foreldrene har begrensete ressurser til å hjelpe 

til med skolearbeidet: 

De hadde ikke noe høyere utdanning, så jeg kunne ikke spørre dem om hjelp. Jeg 

kunne ikke gå til dem og spørre dem om oppgaver som jeg selv ikke kunne svare på. 

Melvin med bakgrunn fra Tyrkia forteller i likhet med Ali om foreldre som ikke har ressurser 

eller bruker tid og krefter til å hjelpe dem med skolearbeidet: 

For å være ærlig så får jeg ikke noe hjelp av dem. Hvis jeg spør så får jeg hjelp, men 

faren min er opptatt med jobb, og kommer hjem sent, og han er sliten (...). Moren min 

kan ikke så mye norsk, så jeg får ikke noe hjelp av henne. 

Ingen av mine tyrkiske informanter deltar på privatundervisning som foreldrene har bidratt 

med, men noen har skaffet tilgang til leksehjelp på egenhånd via andre arenaer. Tre av mine 

tyrkiske informanter får hjelp til skolearbeid på Røde Kors eller andre frivillige 

organisasjoner.  

Det ser ut som det er store forskjeller mellom foreldrenes forventninger og praksis blant mine 

tyrkiske informanter. Som det fremgikk i kapitlet over, gir mine tyrkiske informanter uttrykk 

for at foreldrene ikke har like sterke og tydelige forventninger om hva de skal bli, men på den 

andre siden forventer de likevel at de skal velge studiespesialisering på videregående skole. 

Disse forventningene har ført til at noen har valgt andre studieretninger enn det de selv har 

ønsket og kanskje evner til. Alle jentene med bakgrunn fra Tyrkia går studiespesialisering til 

tross for at de i utgangspunktet ønsket å velge en annen linje, slik som dans, musikk eller 
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idrettslinja. I det ligger det en fare for at de kommer inn i et studieløp de ikke vil takle, 

samtidig som de ikke får oppfølgingen de har behov for. Det kan slå ut både på videregående, 

men i enda sterkere grad i høyere utdanning. Mine funn viser i likhet med andre studier 

(Portes 1998) at foreldrenes forventninger og foreldrekontroll kan både gi positive og 

negative konsekvenser i skolegangen. Tilsvarende viser tidligere forskning at foreldrenes 

kontrollstrategier kan ødelegge motivasjon og gjennomføringsevne når de unge ikke velger i 

tråd med egne ønsker, men foreldrenes ønsker (Leirvik 2014: 5). På den andre siden har noen 

valgt studieretninger som foreldrene ikke er fornøyd med. Alle guttene med bakgrunn fra 

Tyrkia går elektrolinjen. Det ser ut som jentene har fulgt foreldrenes ønske om å velge 

studiespesialisering, mens guttene gir uttrykk for i større grad å ha valgt det de selv ønsker. 

Både jentene og guttene med tyrkisk bakgrunn forteller om ulike konflikter hjemme og 

opplever sine foreldres skuffelse. Det kan se ut som det kan være utfordrende når 

forventningene ligger der mer skjult, enn når man er tydelig på hva man ønsker for barna sine 

og har ressurser til å hjelpe barna å realisere deres ønsker. Det er spesielt jentene som blir 

påvirket av foreldrenes forventninger som gjør at de i større grad føler seg presset til å velge 

fag eller linjer de selv ikke ønsker. Både de som har valgt slik foreldrene ønsker og de som 

har tatt selvstendige valg opplever ofte sine foreldres skuffelse. For de som har gjort egne 

valg er linjevalget i seg selv årsak til skuffelse, mens for de som har valgt en linje de egentlig 

ikke ønsker vil kunne skuffe foreldrene gjennom manglende motivasjon og mestring. Noen 

viser også til at de ikke har like høye utdanningsambisjoner som foreldrene forventer av dem. 

Manglende internalisering av foreldrenes forventninger fører til at de ikke presterer like godt 

på skolen som foreldrene egentlig ønsker av dem. Dette kan føre til konflikter eller foreldre 

som blir skuffet over deres prestasjoner. For de av mine tamilske informanter som har valgt 

helse- og oppvekst som studieretning forteller i likhet med de som har valgt elektrolinjen at de 

vet at foreldrene innerst inne ønsket at de valgte studiespesialisering slik at de kan komme inn 

på en profesjonsutdanning.  

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka som går helse- og oppvekst forteller: 

Mamma har akseptert linjen jeg har valgt, men det er fortsatt litt sånn. Jeg vet at hun 

har det inni seg det der med lege, ingeniør, det feltet. 

Forskjellen er at Tharsika forteller at foreldrene fortsatt følger opp alle karakterene og 

involverer seg og engasjerer seg på lik linje med de som har valgt studiespesialisering, mens 

tyrkiske guttene forteller at foreldrene i mindre grad interesserer seg eller hjelper til med 
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skolearbeidet. Ozan med bakgrunn fra Tyrkia forteller at han først gikk studiespesialisering da 

dette var det foreldrene ønsket, men han opplevde dette som vanskelig og noe han ikke 

interesserte seg for eller mestret. Han endte derfor med å bytte over til elektrolinjen. 

Slik som funnene over viser kan foreldrekontrollen over skolegangen både gi positive og 

negative konsekvenser. Blant mine tamilske informanter ser det ut som skolepresset virker 

positivt på deres utdanningsambisjoner og skolesuksess. Foreldrekontrollen slår ut positivt 

ved at de opplever motivasjon og oppmuntring til å lykkes i skolen. Blant mine tyrkiske 

informanter ser det ut som foreldrekontrollen kan gi negative konsekvenser i form av at de 

selv ikke har internalisert deres ønsker som kan føre til at de følger foreldrenes forventninger 

uten selv å være fornøyd med valget de har gjort. Foreldrenes forventninger og praksis blant 

mine tyrkiske informanter minner om det Lareau (2003: 235) kaller «the accomplishment of 

natural growth» der foreldrene har en tendens til å fortelle barna hva de skal gjøre uten at de 

selv får muligheten til å reflektere over valgene. Noen av mine tamilske informanter forteller 

også at de gjør som foreldrene forventer uten at de selv i utgangspunktet ønsket det, men dette 

innebærer kontroll over aktiviteter de skal delta på som hjelper dem i skolegangen i tråd med 

begrepet «concerted cultivation» (Lareau 2003). 

Eksempelvis forteller Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka at hun i utgangspunktet ikke 

ønsket å delta på privatundervisning, men at hun må gjøre slik som foreldrene ønsker: 

Det var de som sa at jeg vil at du skal prøve. Og jeg var sånn «nei». Så begynte vi å 

krangle. Så må jeg jo akseptere det. Jeg har ikke noen andre valg. 

Foreldrekontrollen for tamilene ser ut til å ha en positiv effekt på deres skoleprestasjoner, men 

det er mulig at det senere kan gjøre det vanskeligere for dem å tilpasse seg til en høyere 

utdanning og et arbeidsliv som krever mer selvstendighet.  
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7.3 Oppsummering 

Funnene mine viser et gap mellom foreldrenes ønsker og forventninger på den ene siden, og 

foreldrenes praksis og ressurser på den andre. Mine funn bekrefter og utdyper funnene fra 

tidligere forskning relatert om at foreldrekontroll og oppfølgingen av skolegangen er spesielt 

sterk hos tamilske familier. Det ser ut som at tamilske foreldre legger sin sjel i at barna skal 

lykkes på skolen. I tråd med Modoods teori (2004) om etnisk kapital ser det ut som barna og 

foreldrene deler de samme verdiene og normene. Det kan se ut som tamilene har internalisert 

disse forventningene, og de gir uttrykk for at det å lykkes på skolen er like viktig for dem som 

for foreldrene. Tyrkiske foreldre ser ikke ut til å utøve like sterkt press i praksis. 

Ungdommene med tyrkisk bakgrunn gir uttrykk for at de har litt mer frihet til å velge som de 

vil, men at de samtidig forteller at de vet at foreldrene ønsker at de velger retninger som 

ansees som prestisjefylte. De gir uttrykk for at foreldrene har samme ambisjoner som 

tamilene, men at de ikke er like tydelig på dette.  

Marianne Takvam Kindt (2017: 77-90) har skrevet om ulike former for foreldrenes støtte og 

oppfølging i skolegangen som hun viser har sammenheng med foreldrenes klassebakgrunn fra 

hjemlandet. I likhet med hennes studie ser det ut som deler av foreldrenes involvering blant 

mine informanter er klassespesifikk. Tamilene som har foreldre med høy eller normal status 

fra hjemlandet har foreldre som involverer seg i skolegangen som minner om Lareaus (2003) 

begrep «concerted cultivation» som ligner på «typisk middelklasseatferd» der foreldre følger 

opp skolearbeidet, tilrettelegger og oppfordrer til aktiviteter som kan hjelpe barna å nå et 

fremtidig mål. På den andre siden ligner tyrkiske foreldres involvering i skolegangen mer på 

«typisk arbeiderklasseforeldre», spesielt gjelder det foreldre med lav sosial bakgrunn fra 

hjemlandet. De gir uttrykk for at foreldrene ikke følger opp skolearbeidet på videregående. De 

ser ikke ut til å investere mye å hjelpe barna med lekser, og skaffer heller ikke annen hjelp. 

Videre får de bestemme mer selv med hensyn til fritid og andre aktiviteter. Et fellestrekk blant 

begge etterkommergrupper er at det ser ut som foreldrenes involvering i begge grupper i 

tillegg minner om det Auberach (Auberach i Kindt 2017:90) kaller for «moral supporters», 

der foreldre oppmuntrer barna til å ta høyere utdanning ved å bruke seg selv som eksempel på 

noe de ønsker at barna ikke skal bli. Marianne Takvam Kindt (2017: 71) viser i sin studie at 

ressursene som ligger i det etniske nettverket er viktigere for etterkommere med lav sosial 

status fra hjemlandet enn for de med høy sosial bakgrunn, men mine funn blant tamilene som 
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har høyere status fra hjemlandet enn flere av tyrkerne viser at det etniske nettverket og 

ressursene innad i gruppen er sentralt for deres skolesuksess i videregående skole.  

Funnene viser at etnisk kapital i form av verdsetting av utdanning, internalisering av 

forventninger og takknemlighet, konkurransementalitet og foreldrenes involvering og 

foreldrekontroll har betydning for å lykkes på videregående skole. Samtidig kan etnisk kapital 

virke begrensende når det gjelder de unges utvikling av autonomi. Flere av mine informanter 

gir uttrykk for at de ikke kan ta selvstendige valg. Eksempelvis har noen valgt 

studiespesialisering til tross for at de selv ønsket å velge en annen studieretning. Dette kan gå 

utover deres motivasjon og evnen til å gjennomføre videregående, samtidig som det kan vise 

seg negativt i større grad senere i høyere utdanning eller andre valg de må ta i fremtiden.  

Både i tyrkiske og tamilske familier er det en forventning om at ungdommen skal gjøre det 

bra på skolen, men det ser ut til at tamilske familier prioriterer utdanning høyere enn tyrkiske 

familier. Det kommer til uttrykk ved at tamilske foreldre investerer mye av sin tid på å følge 

opp ungdommene og skaffer til veie andre ressurser hvis de ikke selv kan hjelpe. Hos 

tamilene blir forventningene fulgt opp i praksis, men hos tyrkerne blir ikke ungdommene fulgt 

opp i samme grad. I dette ligger mye av forklaringen til de tamilske ungdommenes 

skolesuksess.  

Mine tamilske informanters fortellinger minner om hva vi hører fra andre land som Korea, 

Kina eller Singapore hvor ungdommene bruker hele oppveksttiden på skolen og nedprioriterer 

sin sosiale utvikling (Lee og Zhou 2014). Spørsmålet er om det tross alt er sunnere med en 

balansert oppvekst med «normale» sosiale relasjoner, men mindre grad av skolesuksess. I 

siste instans er det et spørsmål om å finne den riktige balansen mellom livets forskjellige 

aspekter.  
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8 Tilhørighet til ulike fellesskap 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvilke typer sosiale nettverk informantene mine er en del 

av, og drøfte hvordan disse to etterkommergruppene har ulike grenser og rammer når det 

gjelder tilhørighet til ulike fellesskap slik som det sosiale miljøet på skolen, venner, fest og 

etniske nettverk. Videre vil jeg ved hjelp av teorien om segmentert assimilering, sosial 

integrasjon og etnisk identitet se på hvordan tilhørighet til ulike fellesskap kan ha betydning 

for etterkommernes utdanningsambisjoner. I kapittelets første del (8.1.) ser jeg på hvordan de 

unge er integrert på ulike måter i skolen og i fritiden. Jeg vil se på hvordan valg av vennekrets 

og sosialt miljø innenfor egen etniske nettverk kontra norsk eller blandet miljø kan slå ut på 

informantenes ambisjoner og skoleinnsats. I kapittelets siste del (8.2.) ser jeg nærmere på 

hvordan foreldrepraksis, forhold til eget etnisk nettverk, kjønn og religion kan påvirke 

informantenes tilhørighet til ulike fellesskap og hvordan disse tilhørighetsformene kan spille 

en rolle for de unges ambisjoner og skolesuksess.  

8.1 Vennerelasjoner (livet etter skolen og på skolen) 

Det er forskjell på hvor integrerte informantene mine er på skolen og hvordan de definerer det 

å være integrert. Materialet mitt viser at det finnes ulike måter å integreres på i skolen. Noen 

av informantene er integrert i skolen i kraft av å få gode karakterer, være skoleflinke og føle 

seg hjemme i det faglige, mens andre er mer integrert i det sosiale miljøet på og rundt skolen. 

Samtidig er det flere av informantene som føler seg hjemme både i det faglige og det sosiale 

miljøet. Det som er felles for alle mine informanter er at de gir uttrykk for at de trives godt i 

skolehverdagen og at de har gode relasjoner til en eller flere medelever og lærere. I det 

følgende skal jeg belyse ulike tilhørighetsformer i tråd med Eriksens (2001) teori om 

identitetsvalg blant ungdom med minoritetsbakgrunn.  

Alle mine informanter er elever på videregående skole. De fleste av mine tamilske 

informanter føler seg hjemme på skolen, men de er ikke en like stor del av det sosiale miljøet 

i fritiden og helgene som ofte innebærer festing. Deres beskrivelse av tilhørighet til ulike 

fellesskap minner om en kombinasjon av det Eriksen (2001) kaller «ren identitet» og 

«bindestreksidentitet». De vet hvor de føler seg hjemme og hva som forventes av dem 

innenfor den etniske gruppen de tilhører, men samtidig er de integrert i det sosiale innenfor 

skolen og er som de andre elevene i skoletiden.  



74 

 

 

Alle informantene mine forteller om festemiljøet blant elevene på videregående skole.  

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka er en av flere som opplever at klassen er veldig opptatt 

av festing: «Her er de opptatt av skolen, men samtidig også festing og alt det der. Det er 

veldig festemiljø her. Det er forferdelig mye» 

Tharsika forteller at hun selv ikke ønsker å være en del av festemiljøet, samtidig gir hun 

uttrykk for at hun hadde satt pris på å bli inkludert: 

Jeg føler at det har påvirket meg litt. Ikke at jeg vil bli invitert, men at folk automatisk 

tror at jeg ikke vil være med. At jeg ikke er den personen. Så blir man ikke invitert 

(...). Det hadde ikke skadet meg å få en invitasjon. Det hadde ikke skadet meg, men 

jeg skjønner jo hvorfor. De tror at det er ukult hvis jeg ikke fester og sånn. Og det er 

greit. 

Flere av mine tamilske informanter forteller at de holder seg unna festing og alkohol. Dette 

begrunner de litt ulikt. Noen er overhodet ikke interessert i å delta på fester, mens andre gir 

uttrykk for at de innerst inne ønsker å være en del av miljøet. Samtidig er det noen 

informanter som blir med på fester uten å drikke alkohol, og noen informanter som deltar i 

festemiljøet fullt ut. 

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka er av flere som ikke ønsker å være en del av festemiljøet:  

Det er skikkelig festemiljø. Folk røyker eller bruker midler da. Det er et av de tingene 

foreldrene mine har sagt til meg hele tiden gjennom oppveksten. Ikke følg det som 

andre sier. Du vet hva som er rett og galt. Så sier faren min alltid at jeg er jo eldst. Så 

jeg må være forbilde for lillesøsteren min. Og da må jeg følge dem.  

Angelo gir uttrykk for at det norske ungdomsmiljøet i form av festing og drikking er noe som 

foreldrene ser på som galt. Tilsvarende viser tidligere forskning (Engebrigtsen og Fuglerud 

2009: 88) at innvandrerforeldre ofte ser på ungdomskulturen som en trussel mot fokuset på 

skolearbeidet og trussel mot foreldrenes autoritet og verdigrunnlag. Dette stemmer med 

fortellingene til flere av mine informanter. Foreldrene ser på det å ta del i visse miljøer som 

noe som kan friste ungdommene til å handle i strid med deres verdier. Angelo forteller videre 

at han selv ønsker å ta avstand fra slike miljøer. I følge Fangen (2008: 103) kan man oppføre 
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seg på bestemte måter som signaliserer tilhørighet til bestemte fellesskap og samtidig avstand 

fra andre. Å definere hvem man er, handler like mye om å definere hvem man ikke er. Angelo 

distanserer seg fra festemiljøet i likhet med flere av mine informanter for å vise at de 

identifiserer seg mer familien og eget etnisk nettverk. Angelo føler sterk tilhørighet til eget 

etnisk nettverk og holder seg til sine egne både i fritiden og på skolen. Han forteller at han er 

mest sammen med tamilere i fritiden og at hans nærmeste på skolen også er tamiler: «Jeg har 

en tamilsk venn i klassen, men han er også den eneste tamilske i klassen inkludert meg, og vi 

henger alltid sammen». 

På den andre siden forteller Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka at hun ofte blir invitert på 

fester og er noen ganger med uten å drikke alkohol. Det at hun holder seg unna alkohol viser 

at normen om å ikke drikke er noe som ligger i henne, noe hun har internalisert. Samtidig så 

føler hun seg annerledes enn de andre og synes derfor ikke det er like gøy å være med:  

Jeg drikker ikke alkohol, så det blir litt sånn. Jeg synes det blir litt kjedelig etterhvert å 

dra på veldig mange fester. Så jeg drar på fester til de nærmeste (...). Jeg blir invitert 

på mange, men det er liksom de som. De som er mest festmennesker som pleier å dra 

på en måte. 

Nadia viser at hun ikke definerer seg som «festmenneske». Selv om hun blir inkludert i 

miljøet og noen ganger deltar på fester fører det ikke til endring i hennes etniske identitet. 

Hun forteller at hun føler tilhørighet til livet på skolen, har gode venner i klassen, og er med 

på det sosiale en gang i blant, men at hun identifiserer seg mer med hennes egen etnisitet, og 

bruker mesteparten av tiden med familien og holder seg i større grad til sin egen etnisk 

gruppe. Flere av mine informanter forteller om erfaringer som viser forskjeller mellom seg 

selv og etnisk norske medelever. De har en oppfatning av hvordan norske ungdom er, og viser 

ofte et skille mellom oss og dem. De blir sett på som «festmennesker», «badgirls», «frie», 

«ville» osv. Flere av jentene forteller at de har andre interesser enn festing, drikking og gutter. 

De tilbringer mye tid med familien og driver med fritidsaktiviteter ved siden av skolen slik 

som idrett, dans eller musikk. De fleste av guttene spiller fotball og trener på treningsstudio. 

Jentene driver med dans, teater, håndball eller musikk. Samtidig bruker flere mye tid på 

skolearbeid. Nadia sin tilpasning til ulike fellesskap minner om Eriksens (2001) begrep 

«bindestreksidentitet», og Angelo sin sterke tilhørighet til egen etnisk gruppe minner om det 

han kaller «ren identitet». 
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Alle mine tamilske informanter forteller at de bruker tid på skolearbeid i helgene og deltar på 

tamilsk skole der de får språk, kultur og religionsundervisning, og i tillegg får tilgang til 

leksehjelp, og organiserte aktiviteter arrangert av andre i nettverket slik som helgeskole for å 

lære musikk og dans. 

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka forteller:  

Jeg bruker ofte søndager. Og noen ganger lørdager morgen etter trening hvis jeg har 

tid før kvelden, så sitter jeg på lørdager, eller så er det søndager, at jeg sitter en hel dag 

og bare jobber. 

Angelo forteller om en vanlig dag i helgen: 

Jeg har fotballtrening. Det går jeg bare på en gang i uken, føler ikke at jeg trenger mer 

enn det. Og i dag har jeg leksehjelp og klokken tre så har jeg tamilsk skole, fra tre til 

fem. Også matte kurs har jeg da, men jeg har fri nå fra matteklassen fordi læreren min 

reiser til et sånt bryllup. Men det er da fredager og lørdager. Så har hele helgen skole. 

Angelo forteller at han spiller fotball både på hverdager og helger. Han forteller at han blir 

kjørt og hentet til fotballtreninger: «Pappa kjører meg alltid til trening som varer en og en halv 

time så henter pappa meg igjen». Han forteller også at foreldrene forbereder mat før og etter 

trening slik at han selv ikke trenger å bruke tid på det. Samtidig som han får mer tid til å gjøre 

lekser. Han forteller videre at hvis han ikke gjør lekser, deltar på undervisning eller andre 

aktiviteter foreldrene bidrar med bruker han tid med familien: «Jeg drar ikke ut med venner. 

Vi har familievenner som kommer på besøk bare. Familievenner er også tamilske».  

Det å tilbringe skolehverdagen med medelever som har andre interesser enn dem selv kan 

føles ensomt for noen og gi en følelse av annerledeshet eller utenforskap. Tyrkerne ser ut til i 

større grad å være integrert i det sosiale miljøet på skolen og etter skolen. De gir uttrykk for at 

de føler sterkere tilhørighet til den norske ungdomskulturen i større grad enn mine tamilske 

informanter. De er en del av «gjengen» og forteller om nære relasjoner med flere medelever. 

Når jeg i intervjuet stilte spørsmålet om hva de liker best på skolen svarte nesten alle mine 

tyrkiske informanter at det de liker best er å møte venner på skolen.  

Ozan med bakgrunn fra Tyrkia forteller i likhet med de fleste at det han liker best med skolen 

er å møte venner: «Det jeg liker mest er å møte de andre på skolen, være med venner». 
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De fleste av mine tyrkiske informanter forteller at de har få venner med bakgrunn fra Tyrkia. 

De har gjennomgående bedre kontakt med etnisk norske og andre innvandrergrupper enn 

tamilene, og er inkludert i flere ulike typer fellesskap. Deres nærmeste er venner med 

bakgrunn fra andre land. Syv av åtte tyrkiske informanter forteller at de bruker mer tid på 

venner i helgene og fritiden enn med familien.  

Azad med bakgrunn fra Tyrkia forteller: 

Men jeg er sånn type, jeg er med folk fra forskjellige bakgrunn, fra Marokko til 

Somalia til alt. Jeg pleier ikke å henge med bare tyrkere. 

Ozan med bakgrunn fra Tyrkia forteller at han har flest venner fra andre landbakgrunn: 

Jeg har mest utenlandske venner, fra alle steder. To av dem er fra Tyrkia, men resten 

er fra andre land. Jeg er mest med utenlandske, kanskje fordi der jeg er vokst opp er 

det ikke så mange norske. Det er mest utenlandske, men jeg har også norske venner 

da. 

Altina med bakgrunn fra Tyrkia forteller at hun er en del av «gjengen» på skolen. Hun 

forteller at de hun er mest sammen med er opptatt av russetid, fester, drikking og gutter. Hun 

føler selv tilhørighet til det norske ungdomsmiljøet. Samtidig som hun føler tilhørighet til 

familien og eget etnisk nettverk. I likhet med Eriksens (2001: 52) teori om etnisk identitet 

blant minoritetsungdom gir Altina uttrykk for at hun lever i to verdener. På den ene siden er 

hun en del av et miljø hvor de unge er frie, selvstendige og deltar i det sosiale liv. Samtidig 

lever hun i en familiesituasjon som stiller forventninger og motstridende krav. Hun gir uttrykk 

for at hun må holde de to verdener adskilt som fører til at hun drikker i skjul og føler seg 

tvunget til å måtte skjule og lyve for foreldrene sine. Hun forteller f.eks. at hun skal på kino 

eller sove hos en venninne når hun egentlig skal på fest. Hun synes dette er vanskelig da hun 

ikke vil skuffe foreldrene sine og ikke vil bryte tilliten de har til henne, men samtidig så er 

hun en del av det miljøet: 

Det er vanskelig. Jeg tenker mye på at jeg ikke vil skuffe foreldrene mine. Jeg har 

skapt så mye tillit til dem. Så jeg vil ikke drite meg ut, og gjøre en stor feil. Så når jeg 

sier jeg skal ut, så sier jeg ikke at jeg skal på fest. Da sier jeg at jeg skal ut med 

venninner, eller kino eller noe sånt. Og da er det greit. (....). Jeg har en helt annen 
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kultur enn de jeg henger med. Det er vanskelig å si at jeg må høre hjemme osv. Det er 

kjipt noen ganger. Så jeg ønsket noen ganger jeg var som dem. For de får lov til alt. 

Hun gir uttrykk for at hun føler seg som en annen person hjemme, og en annen med venner. 

Den friheten som hun ser hennes venninner har ønsket hun noen gang selv at hun hadde. Hun 

forteller at de kan gjøre slik som de selv ønsker uten å måtte spørre foreldrene om lov. Hun 

sier «det er vanskelig å si at jeg må høre hjemme». Hun gir uttrykk for at det er flaut at hun 

ikke har friheten til å kunne ta selvstendige valg. Hun får reaksjoner fra de hun henger med 

når hun sier at hun først må spørre foreldrene om lov til å dra ut og ønsket noen ganger at hun 

var som dem «som får lov til alt». Dette skjer samtidig som hun får dårlig samvittighet 

ovenfor foreldrene fordi hun ikke forteller dem sannheten. Hun føler derfor at hun både 

skuffer foreldrene samtidig som hun opplever reaksjoner fra hennes venner. Annick Prieur 

(2004: 141) har i sin studie om betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge snakket med flere 

som ikke opplever at deres innvandrerbakgrunn har preget hans eller hennes personlighet. 

Altina som opplever å leve et «dobbeltliv» viser at hun er preget av foreldrenes bakgrunn i 

form av at hun føler tilhørighet til familien og hennes innvandrerbakgrunn, samtidig som hun 

sammenligner seg med majoritetungdommene:  

Men liksom når jeg kommer inn der med dem så tenker jeg ikke på de tingene, da er 

jeg i min egen verden, da tenker jeg ikke så mye på foreldrene mine eller min kultur. 

Da føler jeg at jeg er en av dem. Og de har aldri sagt noe om at jeg annerledes. De 

føler at jeg er helt norsk. Det er mange som har spurt meg om jeg er helt norsk eller 

halvt norsk. Så sier jeg at jeg er helt så sier de at du får lov til så mye for å være 

utenlandsk. Jeg bare ja. De stoler vel på meg da. Jeg må ofte lyve, da går jeg med den 

samvittigheten (....) Jeg glemmer helt kulturen min når jeg er med venner. Når jeg går 

ut av huset glemmer jeg helt kulturen min, og er en helt annen person. Så kommer jeg 

inn igjen så er jeg en helt annen person, da er jeg den snille liksom (....). Jeg har gjort 

så mye dumt med tanke på min kultur og religion. Så hvis de hadde visst alt jeg hadde 

gjort så hadde de sikkert kastet meg ut. 

Altina gir uttrykk for at hun lever et slags dobbeliv. Det er motsetninger mellom hvordan hun 

oppfører seg hjemme med familien og hvordan hun oppfører seg på skolen eller blant venner i 

fritiden. Hun gir uttrykk for at hun holder de to verdener adskilt der hvor hun på den ene siden 

er «slem» og den andre siden «snill». I likhet med studien til Fangen (2006: 8) er hun et 

eksempel på en som bytter på identiteter. Hun svitsjer inn og ut av identiteter ved å 
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imøtekomme foreldrenes krav hjemme, men drikke og feste når hun er alene med venner. 

Tilsvarende tilpasser hun seg på en måte som minner om Eriksens (2003) begrep om «kreolsk 

identitet», der hun blander og kombinerer flere kulturer og identiteter: 

For norske er det helt vanlig å være litt bad girl, men for oss er det helt feil. Måten jeg 

lever på er helt normalt her, dra på fester og sånn. Men hos mine foreldre eller kultur 

så er det ikke greit i det hele tatt. Det er helt feil, ikke aktuelt i det hele tatt. Det er ikke 

normalt for dem.  

Altina gir uttrykk for at foreldrene har strenge regler og normer som hun ikke klarer å følge. 

Hun ser ut til å identifisere seg mer med etnisk norske medelever. Samtidig ønsket hun ofte at 

hun var mer slik foreldrene ønsker. Hun ønsket at hun likte å lese bøker, spille sjakk og 

brettspill eller dra på kino, men hun understreker at det ikke er henne. Hun føler mer 

tilhørighet til aktiviteter som hun opplever som «skikkelig norske ting». Men slike aktiviteter 

er i følge hennes familie ikke tillatt. Fortellingen til Altina om ambivalens og etnisk 

tilhørighet viser hvordan etniske grenser gjøres av unge og virker både muliggjørende og 

begrensende for dem.  

Sinan med bakgrunn fra Tyrkia forteller i likhet med Altina at han ofte må skjule eller lyve 

for foreldrene:  

Det skjer alltid at jeg må lyve. Det kan være hva som helst. Jeg skal sikkert ut med 

venner. Jeg skal sikkert komme hjem sent. Ehh. Det har jo hendt at jeg har fått dårlige 

karakterer også. Jeg har ofte hatt behov for å lyve eller finne på en grunn. 

Flere av mine informanter fremstår for meg som delt mellom to verdener. De er en del av 

begge kulturer, men det som er tillatt i den ene verden, er ikke tillatt i den andre verden. De 

opplever å leve i to forskjellige verdener hvor de føler tilhørighet til begge fellesskapene de er 

en del av, og dette fører til at noen opplever en kamp mellom å være slik som foreldrene 

forventer av dem på den ene siden. Og slik som deres venner forventer på den andre siden. 

Mine informanter med bakgrunn fra Tyrkia ser ut til i større grad å bli påvirket av majoriteten. 

De identifiserer seg mer med etnisk norske og unge fra andre landbakgrunn, mens tamilene 

ser ut til å identifisere seg sterkest med andre tamilere og sin egen etnisitet. De har 

internalisert kulturen i større grad og distanserer seg mer fra ungdomskulturen enn det 

tyrkerne gjør. Samtidig viser funnene mine at det også er forskjeller innad i gruppen. Leyla 
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med bakgrunn fra Tyrkia ser ut til i likhet med tamilene å føle sterkere tilhørighet til familien 

og egen etnisk gruppe. Hun var også en av mine informanter som var mest opptatt av 

religionen sin, og understreker at hun ikke vil være en del av festemiljøet:  

Miljøet her er litt sånn festemiljø (…). De kommer mandagsmorgen å snakker bare om 

festen, mens jeg snakker om politiske aksjoner jeg har gjort, eller hva jeg har gjort 

med familien. Her er det veldig partymiljø (…). Jeg er glad for at jeg holder meg unna 

det. 

Funnene over viser ulike måter å være integrert på i skolen og miljøet. Tamilene er integrert i 

skole gjennom at de bruker mye tid på skolearbeid, og tyrkerne er integrert i det sosiale 

miljøet på skolen. Som funnene over viser er det forskjeller blant informantene mine om 

hvilke fellesskap de føler mest tilhørighet til. Jeg har funnet tre ulike tilhørighetsformer blant 

informantene som minner om Eriksens (2003) tre typer identitetsmessige tilpasninger. Det er 

en liten gruppe som ikke føler noe tilhørighet til majoritetsbefolkningen. Dette gjelder både 

det norske fellesskapet på skolen og etter skolen. De tar ikke noe del i den norske 

ungdomskulturen, og holder seg kun til sine egne som vil si deres familie og etniske nettverk. 

Denne gruppen gir likevel uttrykk for at de trives på skolen fordi de føler seg hjemme i det 

faglige. De kommer på skolen for å lære, men holder seg mest mulig unna det sosiale. Denne 

tilhørighetsformen minner om det Eriksen kaller «ren identitet». Den andre gruppen føler 

tilhørighet til livet på skolen, men i mindre grad til livet etter skolen. De fleste i denne 

gruppen er tamilere. De forteller om gode relasjoner til medelever og er sosiale i skoletiden, 

samtidig som de er opptatt av karakterer og det faglige. Etter skoletiden er de mest med 

familie og andre i deres etniske nettverk. De føler seg som tamilske blant familien og i 

fritiden, men føler seg som «norske» når de er blant venner på skolen slik som 

«bindestreksidentiteten». Den tredje gruppen føler tilhørighet til både den norske 

ungdomskulturen og til sitt eget etniske nettverk. De fleste i denne gruppen er tyrkere. Dette 

minner om det Eriksen kaller «kreolsk identitet», der de unge kombinerer og blander flere 

kulturer og identiteter. De ulike tilhørighetsformene ser ut til å gi ulike typer ressurser som 

har betydning for utdanningsambisjoner og skolesuksess. Det å føle tilhørighet til skolen er 

viktig for mine informanters utdanningsambisjoner, men det å føle tilhørighet til det sosiale 

miljøet ser ikke ut til å ha betydning for å lykkes faglig på videregående skole.  
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8.1.1 Kjønn 

I det følgende vil jeg gå nærmere inn på de ulike tilhørighetsformene, samtidig som jeg også 

utforsker hvordan kjønn kan spille en rolle for etnisk tilhørighet og syne på oppdragelse/ hva 

som er passende og upassende atferd.  

Prieur (2004: 142) har i sin studie funnet ut at tilhørigheten til sitt eget etniske nettverk har 

forskjellig betydninger for menn og kvinner. Noen kvinner nevner at den innebærer en 

begrensning av bevegelsesfriheten eller handlefriheten. Denne betydningen av etnisitet var 

ikke framtredende hos de unge mennene. I likhet med hennes funn er det også forskjeller 

mellom de tyrkiske jentene og guttene i mitt materiale. Guttene opplever også tilhørighet til 

deres etniske nettverk, men føler ikke at denne begrenser dem i andre sosiale aktiviteter. Flere 

av de tyrkiske guttene forteller at de gjør så godt de kan for å holde på kulturen deres, 

samtidig som de synes det er viktig å bli integrert i det norske samfunn. De møter andre 

tyrkere i moskeen og de samler seg også når de spiller fotball sammen. Samtidig føler guttene 

tilhørighet til den norske ungdomskulturen.  

Ali med bakgrunn fra Tyrkia forteller at han føler tilhørighet til storsamfunnet og eget etnisk 

nettverk:  

Jeg synes man må bli integrert i det samfunnet man lever i (...). Men så har vi også 

noen tyrkiske samlinger. Hvis man er aktiv så får man vite alt. Jeg føler at vi gjør så 

godt vi kan for å holde på kulturen vår, ikke bryte norske lover, men bare holde på 

kulturen vår samtidig bli integrert. 

De tyrkiske guttene jeg har snakket med bruker mest tid med venner uten at de på samme 

måte som jentene føler de må skjule eller lyve for foreldrene sine. Det kan se ut som de sklir 

ut oftere fordi de har større frihet til å skeie ut. De er også den gruppen i mitt materiale som er 

minst opptatt av karakterer og å lykkes på skolen. I følge studien til Shah mfl. (2010) om 

utdanningssuksess blant unge britisk pakistanere fant de også forskjeller mellom jentene og 

guttene i utdanningssystemet. Funnene viste at jentene klarte seg bedre på skolen enn guttene. 

De viste en tendens til at guttenes sosiale nettverk i noen sammenhenger kunne virke 

ødeleggende på skoleprestasjoner. Det var en kombinasjon av destruktiv sosiale nettverk og 

fordommer fra samfunnet. Det jeg har funnet i mitt materiale er at guttenes nettverk ikke ser 

ut til å være like opptatt av skolen. Jentenes sosiale nettverk viser i større grad å støtte 

hverandre i skolen. Eksempelvis hjelper de ofte hverandre med lekser og skolearbeid. Det ser 
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også ut som guttene i mindre grad får dårlig samvittighet når de gjør noe som de vet 

foreldrene ikke aksepterer. De føler derfor ikke i like stor grad det å være delt mellom to 

verdener. De holder de verdenene mer åpent enn skjult. Dette gjelder ikke alle guttene, men 

flesteparten gir uttrykk for at det er mer åpent. Tilsvarende viser studien til Engebrigtsen og 

Fuglerud (2007) at innvandrerjenter opplever sterkere foreldrekontroll enn guttene.  

Som beskrevet i teorien om sosial integrasjon ser det ut som det for noen av etterkommerne 

fungerer best for skolesuksess om de holder seg til sin egen etniske gruppe og er integrert og 

involvert i sitt eget etniske nettverk enn å ha omgang med majoritetsbefolkningen. Durkheims 

teori går ut på at hvor sterkere man er integrert i sin egen gruppe hvor sterkere kontroll over 

individet. Det å være godt integrert i det sosiale miljøet og føle tilhørighet til majoriteten ser 

ikke ut til å ha like stor betydning for skolesuksess som følelsen av tilhørighet til sitt eget 

etniske nettverk. Tamilene gir uttrykk for at de ønsker å følge og oppføre seg slik som 

familien og det etniske nettverket forventer av dem. Det er en forutsetning at det etniske 

nettverket støtter opp med skolearbeidet slik som det tamilske nettverket viser seg å gjøre og 

at de selv føler seg knyttet og involvert i miljøet. Funnene mine viser at det å assimileres med 

majoriteten ikke er like bra for skoleresultater, men at det å opprettholde/beholde sin egen 

kultur og normer i møte med storsamfunnet har betydning for å lykkes i skolen.  

Spørsmålet er om dette alltid er slik eller om det har mer å gjøre med hva slags kulturer som 

møtes og hvilket miljø de kommer til. Dette kan ha betydning for om det er en fornuftig 

strategi å assimileres i miljøet du kommer til eller om man bør holde seg til sin egen etnisk 

gruppe.  

Det at asiater generelt gjør det bedre enn andre grupper i USA (National Geographic 2018), 

indikerer at de fleste kulturer fra Asia, fra India og østover prioriterer skole og utdanning 

høyere enn andre etniske grupper. Hvis majoritetskulturen prioriterer andre verdier enn 

utdanning, er det naturlig at assimilering med en slik kultur svekker graden av skolesuksess.  

8.1.2 Lærernes forventninger og etniske stereotypier 

Et annet relevant tema som informantene mine var opptatt av er lærernes ulike forventninger 

til dem. Alle mine tamilske informanter forteller at lærerne motiverer dem og at de har 

forventninger om at de skal oppnå gode karakterer på prøver. Mine tyrkiske informanter 

forteller på den andre siden at de ikke opplever noe særlig forventninger fra lærerne. De 
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kommer med felles uttalelser som «jeg vet ikke om de har forventninger til meg», «jeg tror 

ikke de forventer noe egentlig» «lærerne er sløve, de bryr seg ikke så mye om hva jeg får». 

Altina med bakgrunn fra Tyrkia forteller om lærernes forventninger til henne: «Det spørs 

hvilket fag vi har. Matte så tenker de hun er dum liksom. Det tror jeg at de tenker». 

Mine tamilske informanter forteller at lærerne forventer at de skal lykkes på skolen. Både 

Angelo og Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller de blir sett på som den flinke eleven.  

Nadia forteller:  

Jeg blir jo sett på som en av de flinke elevene. Så ja. Så jeg føler at de har høye 

forventninger til meg, at jeg skal gjøre det bra på en måte. 

Hun forteller videre at hvis hun f.eks. får en 4er på en prøve så får hun reaksjoner fra lærerne 

fordi de vet at hun kan bedre.  

Tharsika med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med de fleste tamilene at hun er 

fornøyd med lærerne på skolen: 

Jeg er kjempefornøyd (...). Læreren motiverer deg og hjelper deg om hvordan du skal 

gjøre det bedre og sånn. 

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller at det er variasjoner blant lærerne. Noen forventer 

at hun skal gjøre det bra, og andre forventer ikke særlig mye. Hun forteller at i de fagene hun 

opplever lærernes forventninger er også de fagene hun får best karakterer: 

Siden hun har så mye forventninger så må jeg gjøre mitt beste. Det er egentlig bra. 

Fordi hvis læreren ikke har forventninger, så mister jeg motivasjonen til å lære. Så hu 

har motivert meg siden første halvår. Jeg blir motivert av det. 

I tråd med tidligere forskning (Pasztor 2010) om tyrkere i skolesystemet i Nederland kommer 

det fram at lærernes og skolens forventninger til elevene har betydning for deres 

skoleprestasjoner. Det kan oppnå en form for selvoppfyllende profeti hvor elever som 

opplever at lærerne forventer at de skal gjøre det dårlig på skolen, faktisk gjør det dårligere 

enn de utgangspunktet ville gjort. De internaliserer bilde andre har til dem. De signifikante 
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andre. Elevene kan enten bekrefte lærernes forventninger til dem slik som Altina gir uttrykk 

for, men de kan også bli inspirert til å bevise at de tar feil.  

I tråd med tidligere forskning på feltet (Lee og Zhou 2014) kan tamilenes gode rykte i 

skolesituasjonen se ut til å bli en selvoppfyllende positiv profeti. Dette gjelder også asiatiske 

innvandrerjenter generelt, men for gutter kan det være motsatt. Skolesuksess blant en bestemt 

innvandrergruppe kan påvirke læreres og andre medelevers vurderinger slik at de ser på alle 

fra den gruppen på en bestemt måte. De favoriserer dem og forventer at de skal lykkes i 

skolen. På denne måten har de ubevisst skapt en selvoppfyllende positiv profeti om at alle fra 

den gruppen skal oppnå skolesuksess (Lee og Zhou 2014). I tråd med Mertons (1948) teori 

om selvoppfyllende profeti kan lærerens og elevers forventninger til dem resultere i en 

endring i elevers oppførsel og faglige utfall. Det kan på den ene siden føre til at høye 

forventninger fører til at de selv tror på at de kan oppnå skolesuksess som gjør at de legger 

mer tid og krefter i skolearbeidet fordi det er det som forventes av dem. På den andre siden 

kan de som opplever at lærerne forventer at de skal mislykkes i skolen, ende med å gjøre det 

dårligere enn de i utgangspunktet ville gjort. Dette henger også sammen med hvilken uttelling 

man tror man vil få, og er avhengig av hvem man sammenligner seg med, dvs. hvilken 

referansegruppe man har (Birkelund og Mastekaasa 2009:25). Tamiler ser ut til å 

sammenligne seg med andre tamilere som også oppnår skolesuksess. De ser seg selv som 

«suksessgruppen» og gjør derfor det som skal til for å oppnå denne suksessen.  

8.2 Familierelasjoner og etniske nettverk 

Alle mine informanter forteller om nære relasjoner med foreldre og søsken, og føler 

tilhørighet til familien og egen etnisitet. De gir alle uttrykk for at familien er opptatt av å 

støtte hverandre og hjelpe hverandre. I likhet med tidligere forskning på feltet (Fekjær og 

Leirvik 2011) gir mine informanter uttrykk for at et åpent forhold med foreldrene der det er 

rom for å dele tanker og følelser fører til et godt forhold der de ikke trenger å lyve eller skjule 

ting for foreldrene. Materialet mitt viser at tamilene har et større og tettere etnisk nettverk i 

Norge enn tyrkerne. Mine tyrkiske informanter forteller i likhet med tamilene at de har sterke 

bånd til kjernefamilien, men de har ikke like god kontakt med familie lenger unna og har ikke 

like tett bånd med andre i deres etniske nettverk. Flere forteller at de ikke kjenner mange 

tyrkere og har ikke et stort tyrkisk nettverk i Norge. I likhet med studien til Engebrigtsen og 

Fuglerud (2011) viser mine funn at tamilene har et stort etnisk nettverk i Norge. De har en 
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sterk indre organisering og tilbringer mye tid i tamilske foreninger og deltar ofte på ulike 

fritidstilbud arrangert av andre i deres etniske nettverk, slik som f.eks. tamilsk skole, tamilsk 

fotballag, tamilske foreninger osv. I følge studien har ikke de somaliske miljøene like sterk 

intern organisering som tamilene. I likhet med de somaliske informantene gir også mine 

tyrkiske informanter uttrykk for at de har et mindre etnisk nettverk enn tamilene, og at de i 

større grad er med majoriteten. De gir uttrykk for at de har flere sosiale relasjoner i det norske 

samfunnet enn mine tamilske informanter. Mine tamilske informanter er mest med andre i sitt 

eget etniske nettverk. De fleste forteller om nære relasjoner med andre tamilere. Når jeg spør 

hvem som er deres bestevenner så svarer flere andre tamilere: 

Tharsika forteller:  

Vi har en fin liten tamilsk gjeng så er vi bare med dem. Vi trenger ikke utvide det 

liksom. Mine nærmeste venner er fra Sri Lanka. Jeg har to nære beste venner. En jeg 

er født og oppvokst med og hun ene ble jeg kjent med gjennom sånn i den tamilske 

skolen da jeg var seks. Så hun er naboen min. 

Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller om sterkt bånd med familien: 

Vi har kjempe nært forhold. Både familie og slektninger. Jeg kan fortelle de alt om 

livet mitt, alt som foregår. 

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka forteller også at han føler sterk tilhørighet til egen etnisk 

gruppe. Han hører ofte på tamilsk musikk, ser på tamilske filmer, leser tamilske bøker osv. 

Familien møter også ofte andre tamilere: 

Jeg føler vi møtes veldig ofte. Det er mye fester. Ikke sånn ungdomsfester. Men 

familiefester. Da treffes vi alle tamilske familier (...). Mamma har sånn kalender 

hjemme. Det er hvert fall tre ganger i måneden så kommer det en eller annen sin 

bursdag og da går vi dit. Så det er en del av rutinene vår.  

Alle mine tamilske informanter forteller at de bruker mer tid på familien enn venner. De 

forteller også at de deler mer med foreldrene sine enn de gjør med venner. De bruker fritiden 

og helgene sammen med familien og forteller alle om et tamilsk nettverk de er en del av. 

Angelo forteller at det er en del av månedsrutinen å dra på tamilske fester og arrangementer. 

En viktig arena for jevnlig kontakt er helgeskolene hvor tamilske barn går for å lære tamilsk 
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språk, musikk eller dans. I følge studien til Engebrigtsen og Fuglerud (2009) kan disse 

«arenaene utgjøre «noder» for vedlikehold og samordning av vennskapelige 

nettverksforbindelser». I tråd med teorien om etnisk kapital (Modood 2004) viser mine funn 

over ulike ressurser som er tilgjengelige for alle i det tamilske nettverket.  

Begge etterkommergruppene er opptatt av å ivareta den tamilske og tyrkiske kulturen. Noen 

av mine tyrkiske informanter er svært opptatt av å ivareta kulturen sin og vise lojalitet til 

denne. De mest religiøse tyrkiske informantene mine forteller at det er viktig for dem å ikke ta 

del i det norske samfunnet som bryter mot normene og religionen, mens noen andre tyrkiske 

informanter gjør det motsatte, men møter derfor konflikter hjemme. Tidligere forskning på 

feltet (Shah m.fl. 2010: 1122) viser at det å være religiøs eller ha tilknytning til sin egen 

religion er bra for skoleresultater fordi det er en disiplinerende faktor. Funnene mine indikerer 

ikke store forskjeller på hvilken religion man tilhører. På den andre siden viser mitt 

intervjumaterialet blant tyrkerne at det er en tendens til at det er en sammenheng mellom 

utdanningsambisjoner og graden av religiøsitet vs. sekularitet. Funnene mine viser at det er en 

tendens til at det å praktisere og være trofast mot sin religion styrker deres skoleinteresse og 

utdanningsambisjoner. Som jeg har illustrert tidligere i dette kapittelet gjorde slike forskjeller 

seg gjeldende mellom Leyla og Altina med bakgrunn fra Tyrkia. Leyla ga uttrykk for å være 

opptatt av religionen sin, var mer praktiserende og religiøs slik som familien. Hun viste også 

høyere utdanningsambisjoner enn Altina. Altina er også muslim, men var ikke like opptatt av 

religionen og var ikke praktiserende. Hun brøt ofte normen om å ikke drikke, ikke feste osv. 

Hun hadde heller ikke like høye utdanning ambisjoner som Leyla og viste mindre 

skoleinteresse. Funnene viser at de som ikke gjør det godt på skolen er de som er mest med 

norske venner og ikke opptatt av egen religion. Dette gjelder også det jeg fant hos guttene. De 

som var mest opptatt av religion var også mest knyttet til eget etnisk nettverk. Hos mine 

tamilske informanter ser religion ut til å ha mindre betydning. Blant tamilene har sterke 

familiebånd og tette etnisk nettverk større betydning for å lykkes i skolen enn både religion og 

kjønn. Mine funn indikerer at blant tyrkerne så har religiøsitet og kjønn større betydning for 

utdanningsambisjoner enn det har blant tamilene. Tidligere forskning (Shah m.fl. 2010) 

stemmer hos mine informanter ved at det er en tendens til større skoleinteresse og høyere 

utdanningsambisjoner blant de som ikke har brutt med religionen.  
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8.2.1 Sosial kontroll over aktiviteter og det sosiale liv 

Porten (1998) påpeker at foreldrekontrollen kan føles som en trygghet for noen, mens for 

andre kan kontrollen oppleves som begrensende på deres frihet. Flere av mine informanter gir 

uttrykk for at den sosiale kontrollen går ut over deres fritid og vennerelasjoner i den grad at de 

har foreldre som setter tydelige rammer i form av å bestemme når de kan få gå ut, hvem de 

kan få være sammen med, og hvor lenge de kan være ute. Noen forteller også at foreldrene 

ringer mange ganger og at de heletiden må oppdatere dem.  

Shanti med bakgrunn fra Sri Lanka forteller i likhet med flere av mine informanter at 

foreldrene har oversikt over mer enn bare karakterer og skolegangen: 

De pleier å ha oversikt over hvem jeg henger med, på skolen og etter skolen. De vet 

alltid hvem jeg er med. Jeg må alltid oppdatere dem heletiden. 

Nadia med bakgrunn fra Sri Lanka forteller at hun alltid må spørre foreldrene om lov før hun 

bestemmer seg for noe: 

Jeg er sånn at jeg skal spørre foreldrene mine før jeg gjør noe (...) Det er liksom sånn 

at du må spørre på en måte. Eller det har blitt en vane at jeg spør før jeg gjør noe. 

Uansett hva det er, det å gå ut med venner liksom.  

I tillegg opplever noen restriksjoner på fritidsaktiviteter. De forteller ofte at norske ungdom 

har det lettere enn dem ved at de har friheten til å bestemme selv og har muligheten til å gjøre 

akkurat slik de ønsker. Noen av informantene understreker at de selv ikke ønsker denne 

friheten og setter pris på strenge foreldre som presser dem i skolearbeidet og ikke lar dem 

gjøre som de vil. Det gir dem en trygghetsfølelse som de setter pris på.  

Angelo med bakgrunn fra Sri Lanka er en av flere informanter som setter pris på streng 

oppdragelse.  

Jeg er glad for at foreldrene mine er sånn. Jeg vil ikke ha mer frihet. Jeg føler det er en 

god balanse. Hvis jeg gjør noe dårlig, får jeg kjeft. Men da lærer jeg noe av det.  

Informantene med bakgrunn fra Tyrkia opplever i likhet med tamilene at foreldrene har 

oversikt over alt de gjør i fritiden. Noen av informantene gir uttrykk for at foreldrene er mer 

opptatt av hva de gjør i fritiden enn skolearbeidet.    
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Melvin med bakgrunn fra Tyrkia forteller:  

Hver gang jeg skal ut så må de vite hvem jeg skal være med og hvor jeg skal være, hva 

jeg skal gjøre, når jeg skal komme hjem. (...). Hvis jeg er ett minutt sent, så får jeg 

ikke straff liksom, men han blir sur på meg. Og han tror ikke på meg mer liksom på en 

måte. Hvis jeg sier til han at jeg skal ut med han og han, kompisen min så sier han. Ja 

greit, men så stoler han egentlig ikke på meg. Han mister troen på deg liksom. Så man 

må gjøre alt for at faren din har tro på deg liksom (...). Han ringer meg alltid og sier 

hvor er du og sånn. Så han har ringt meg flere ganger og sagt hvor er du. Og han blir 

sur fordi jeg ikke kommer hjem tidlig. 

Foreldrene følger dem ikke bare i skolegangen, men også i fritiden. De har sterke meninger 

og strenge regler når det gjelder valg av fritidsaktiviteter og venner.  

Zhou og Bankston (1994) framhever at selv om etnisk kapital i form av tette, kontrollerende 

etniske nettverk er positivt med tanke på suksess i utdanningssystemet, kan det samtidig 

innebære betydelige omkostninger for de unge. Det er derfor ikke gitt at etnisitet fungerer 

som positiv kapital for andre former for tilpasning. Det kan blant annet påvirke de unges 

psykiske helse i negativ retning, føre til et anstrengt forhold til foreldrene, samt føre til sosial 

ekskludering fra jevnaldrende (Leirvik 2016: 170). Tilhørighet og lojalitet til sin familie og 

etniske grupper er viktig for å oppnå den sosiale mobiliteten som foreldrene og ungdommene 

ønsker (Engebrigtsen og Fuglerud 2009: 130). Samtidig kan den samme tryggheten og støtten 

som ligger i et tett etnisk nettverk undertrykke utvikling av autonomi hos den enkelte. 

Tamilene gir uttrykk for en så sterk lojalitet og tilhørighet til sin egen gruppe og familie slik 

at kontrollen og presset virker mer som en ressurs som er nyttig for dem i skolen. Det 

motiverer dem til å gjøre det bra, og følelsen av press gir dem et positivt driv i skolearbeidet. 

De føler ikke behov for friheten til å gjøre noe foreldrene ikke ønsker av dem. Tyrkerne gir 

uttrykk for at de i større grad deltar i aktiviteter som foreldrene ikke ønsker, og føler behov 

for å måtte skjule det de gjør i fritiden eller hvem de henger med. Samtidig som de føler at de 

må lyve til foreldrene sine. Dette er noe som kan skape konflikter hjemme og får dem til å 

utvikle dårlige følelser og dårlig samvittighet. Dette kan for noen påvirke deres prestasjoner 

på skolen. Tamilene unngår i større grad konflikter hjemme og unngår å føle at det er en kamp 

mellom noe foreldrene forventer og deres eget ønske. Men samtidig så viser tamilene at de 

ofte ikke kan ta selvstendige valg. Flere av mine tamilske informanter forteller at de ofte må 

høre med foreldrene sine før de tar noen form for valg, og kommer med uttalelser som: «jeg 
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må bare høre på dem», «jeg må alltid gjøre som de sier». «Så må jeg jo akseptere det. Jeg har 

ikke noen andre valg». Foreldrene kontrollerer dem ved at de har full oversikt over 

skolearbeidet slik som alle karakterene og prøvene, samtidig som de har oversikt over alt de 

gjør i fritiden. Slik som illustrert tidligere var det en av informantene med bakgrunn fra Sri 

Lanka som ble presset til å gå på privatundervisning. Flere gir uttrykk for at foreldrene 

kontrollerer både skoleaktiviteter og fritid.  

8.3 Oppsummering 

Mine funn indikerer at tamilene i større grad enn tyrkerne holder seg unna det norske 

ungdomsmiljøet, mens tyrkerne gjennomgående har bedre kontakt med etnisk norske og andre 

etterkommergrupper. Det ser ut som tyrkerne i større grad tilpasser seg ungdomskulturen. 

Samtidig viser mine funn at det er variasjoner innad i etterkommergruppene, slik som 

påvirkningen av deres religiøse bakgrunn og foreldrenes innvandringsgrunn, og forskjeller 

mellom jenter og gutter.  

Tamilenes skolesuksess viser i stor grad å skyldes sterk etnisk gruppeidentitet og en 

avstandtagen i forhold til majoritetssamfunnet. Denne effekten skyldes blant annet at tamilene 

i sin kultur har et sterkt fokus på utdanning og hjelper hverandre, men også at norsk 

ungdomskultur ser ut til å være mer opptatt av det sosiale enn karakterer. Tyrkerne som i 

større grad har en fot i begge kulturer oppnår ikke samme grad av skolesuksess.  

Det er forskjeller på informantene mine. Det er noen som holder seg fra norske 

ungdomsmiljøet og holder seg til sine egne i fritiden, mens det er noen som har god kontakt 

med etnisk norske og andre etterkommergrupper. Sett utenfra virker det som at tyrkerne deltar 

i andre typer fellesskap enn sitt eget etniske miljø i større grad enn tamilene, men det er også 

variasjon innad i gruppen her. Jeg har snakket med noen tyrkiske informanter som bruker 

tiden sin med andre tyrkere. De møtes på cafeer, i moskeen osv. Men de gir likevel inntrykk 

av å ha mer kontakt med majoritetsbefolkningen. Tilhørighet til skolen sosialt og faglig og 

fellesskapet med medelever i skoletiden utover egen etnisk gruppe ser ut til å være positivt for 

deres utdanningsambisjoner, men utfordringen ser ut til å ligge mer i hva ungdommene gjør 

på fritiden og da spesielt festing.  

Forskning og mine funn viser at det å tilhøre en etnisk gruppe med sterk identitet og samhold 

er positivt for skolesuksess og det å klare seg godt som innvandrer. Det å assimileres med 
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majoritetsbefolkningen og ta avstand fra egen kultur har en tendens til å ikke gå bra fordi det 

har en tendens til å føre til adopsjon av de mer negative sidene ved majoritetsbefolkningens 

kultur. Det er uansett en balansegang mellom det å finne styrke i egen kultur og gruppe og det 

å integreres i storsamfunnet. Mine funn viser at etniske nettverk støtter opp om skolesuksess i 

større grad enn majoritetsungdommens nettverk.  

Funnene mine viser også at etnisk tilhørighet i form av familierelasjoner og vennerelasjoner 

kan påvirke innflytelsen av etnisk kapital på skolesuksess. Samspillet mellom 

familierelasjoner og vennerelasjoner kan styrke innflytelsen av etnisk kapital og sosial 

mobilitet. Samspillet mellom etnisitet, kjønn og religion kan noen ganger virke for å styrke 

innflytelsen av etnisk kapital og støtte sosial mobilitet. Mine funn indikerer at blant tyrkerne 

så har religiøsitet og kjønn større betydning for utdanningsambisjoner enn det har blant 

tamilene. 
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9 Konklusjon 

Mange førstegenerasjons innvandrernes barn er i ferd med å bli voksne. Deres vei inn i 

voksenlivet følges med stor spenning av mange fordi etterkommerne er med på å forme en ny 

generasjon og hvordan det går med dem i det norske utdanningssystemet er en viktig 

indikasjon på om integreringsarbeidet har vært vellykket. Denne studien gir kunnskap om 

hvordan vi kan forstå ambisjoner og skolesuksess blant tamilske og tyrkiske etterkommere i 

videregående skole og bidrar i så måte til forskningslitteraturen om integrering av 

innvandrernes barn. Et sentralt spørsmål i denne oppgaven var å undersøke hvordan etnisk 

tilhørighet kan forme ambisjoner og skolesuksess.  

Foreliggende kvantitativ forskning (Henriksen 2010; Egge-Hoveid og Sandnes 2005; Bakken 

2014) viser at etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere representerer grupper med 

ganske lik sosial bakgrunn, men samtidig veldig ulik grad av skolesuksess. Det er årsaken til 

at jeg har valgt å fokusere på disse to gruppene i denne studien.  

Innledningsvis la jeg frem følgende problemstilling: 

«Hvordan kan etnisk tilhørighet bidra til å forklare utdanningsambisjoner og skolesuksess 

blant etterkommere av tamilske og tyrkiske innvandrere i den videregående skolen?» 

For å svare på problemstillingen har jeg i analysen fokusert på informantenes fortellinger om 

foreldrenes migrasjonshistorie og sosiale bakgrunn fra hjemlandet, familieforhold med vekt 

på relasjonen til foreldrene, foreldrenes forventninger, ressurser og praksis, og fortellinger om 

deres tilhørighet til ulike fellesskap. Disse utgjør vennerelasjoner på skolen og fritid og 

tilhørighet til eget etnisk nettverk. 

I konklusjonen vil jeg diskutere viktige temaer jeg mener er sentrale for å forstå mine funn. 

Jeg vil diskutere utdanning som et kollektivt prosjekt, betydningen av etnisk kapital og 

ressurser for oppfølging i skolen og hvordan foreldrepraksis og ulike tilhørighetsformer 

påvirker informantenes utdanningsambisjoner og skolesuksess.   
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9.1 Innvandrerdriv og utdanning som kollektivt 

prosjekt 

Funnene mine viser at det er et klart uttrykt innvandrerdriv blant begge etterkommergruppene 

i denne studien. Gjennomgående i hele mitt materiale er at alle informantene verdsetter 

utdanning og gir uttrykk for at foreldrene er opptatt av deres skolegang og oppmuntrer dem til 

å gjøre sitt beste i skolesituasjonen. I tråd med tidligere forskning på feltet (Zhou og Bankston 

1994; Shah m.fl. 2010) fremstilles mine informanters skolegang som en del av et 

familieprosjekt ved at barnas gode skoleprestasjoner oppleves som suksess også for 

foreldrene og gir familien prestisje innenfor det etniske miljøet. Dette fenomenet ser ut til å 

være spesielt viktig for informanter som har foreldre eller besteforeldre som har hatt høy 

sosial status i hjemlandet og som i tillegg har et stort nettverk i Norge som de er tett tilknyttet 

til. Mine funn viser at tamilene har et større etnisk nettverk enn tyrkerne. Dette fører til at det 

blir mer konkurranse familiene imellom hos tamilene enn hos tyrkerne.  

Takknemlighet og respekt er viktige drivere hos begge informantgruppene. De legger stor 

vekt på disse faktorene når de snakker om kultur og familieforhold. Som illustrert i tidligere 

forskning (Leirvik 2010) viser de takknemlighet og respekt ovenfor foreldrene sine ved å 

innfri foreldrenes ønsker og forventninger når det gjelder valg av utdanning og fokus på 

skolegangen. Flere av mine informanter viser at dette også gjelder valg av vennekrets og 

fritidsaktiviteter.   

Begge informantgruppene gir uttrykk for at foreldrene forventer at de skal lykkes i skolen. 

Det ser ut som der tamilene møter eksplisitte forventninger, møter tyrkerne mer implisitte og 

subtile forventninger til skolesuksess. Eksempelvis forteller informantene med bakgrunn fra 

Tyrkia at foreldrene gir uttrykk for at «de kan bli hva de vil, så lenge de fullfører», samtidig 

som de er klar over at foreldrene ønsker at de velger retninger som ses som prestisjefylte. 

Flere av tyrkerne i mitt materiale har derfor valgt studiespesialisering til tross for at de selv i 

utgangspunktet ønsket å velge en annen studieretning. Mine tamilske informanter forteller at 

de er vokst opp med klare og tydelige forventninger om at de skal ta høyere utdanning, og 

velge elite- og profesjonsutdanninger etter endt videregående skole slik at det for dem har 

vært naturlig å velge den retningen.  
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9.2 Ressurser og praksis 

Utdanningsforventninger alene er ikke nok til å skape skolesuksess. Jeg har derfor også sett 

på hvordan etterkommergruppene har ulike ressurser til å følge opp disse forventningene. Jeg 

har analysert forholdet mellom foreldrenes forventninger og praksis, og sett på hvilke 

ressurser informantene har tilgjengelig og hvordan de bruker disse i praksis.  

Mine informanter med bakgrunn fra Tyrkia gir uttrykk for at det er et gap mellom foreldrenes 

ønsker og forventninger på den ene siden og foreldrenes praksis og ressurser på den andre. 

Samtidig viser både mine funn og tidligere forskning at sterk og systematisk foreldrekontroll 

og oppfølging av skolegangen er spesielt utbredt hos tamilske familier. Det ser ut som 

tamilske foreldre legger veldig stor vekt på at barna skal lykkes på skolen og bruker mye tid, 

krefter og andre ressurser for å få det til. Tyrkiske foreldre har samme ønske, men ser ikke ut 

til å satse like helhjertet på at barna skal lykkes i skolen. Dette kommer til uttrykk ved at de 

tyrkiske foreldrene ikke involverer seg i like stor grad i skolearbeidet ut fra mangel på tid og 

begrensete kunnskaper. Mine tyrkiske informanter ser heller ikke ut til å oppleve like sterkt 

karakterpress som tamilene gjennom foreldre som har full oversikt over alle karakterene de 

får i ulike fag og der foreldrene sørger for at de får leksehjelp der det er behov. Videre gir 

mine tyrkiske informanter uttrykk for at de ikke får den samme praktiske oppfølgingen av 

skolearbeidet som tamilene. Begge informantgruppene forteller at foreldrene i større grad 

hjalp til med lekser på barne- og ungdomsskolen, men at de har begrensete kunnskaper til å 

hjelpe dem nå på videregående. Det er et generelt inntrykk at tamilske foreldre ser ut til å 

være klar over sine begrensninger og derfor skaffer hjelp fra andre i sitt eget etniske miljø. 

Tyrkiske foreldre ser ikke ut til å ha tilgang til tilsvarende ressurser i sitt miljø.  

Eksempelvis viser funnene mine at tamilene har flere ressurser i form av aktiviteter, råd og 

veiledning gjennom eget etnisk nettverk enn tyrkerne. Dette omfatter tilgang til ulike 

ressurser slik som leksehjelp, tilgjengelig informasjon om de «beste» skolene, og hvilke 

studieretninger og fremtidig utdanningsvalg og yrke som gir status og respekt til familien. De 

har videre tilgang til opplæringsaktiviteter i helgene med fokus på morsmål, kultur og 

religion. I tillegg har de tilgang til ulike fritidstilbud arrangert av andre i nettverket slik som 

sportsarrangementer, kurs i tamilsk dans og musikk, og andre aktiviteter gjennom ulike 

ungdomsklubber og idrettsklubber. Det ser ut som tyrkernes etniske nettverk ikke har et så 

omfattende tilbud av slike ressurser.  
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Begge etterkommergrupper gir uttrykk for at de er en del av en familie og etnisk gruppe med 

tradisjonelle familieverdier og felles normer som lydighet, arbeidsomhet og fokus på skole. 

I tråd med teorien om etnisk kapital (Modood 2004; Shah, Dwyer og Modood 2010; Leirvik 

2013) ser det ut som de tamilske ungdommene og deres foreldre deler de samme verdiene og 

normene. De gir uttrykk for at de har overtatt foreldrenes utdanningsambisjoner. Det ser ut 

som tamilene har internalisert foreldrenes forventninger og forteller at det å lykkes på skolen 

er like viktig for dem som for foreldrene. Ungdommene med tyrkisk bakgrunn uttrykker at de 

i større grad setter pris på privatliv og frihet. Der ser ut som foreldrenes ambisjoner og 

forventninger ikke har blitt overført og internalisert i like stor grad hos tyrkerne.  

Samtidig viser mine funn at det også er betydelige variasjoner innad i etterkommergruppene. 

Etterkommere etter tamiler med flyktning bakgrunn som tilhører familier som har hatt høy 

sosial status i hjemlandet, bruker å velge studiespesialisering på videregående og er spesielt 

opptatt av å velge prestisjefylte utdanningsløp. De gir også uttrykk for at foreldrene har veldig 

fokus på karakterer. Mine tyrkiske informanter med tilsvarende bakgrunn har i likhet med 

tamilene høye skoleambisjoner, men det er for dem likevel et gap mellom foreldrenes 

forventninger og praksis som jeg i mindre grad ser hos tamilene. Det er også forskjeller innad 

i etterkommergruppen fra Tyrkia. Jentene gir uttrykk for å være mer opptatt av skolegangen 

og foreldrenes forventninger enn guttene ved at de i større grad følger foreldrenes 

utdanningsønsker. Videre gir de religiøse uttrykk for å være mer opptatt av karakterer og 

skolegangen enn sekulære. Dette viser seg ved at de sekulære i større grad bryter med 

foreldrenes normer og bruker mindre tid på lekser og skolearbeid sammenlignet med de 

religiøse. Begge disse faktorene har minimal betydning for mine tamilske informanter.  

9.3 Sosial kontroll og tilhørighet til ulike fellesskap 

Mine funn viser at etterkommergruppene har ulike krav og rammer hjemme når det gjelder 

det sosiale liv. Tamilene møter i større grad sosial kontroll der foreldrene setter tydelige 

rammer i form av å bestemme hvor lenge de kan være ute og hvem de kan få være sammen 

med og der de møter restriksjoner på aktiviteter som for eksempel festing og alkohol. 

Samtidig har foreldrene kontroll og oversikt over alt de gjør i fritiden. Mine tyrkiske 

informanter forteller også at de opplever sosial kontroll, men at de gir uttrykk for at foreldrene 

ikke stiller like tydelige forventninger og krav om hva som er akseptabel oppførsel. Begge 
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gruppene ser ut til å dele felles normer om hva som er rett og galt, men tyrkiske foreldre har i 

mindre grad kontroll på om ungdommene følger disse normene til enhver tid. Mine tyrkiske 

informanter opplever derfor ikke å bli kontrollert i like stor grad som tamilene. Dette gjelder 

spesielt for de tyrkiske guttene. Jentene med bakgrunn fra Tyrkia gir uttrykk for i større grad 

enn guttene å oppleve foreldrekontroll. Mine informanters tilhørighet til ulike fellesskap kan 

ses i sammenheng med foreldrekontrollen. For tamilene oppleves foreldrekontrollen som en 

trygghet, mens det ser ut som tyrkerne i større grad opplever denne som begrensende på deres 

personlige frihet.  

Et viktig hovedfunn i denne studien er at tamilenes etniske tilhørighet som fører til at de 

identifiserer seg med og føler seg hjemme i egen etnisk gruppe samtidig som de distanserer 

seg fra ungdomsmiljøer preget av festing er noe av forklaringen på deres skolesuksess. Det er 

en klar tendens at tamilene føler seg hjemme i det faglige og sosiale miljøet innenfor skolen, 

men at familien og det etniske nettverket er viktigst i fritiden. Opplevelsen av sterk 

tilknytning og solidaritet i sitt eget nettverk og sosial kontroll innad i gruppen hjelper dem å 

overkomme barrierer og utfordringer i skolesituasjonen. De har videre internalisert familiens 

tradisjonelle verdier. Dette inkluderer sterkt fokus på utdanning og normene om lydighet, 

arbeidsomhet, forpliktelse og gjensidighet. Det er derfor naturlig for dem å unngå oppførsel 

som ikke er i overensstemmelser med normene i familien og det etniske nettverket.  

Tyrkerne som i større grad har en fot i flere kulturer oppnår ikke samme grad av skolesuksess. 

De er i større grad integrert i det sosiale miljøet på skolen og rundt skolen og har 

gjennomgående bedre kontakt med majoriteten. De gir uttrykk for at de føler sterkere 

tilhørighet til den norske ungdomskulturen i større grad enn mine tamilske informanter. 

Tilhørighet til skolen sosialt og faglig, og fellesskapet med medelever i skoletiden utover egen 

etnisk gruppe ser ut til å være positivt for deres utdanningsambisjoner, men deltakelse i 

ungdomsmiljøer utenfor egen etnisk gruppe ser ut til å ha en negativ effekt. Dette har blant 

annet sammenheng med festmiljø og bruk av rusmidler.  

Funnene viser derfor at tilhørighet til eget etnisk nettverk kan gi ressurser som gir fordeler i 

skolen med forutsetning av at man tilhører en etnisk gruppe med «riktig» organisering og 

ressurser slik som det er for tamilene i denne studien.  
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9.4 Betydningen av ulike kontekster på 

videregående 

Denne studien har fokusert på forholdet mellom skole og hjem på den ene siden og forholdet 

mellom foreldre og elev på den andre, men funnene mine indikerer at det også er viktig å 

undersøke hva som skjer på skolen.  

Eksempelvis viser mine funn at informantenes utdanningsambisjoner også påvirkes av 

hvordan de blir møtt innenfor skolen. Lærernes forventninger på tvers av grupper påvirker 

deres skolesuksess. Alle mine tamilske informanter forteller at lærerne motiverer dem og at de 

har forventninger om at de skal oppnå gode karakterer på prøver. Det ser ut som tamilenes 

gode rykte i skolesituasjonen ser ut til å bli en selvoppfyllende profeti (Paztor 2010; Lee og 

Zhou 2014).  

Mine tyrkiske informanter har ulike erfaringer når det gjelder lærernes forventninger til dem. 

Noen gir uttrykk for at de ikke opplever spesielle forventninger fra lærerne eller at de i noen 

fag forventes at skal gjøre det dårlig. Men det er noen som også forteller om lærere som 

forventer at de skal lykkes slik som tamilene opplever. Mine informanter med bakgrunn fra 

Tyrkia som har lærere som forventer at de skal gjøre det bra uttrykker høyere 

utdanningsambisjoner enn de som ikke opplever slike forventninger. Det ser derfor ut som at 

hvordan de blir møtt av lærere og innenfor skolen også påvirker deres skoleprestasjoner. 

Videre forsking kan derfor også se på hvordan skolekonteksten og lærernes forventninger kan 

være viktig for å forstå skolesuksess blant etterkommere av innvandrere. 

9.5 Segmentert assimilering 

Studien viser at begge etterkommergrupper møter høye forventninger, men har ulik grad av 

normtilpasning. Dette kan ha sammenheng med at der tamilene møter eksplisitte 

forventninger, møter tyrkerne mer implisitte forventinger til skolen og sosialt liv. På den 

andre siden viser studien også at det handler om hvilke ressurser man har til rådighet i form 

av foreldre som følger dem opp i skolen, tilgjengelige ressurser i eget etnisk nettverk som de 

kan dra nytte av og graden av sosial kontroll innad i familien og etniske nettverk.  
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Mine funn viser at etterkommerne har ulike strategier og praksiser for å realisere sine ønsker 

om utdanning. Tamilene som gjør det bemerkelsesverdig bra i skolen viser at det å beholde 

sin egen kultur og være tettere integrert i etnisk gruppe enn majoritetssamfunnet kan være 

nøkkelen til suksess. Tidligere forskning fra Norge og andre land viser at flere asiatiske 

innvandrergrupper lykkes bra i samfunnet de kommer til med en slik «innadvendt» strategi.  

Tamilenes tilpasningsprosesser kan forklares ut fra en av retningene i teorien om segmentert 

assimilering, der deres tilpasning til skolen minner om selektiv akkulturasjon. Dette innebærer 

å beholde sin egen kultur og normer i møte med storsamfunnet samtidig som man tar til seg 

mulighetene som ligger i det norske utdanningssystemet. Sterk gruppeidentitet og liten grad 

av sosial interaksjon med den norske ungdomskulturen ser ut til å være veien til skolesuksess 

i videregående skole for mine tamilske informanter.  

Tyrkernes deltakelse i ungdomsmiljøer som er opptatt av frihet og festing, og som dermed i 

større grad er preget av motstand mot autoriteter som foreldre og skole, kan knyttes til 

tilpasningsformen nedadstigende assimilering. Dette innebærer at de assimileres inn i et 

ungdomsmiljø som har en negativ effekt for skoleprestasjoner samtidig som de mister 

tilknytningen til eget etnisk miljø.  

Mine funn peker i retning av at tamilene gjennom suksess i skolen vil oppleve oppadstigende 

sosial mobilitet, mens tyrkernes tilpasningsprosesser kan i større grad knyttes til 

nedadstigende sosial mobilitet. Disse utviklingstrekkene stemmer overens med foreliggende 

kvantitative analyser som viser at etterkommere med bakgrunn fra Sri Lanka har relativt høye 

inntekter, mens flere tyrkere står helt utenfor arbeidslivet og mottar ytelser fra folketrygden 

(Epland og Kirkeberg 2018). 

9.6 Fremtidig forskning 

Mitt utvalg består av elever som gjennomgående oppnår gode skoleresultater. Jeg har ikke 

intervjuet unge som har falt fra videregående eller som opplever store faglige nederlag. Denne 

studien omhandler derfor ikke hva som skjer med de ungdommene som mislykkes i 

skolesituasjonen. Det er grunn til å anta at det er de ungdommene som faller utenfor som i 

stor grad betaler omkostningene med etnisk kapital. Dette har derfor heller ikke vært et stort 

tema blant mine informanter. Etnisk kapital i form av tette, kontrollerende etniske nettverk 

har vært positivt for mine informanters skolesuksess, men det er sannsynlig at dette ikke 
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gjelder alle ungdommene i disse miljøene. Slik som kriminalstatistikken (Andersen, 

Holtsmark og Mohn 2017) viser er det liten forskjell mellom tyrkere og tamiler når det gjelder 

kriminalitet. De er begge litt mer kriminelle enn majoritetsbefolkningen. Dette er 

overraskende ut fra den store forskjellen mellom gruppene når det gjelder skolesuksess. 

Tamilene er med andre ord ikke så lovlydige som de er skoleflinke. Det at tamiler er mer 

kriminelle enn skoleresultatene skulle tilsi kan tyde på at de relativt få av dem som ikke 

lykkes på skolen møter spesielle utfordringer. Dette kan beskrives som omkostninger av 

etnisk kapital (Leirik 2016) ved at de opplever et så sterkt sosial press at de vender familien 

ryggen eller blir kastet ut hvis de ikke innfrir foreldrenes forventninger og dermed assimileres 

i kriminelle miljøer. På den andre siden kan det også blant de skoleflinke være en del som får 

tilpasningsproblemer «til det virkelig liv» når de blir eldre og som ikke takler livet som 

selvstendig samfunnsborger på en god måte.  

Problemstillingen i denne oppgaven er begrenset til skolesuksess i videregående skole. Det 

betyr at den ikke tar for seg hva som totalt sett er den beste strategien for vellykket integrering 

av etterkommere av innvandrere.  

Skolesuksess i videregåendeskole er positivt for etterkommernes senere livsmuligheter, men 

kan prisen i form av oppvekst med sterk sosial kontroll, sosial isolasjon og kjempeinnsats bli 

for høy? Det kan være relevant å problematisere hvor lurt det er å fokusere på skolesuksess 

for enhver pris. Kan dette påvirke dem negativt i høyere utdanning og arbeidslivet fordi de har 

vært for ensidig opptatt av skolekarakterer, foreldrenes forventninger og egen etnisk gruppe? 

Tyrkernes mer balanserte tilnærming i møte med ungdomsmiljøet fører til dårligere 

skoleresultater på videregående, men deres ressurser kan være nyttig i andre samfunnsarenaer 

og i andre situasjoner som de møter i fremtiden. Tilsvarende viser Engebrigtsen og Fuglerud 

(2009: 160) at sosiale nettverk utover sin egen etniske gruppe kan åpne muligheter i 

samfunnet for den enkelte. Tamilenes strategi som gir dem suksess i skolen, trenger ikke 

nødvendigvis å være like gunstig i andre deler av livet. Tamilenes oppvekst med sterk sosial 

kontroll og sosial isolasjon fra andre miljøer kan avgrense utsiktene til videre sosial mobilitet, 

yrkesmessig og på andre arenaer (Engebrigtsen og Fuglerud 2009: 129-130).  

Min studie peker på at tamilenes fokus på etnisk tilhørighet og tilpasning til denne fungerer 

positivt for suksess i videregående skole. Som en motsetning til dette kan det argumenteres 

for at en forventning om for rask eller drastisk integrering, der ungdommer mister støtten fra 
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eget nettverk uten en fullgod erstatning fra majoritetssamfunnet, vil føre til negativ sosial 

mobilitet (Engebrigtsen og Fuglerud 2009: 129-130).  

Noen interessante temaer for videre forskning vil derfor være: 

- Hvordan går det med de som ikke takler utdanningspresset i et miljø som det 

tamilske?  

- Hva er effekten på ungdommens psykiske helse av ekstremt karakterpress og sosial 

kontroll? 

- Hvordan takler skoleflinke tamiler et norsk arbeidsliv hvor de ansatte forventes å være 

selvstendige fremfor lydige? 

- Hvordan påvirkes det norske samfunnet av en fremvoksende gruppe velutdannede 

ungdommer med bakgrunn av en asiatisk kultur som er basert på andre verdier enn 

den vestlige?  

Tradisjonelt har fokuset vært på innvandrergrupper som klarer seg dårlig og de utfordringene 

det fører med seg for mottakerlandet, men som eksemplet med tamilene viser er det også 

grupper som klarer seg veldig bra i skolen og også i andre arenaer. Samtidig er det ikke uten 

problemer å integrere «maurflittige» innvandrergrupper i et majoritetssamfunn preget av 

andre verdier enn bare å jobbe hardt. De utfordringene har det ikke vært forsket så mye på og 

kan derfor være interessant for fremtidig forskning. 
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Vedlegg 

INTERVJUGUIDE 

Innledning 

Presentasjon av meg selv, min utdanning og prosjektet 

Kort om prosjektets formål og intervjuundersøkelsen 

Opplyse om anonymitet, taushetsplikt og bruk av lydopptak 

Signere samtykkeerklæring  

Har du noen spørsmål før intervjuet begynner? 

Introduksjonsspørsmål 

Navn 

Alder 

Bosted (kan du fortelle litt om hvor du er vokst opp?) 

Skole 

Hvilken studieretning (linje) går du på nå? (Hvorfor har du valgt akkurat denne linjen og 

denne skolen? Var dette første valget ditt? Eller vurderte du andre alternativer?) 

Hva gjorde du før du begynte på videregående? (Startet du rett fra ungdomsskolen til 

videregående eller gjorde du noe annet før du begynte her? Friår?) 

Er du født i Norge? (Når kom du til Norge, når begynte du på skolen i Norge?) 

Familiebakgrunn 

Bor du hos begge foreldrene dine?  

Kan du fortelle om dine foreldres yrke i Norge? (Hvilke yrker har de hatt i Norge og hvilket 

yrke har de nå?) 

Har foreldrene dine gått på skole i Norge? (Eventuelt hva slags utdanning?) 

Snakker foreldrene dine norsk? Hvilket språk snakker dere hjemme? 

Foreldrenes migrasjonshistorie og bakgrunn fra hjemlandet 

Når kom foreldrene dine til Norge?  

Hvordan og hvorfor kom foreldrene dine til Norge? (som flyktning, familieinnvandring osv.?) 

Kan du fortelle litt om dine foreldres historie, hvordan de er vokst opp og hvem de var før de 
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kom til Norge? (sosial bakgrunn, økonomisk situasjon, status, utdanning, arbeid, bodde de på 

landet eller byen?). 

Hva har foreldrene dine fortalt deg om deres migrasjon? 

Hva slags yrker og utdanning hadde dine foreldre, foreldres søsken, besteforeldre i 

hjemlandet? (Utdanningsnivå? Får foreldrene dine brukt utdanningen i Norge?) 

Foreldrenes forventninger  

Hvilke forventninger har de til deg når det gjelder skolegangen? (f.eks. forventing om hvilket 

yrke du skal utdanne deg til, hvilke karakterer du skal få?) 

Er det viktig for foreldrene dine at du gjør det bra på skolen? (får gode karakterer, gode 

tilbakemeldinger fra lærere osv.)? 

Hvordan opplever du foreldrene dine sine forventninger til deg?  

Er det noen i din familie (foreldre, søsken, slektninger, nære familievenner) som har gått på 

denne skolen eller samme linje som deg?) 

Foreldrenes involvering i skolegangen 

Har foreldrene dine engasjert seg og involvert seg i skolegangen din og fulgt deg opp? 

Hvordan har de involvert seg i skolen? (støtte, hjelp til lekser osv.). 

Hvis dere snakker om skolen hjemme, hva er foreldrene dine opptatt av? 

Har dere ofte diskusjoner hjemme? (Hva pleier dere å diskutere?) 

Hva føler du er det viktigste foreldrene dine har bidratt til når det gjelder skolen? (Fordeler du 

har?) 

Er det andre steder enn hjemme du kan gjøre leksene dine og få hjelp til skolearbeid?  

Snakker familien om andres karakterer og andres erfaringer på skolen? 

Familie- og foreldrerelasjoner 

Kan du fortelle om en vanlig dag hjemme med familien? 

Hvordan vil du beskrive ditt forhold til familien og relasjonen til foreldrene dine?  

Hvordan har foreldrene dine oppdratt deg?  

Har foreldrene dine oversikt over hva du driver med på fritida?  

Hva slags regler har dere hjemme? Er foreldrene dine strenge? 

Verdier, normer og kultur 

Gir utdanning økt status hos andre tamilere/tyrkere i og utenfor Norge? Hvilke utdanninger 

ses som prestisjefylte? 
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Opplever du en forskjell på den tamilske/tyrkiske kulturen og den norske når det gjelder 

verdsettelse av utdanning? 

Hvordan opplever du den norske kulturen? Hvordan tror du familien din oppfatter den norske 

kulturen?  

Har du ønsket å gjøre noe som du ikke har fått lov til av foreldrene dine?  

Hvordan er nettverket fra den tamilske/tyrkiske siden? Er du mye sammen med dem? Hva 

pleier dere å gjøre sammen? 

Forhold til venner, trivsel og skoletilpasning 

Kan du beskrive en vanlig dag på skolen?  

Hva liker du best med å gå på skolen og hva liker du minst med å gå på skolen? 

Hvordan var det for deg å bli ferdig med ungdomsskolen og starte på ny skole? 

Kjente du noen når du begynte på denne skolen? Har du fått mange nye venner siden du 

begynte på videregående eller har du mange av de samme fra barne- og ungdomsskolen?  

Har du flest tamilsk/tyrkiske venner? 

Hva kjennetegner de elevene du er sammen med på skolen? (er de opptatt av karakterer, sport, 

fritid, hvor er de fra. osv.) Hvordan er de elevene du ikke er så mye sammen med?  

Har du mange gode venner? Kan du beskrive forholdet ditt til dem? 

Føler du at du kan være deg selv med de andre i klassen? Føler du at du passer inn? 

Hvem føler du deg mest lik? 

Hvordan vil du beskrive en perfekt elev?  

Kan du beskrive hva karakterer betyr for deg? (hva er gode karakterer for deg? Er det viktig 

for deg å få gode karakterer? Hvilke karakterer får du?) 

Hva er en vanlig kveld for deg etter skolen? Pleier du å være med de andre i klassen etter 

skoletid? 

Hvilke forventninger tror du lærere har til deg?  

Har du noen gang følt deg utenfor på skolen? (f.eks. ikke blitt invitert i bursdag, ikke bli 

snakket til, ikke hatt noen å være med i friminuttene, ikke hatt noen å samarbeide med i 

timen). Kan du fortelle din opplevelse av hva som skjedde? 

Hva er ditt viktigste formål med å gå på videregående skole? 

Arbeid og framtidsplaner 

Jobber du noe ved siden av skolen? 

Fritidsaktiviteter? 
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Hva mener du er viktigst for å lykkes i utdanning og arbeidslivet? 

Hvor tror du at du er om fem år? 

Hva er målet ditt? 

Hvordan skal du gå frem for å nå målet ditt?  

(Ønsker du å studere videre etter videregående? (f.eks. ta universitets- eller 

høyskoleutdanning)? Hvis ja; hva ønsker du å studere? Hvis nei; hvorfor ikke?) 

(Har du fått læringsplass? Tror du at du vil få jobb der? Hva slags muligheter har du der? 

Hvordan tror du at du må gå fram for å få jobb?) 

Avslutning 

Har du noe mer du gjerne vil si eller spørre om før vi avslutter intervjuet? Er det noe du synes 

er viktig når det gjelder skoleløpet som jeg ikke har tatt opp? 
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