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Sammendrag 
I denne besvarelsen har jeg undersøkt hva formålet med samfunnsfagundervisningen er i 

mottaksklasser, erfaringene og utfordringer til lærerne samt hvordan de underviser på en slik 

måte som tar høyde for alle elevers forutsetninger. Problemstillingen for denne oppgaven er  

Hvordan undervise samfunnsfag i mottaksklasser på en måte som inkluderer elevenes ulike 

språklige, faglige og erfaringsmessige bakgrunner? Jeg har også tre underspørsmål som 

inkluderer erfaringer, utfordringer og undervisningspraksiser i mottaksklasser. 

Forskning nasjonalt og internasjonalt understreker at barn med minoritetsbakgrunn har mange 

utfordringer i et nytt vertsland hva angår kunnskapstilegnelse og tilpasning i skolen. Å motvirke 

denne prosessen er et at skolens viktigste mål, og samfunnsfaget som et integrerende fag er vel 

så viktig. 

Samfunnsfaget har en sammensatt og dikotom rolle i mottaksklassene. Faget skal både 

redegjøre for sentrale elementer som demokrati, politisk historie, samfunnsutvikling og 

fagbegreper. Videre skal faget også virke integrerende på en slik måte at elevene blir innlemmet 

i det norske. Både språk, historie, politikk og samfunnsutvikling skal læres. Dette forutsetter 

funksjonell språkkompetanse i norsk og forkunnskaper i faget. De fleste elevene i 

mottaksklassene mangler stort sett begge deler.  

Studien bygger på en kvalitativ metodetilnærming hvor det empiriske materialet er samlet inn 

gjennom intervjuer og observasjoner i samfunnsfagundervisningen i mottaksklasser. 

Intervjuene hadde som formål å undersøke hva lærerens oppfatning var, og hvordan de tilpasset 

faget tross det store mangfoldet av elevenes forkunnskaper. Jeg har også brukt liggende 

sekundærdata da oppgaven inngår i et større forskningsprosjekt som heter ACRAS.  

Utfordringene i mottaksklassene er blant annet kulturelle og språklige. Dette løses på ulikt vis 

av lærerne. Bruk av oversettelsesprogrammet, gjentagelser og helklassesamtaler er en måte å 

løse dette på. Likevel fører noen elevers manglende språkbeherskelse til svakere flerstemmighet 

i klasserommet. Mangelen på egen læreplan og fagressurser tilpasset elevens faglige og 

språklige nivå fører også til manglende realisering av fagets formål. 
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Forord 
Jeg vil takke ACRAS-prosjektet, skolen som deltok i studien og lærerne ved den respektive 

skolen. Jeg vil også takke hovedveileder Eline F. Wiese og biveileder Jan Grannäs for 

veiledning. 

Takk til min mor for hennes omtanke og kloke ord. 

Takk til mine søsken for uvurderlig støtte og humor. 

Takk til venner og kolleger for oppmuntring og motivasjon. 

Denne oppgaven markerer slutten UiO-tilværelsen. Å skrive denne oppgaven har vært en 

tidvis frustrerende prosess. Likevel er forskning noe jeg liker, og å sitte mange timer over 

bøker og å bla nedover utallige artikler, har vært en veldig givende og intellektuelt 

utfordrende oppgave. 

Til leseren; 

Jeg håper jeg du blir klokere på utfordringene for nyankomne elever i skolesystemet og de 

utfordringene lærerne som jobber utrettelig med denne oppgaven står ovenfor. 

 

Khadra Yasien Ahmed 

Oslo, Blindern 

Mai 2019  
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1 Innledning og aktualitet 
Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i et større forskningsprosjekt som heter Aiding 

Cultural Responsive Assessment in Schools (ACRAS). Dette forskningsprosjektet fokuserer på 

vurdering av minoritetselever og ser på hvordan elevenes tidligere erfaring og kunnskap kan bli 

brukt i vurderingen av dem. I denne besvarelsen vil jeg videreføre noe av denne tematikken, 

men også fordype meg videre i hvordan lærere jobber med elever i mottaksklasser, deres 

erfaringer og utfordringer samt hvordan de underviser på en slik måte som tar høyde for alle 

elevers forutsetninger. 

De seneste 20 årene har norske klasserom i økende grad fått et mer mangfoldig elevgrunnlag. 

Denne endringen skaper et behov for at skoler, lærere og undervisningens innhold møter deres 

behov. At elevene føler at deres språk, kunnskap og bakgrunn blir anerkjent i skolehverdagen 

er viktig. Forskning understreker at skoleopplevelsen til barn med en annen kulturell bakgrunn 

blir bedre dersom lærerne forstår og verdsetter deres bakgrunn. Derfor er det også viktig med 

lærere med flerkulturell forståelse (Spernes 2014:177, August og Hakuta 1997, Udir 2018). 

Det er i dag liten kunnskap om hvordan det undervises i samfunnsfag i mottaksklasser. Å se 

mer på hvordan undervisningen utspiller seg i et mottaksklasserom er derfor viktig. 

Mottaksklasser er en av mulighetene nyankomne elever har for å bli innlemmet i det norske 

skolevesenet og norsk skolekultur. Å se på undervisningen som barn med en annen kulturell 

bakgrunn får de første kritiske årene deres i Norge, er viktig for samfunnet. Hvis vi ønsker å 

oppnå målene i den generelle delen av læreplanen, må vi undersøke nærmere hvordan dette 

utspiller seg i praksis i de første møtene med norsk skolevesen. Denne forskningen kan også gi 

oss noen svar på hva som ikke funger og potensielle løsninger på nåværende og fremtidige 

utfordringer i de flerkulturelle klasserommene generelt, og i mottaksklasser spesielt. 

Å ta på alvor elevens forkunnskaper, erfaringer, tilpasse opplæringen og undervise på en slik 

måte som oppleves relevant, vil sikre elevenes opplevelse av inkludering i klassen, og 

forhåpentligvis også i lengden i storsamfunnet. På sikt vil denne følelsen av inkludering føre til 

økt deltagelse og øke flerstemmigheten i mottaksklassene. Likevel er det mange utfordringer i 

mottaksklassene som vi også vet om, blant annet manglende ressurser og økt tidspress samt 

språkutfordringer. Disse utfordringene trenger både en lokal og en nasjonal løsning får å gi 

elevene i mottaksklassene et tilpasset undervisningtilbud som er i tråd med de sentrale 
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styringsdokumentene og sikre at samfunnsfagets mandat om dannelse og medborgerskap 

realiseres på kort og lang sikt. 

1.1 Problemstilling lyder slik: 

Hvordan undervise samfunnsfag i mottaksklasser på en måte som inkluderer elevenes ulike 

språklige, faglige og erfaringsmessige bakgrunner? 

Forskningsspørsmål 

1. Hva er formålet med samfunnsfagundervisningen i mottaksklassen? 

2. Hva er lærernes erfaringer og hvilke utfordringer møter de i sin undervisning? 

3. Hvilke undervisningspraksiser bruker lærerne og hvordan forholder disse seg til 

elevenes ulike språklige, faglige og erfaringsmessige bakgrunner? 

 

1.2 Oppbyggingen av oppgaven 

Denne besvarelsen består av 6 deler, innledning og aktualitet, teori, forskningsmetode og etikk, 

funn, diskusjon og avsluttende refleksjoner. Etter innledningen følger en redegjørelse for 

sentrale begreper før jeg går videre til tidligere forskning. Dernest legger jeg frem hvordan 

inkludering, medborgerskap, tilpasset opplæring, mangfoldssensitiv undervisning og 

flerstemmighet er essensielle for realiseringen av samfunnsfagets mandat. I det tredje kapitelet 

som er metodedelen utyper jeg hvilken vitenskapelig posisjon jeg har valgt i gjennomføringen 

av denne kvalitative studien, jeg kommer også til å redegjøre for hvordan jeg gjennomførte 

datanalysen og begrunnelser for de valgene jeg tok. Avslutningsvis i metodekapittelet redegjør 

de for de etiske overveielsene. 

 I delkapittel fire fremstiller funnene oppgjort av intervjuer. Dernest følger en redegjørelse for 

observasjonen og det som fremkom av dem. I delkapittel fem diskutere jeg funnene i lys av 

oppgavens teori, etterfulgt av en konklusjon i oppgavens sjette og siste kapittel hvor jeg 

reflekterer over videre didaktiske implikasjoner, mitt bidrag og videre forskning. 
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2 Teori 
Som et bakteppe for besvarelsen er det samtlige begreper som må bli utdypet og 

kontekstualisert. Dette er både fagbegreper og pedagogiske teorier. 

Jeg har valgt disse begrepene og teoriene fordi de gjør seg gjeldene i mottaksklasser. Det er 

viktig å undersøke hvordan undervisningen blir tilrettelagt for elever med svært ulike 

forutsetninger, og om hvilke begreper som kan gjøre seg gjeldene når man jobber med 

minoritetselever. Det er ønskelig å undersøke i hvor stor grad skolens kunnskapsgrunnlag har 

gjenklang hos elevene som skal få opplæring i nettopp denne kunnskapen. Et positivt og 

anerkjennende perspektiv på elevens kunnskaps- og erfaringsbakgrunn kan potensielt styrke 

læringen av ny kunnskap. Det er derimot hvis deres tidligere kunnskapsgrunnlag devalueres, at 

utfordringer kan oppstå (Gay 2010:54). 

 Det er videre verdt å undersøke hvordan mottaksklassene vedlikeholder flerstemmigheten og 

hvordan medborgerskap og inkludering praktiseres fordi dette er et av fagets kjerneverdier og 

vel så viktige verdier i samfunnet elevene nå skal bo i. Å være bevisst hvilke utfordringer elever 

i mottaksklasser har, vil lette den tilpassede opplæringen i klasserommet og bidra til 

realiseringen av fagets formål i mottaksklassene samt øke elevens læringsutbytte. Hvis man 

derimot ikke gjør dette, vil ikke undervisningen være hensiktsmessig. 

I dette kapittelet vil jeg først definere begreper som minoritetselever, alfabetiseringsklasser og 

mottaksklasser, som alle er svært sentrale i oppgaven. Etter det fremlegger jeg ulike 

perspektiver på samfunnsfaget som er av særlig interesse videre i oppgaven fordi de danner et 

bakteppe på hva formålet i samfunnsfaget er. Dernest redegjør jeg for begrepene kultur og 

mangfold. Videre følger en redegjørelse for hvordan minoritetselever gjør det i norsk skole 

supplert med data fra internasjonal forskning. Så redegjør jeg for hvordan mangfoldssensitiv 

undervisning bør foregå i flerkulturelle klasserom i henhold til Gay (2010) sin teori.  

Jeg gir en kort innføring i begrepet inkludering og hvordan det kan blir styrket i klasserommet. 

I forlegenselen av inkluderingsbegrepet, redegjør jeg også for begrepet medborgerskap både i 

klasserommet og i samfunnet, og hvordan samfunnsfaget har en spesiell rolle i å styrke 

medborgerskapet til elevene. Til slutt skriver jeg om det flerstemmige klasserommet, og om 

nødvendigheten av dialog og kunnskapsdeling for et godt læringsmiljø, noe som er sentralt for 
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at tilpasset opplæring og differensiering skal kunne praktiserer og realisering av fagets formål 

i mottaksklassen. 

2.1 Mottak- og alfabetiseringssklasser 

Opplæringsloven §2-8 gir mulighet for å organisere særskilt språkopplæring i egne 

innføringstilbud (NAFO 2019). Dette er et tilbud som elever har i to år, etter det skal elevene i 

ordinære klasser, noen vil likevel trenge særskilt norskopplæring i mange år etter dette tilbudet 

også (NAFO 2019). 

“Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 

norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i 

skolen” (Lovdata 2019). 

Alfabetiseringsklassene er klasser som har som hovedmål å gi grunnleggende opplæring i 

grunnleggende ferdigheter for elever med svært lite eller ingen skolegang fra hjemlandet (Udir 

2012). Mottaksklasser er et tilbud for elever med kortbotid i Norge, og som har noe skolegang 

fra hjemlandet, men på grunn av språkbarrieren eller nødvendige forutsetninger, ikke kan følge 

ordinær undervisning (Udir 2012). I mottaksklassene er det fokus på norsk, og tilpasset 

opplæring er særdeles viktig (Udir 2012). Elevene får undervisning i alle skolens fag, men 

timefordelingen for andre fag kan variere fra skole til skole siden norskundervisningen får 

særlig høy prioritering. 

2.2 Minoritetselever 

SSB skiller mellom barn som er født i Norge av utenlandske foreldre, altså norskfødte med 

innvandrerbakgrunn, og barn som er født i utlandet og har innvandret til Norge, altså 

innvandrere. Jeg operere med begrepet minoritetselever i oppgaven fordi elevene utgjør en 

språklig og kulturell minoritet i samfunnet og på skolen hvor de går. Bruk av flerspråklige og 

minoritetsspråklige elever er fremtredenene ord i offentlige styringsdokumenter (SSB 2018, 

2019). I Osloskolen har 38,6 % av elevene minoritetsbakgrunn (Statistikkbanken 2019).  

Nyeste forskningen om minoritetselevers skoleerfaring, trivsel og resultater er gjennomført av 

Bakken og Hyggen (2018) og Friberg (2016). De finner i sin forskning at elevene kan ha 

kommet til Norge av ulike årsaker, arbeidsinnvandring, flukt, asyl og familiegjenforening er 

noen av dem. Elevene i de klassen jeg observerer faller inn under alle de nevnte kategoriene. 

Elevens botid, tilknytning til Norge og forelderens sosioøkonomiske status har mye å si. Bakken 
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(2018) og Friberg (2016) finner i sin forskning at minoritetselever har et høyt utdanningsdriv 

og trivsel i norsk skole. Likevel er det mye som er underdokumentert på feltet blant annet 

språkbakgrunn og innvandringshistorikk (NAFO 2019, Bakken 2018, Friberg 2016). 

2.3 Hva er samfunnsfag? 

Samfunnsfagene har det til felles at de har samfunnet som studieobjekt (Christophersen, Aarre 

og Børhaug 2014:14). På grunnskolenivå bygger samfunnsfaget på tre grunnfag, geografi, 

historie og samfunnskunnskap. Faget er obligatorisk til førsteklasse på videregående for de som 

har studiespesialisering og opp til VG2 for yrkesfagelevene, før de blir egne valgfag på høyere 

trinn på studiespesialisering. Felles for begge er Utforskeren som har som formål å samkjøre 

kompetansemålene for både grunnskolen og videregående opplæring (Udir 2018). 

I denne besvarelsen vil jeg kun fokusere på samfunnsfaget på grunnskolenivå, og betegnelsen 

samfunnsfag vil dekke alle delområdene av samfunnsfaget på grunnskolenivå. Det at faget er 

et ikke-nøytralt fag er av særlig interesse. Dette fordi faget har et dannelsesmandat og en egen 

læreplan hvor det står at sentrale elementer i faget er verdier som er viktige i det norske 

samfunnet og demokratiet. Faget et kort sagt normbærende (Børhaug 2005, Koritzinsky 2012, 

Christophersen, Aarre og Børhaug 2014, Udir 2019). 

Koritzinsky (2012) skriver  ”samfunnskunnskap er et av de viktigste fagene når det gjelder å 

bygge opp kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan bidra til flerkulturell forståelse” 

(Koritzinsky 2012:131).  

Fjeldstad (2007) skriver «samfunnskunnskap påtar seg en særlig forpliktelse for å utvikle 

elevenes kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til menneskerettigheter og demokrati – 

selv om andre skolefag også bidrar med sine perspektiver og tradisjoner» (Fjeldstad 2007:250).  

Summen av disse to sitatene av to sentrale samfunnsfagdidaktikere understreker at 

samfunnsfaget har en særrolle kontra andre fag. Samfunnsfag har en særrolle i å bevisstgjøre 

elevene om det samfunnet de lever i og deres rolle i den. Det er skolen og lærerne som står for 

å gi en undervisning som ivaretar nettopp disse målene for faget. 

Didaktikeren Erik Lund kommenterer kontrasten mellom hvordan undervisningen foregår i 

norske klasserom og hvordan den faktisk bør foregå: 
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Resultatene forteller også at faget trekker med seg en betydelig last av formell kunnskap og 

formidlende undervisning som trykker ned kritisk tankegang og deltagelse. Idealene om å gi 

elevene opplæring i kritiske tenkeevner er ikke alltid forenelig med en praksis som er tuftet på 

pugging av begreper og samfunnsutviklinger. (Lund i Koritzinsky 2014:67). 

Den sentrale didaktikeren understreker hvordan to konkurende verdier for både faget og skolen 

er i ubalanse. Elevene skal både lære seg evnen til refleksjon og diskusjon, men de må også 

pugge, repetere og gjengi i stor grad. Å forene disse to ytterpunktene i faget er en delikat 

didaktisk utfordring. 

I mottaksklasser har samfunnsfaget en dikotom rolle. Faget skal både redegjøre for sentrale 

elementer som demokrati, politisk historie og samfunnsutvikling samt fagbegreper. Videre skal 

faget også virke integrerende på en slik måte at elevene blir innlemmet i det norske samfunnets 

oppbygging. Språk, historie, politikk og samfunnsutvikling skal læres. Å gi eleven opplæring 

i, for og gjennom demokrati er en kjerneverdi i norsk skole (Koritzinsky 2014:65).  I læreplanen 

i samfunnsfag står det: 

”Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om grunnleggjande 

menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal stimulere til og gje erfaring 

med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking” (Udir 2019). 

I lys av dette er det også viktig å holde opplæringslovens paragraf 1 i mente og være bevisst på 

hvordan formålet til samfunnsfaget gir gjenklang også der: 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og 

vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg 

tenkjemåte.  (Lovdata, 2019). 

På mange områder harmoniserer Opplæringsloven paragraf 1 og den sentrale formuleringen i 

læreplanen for samfunnsfaget (Christophersen, Aarre og Børhaug 2014, Koritzinsky 2014). Slik 

kan samfunnskunnskapen være et ledd i å oppfylle formålet med opplæringen. De delområdene 

opplæringsloven og formuleringen i samfunnsfagets læreplan harmoniserer på er blant annet 
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holdningsdimensjonen og verdidimensjonen som også samfunnsfaget som helhet omfatter. 

Faget blir legitimert og styrket av formålsparagrafen, samtidig som faget er viktig i seg selv. 

Christophersen, Aarre og Børhaug (2014) skriver at «mange mener at samfunnsvitenskapene 

sprenger dører med dynamitt» (Christophersen, Aarre og Børhaug 2014:33). Det er et reelt 

spørsmål om hvorvidt elevene forstår innholdet i faget, og lurer på om faget har «blitt den nye 

latinen for akademisk dannelse» (Christophersen, Aarre og Børhaug 2014:33). Dette kan i 

verste fall skape et ytterligere skille mellom teoristerke og teorisvake elever og føre til at mange 

mister interessen og forståelsen for fagets innhold og egenart (Christophersen, Aarre og 

Børhaug (2014:33-34). 

Koritzinsky (2006:95) understreker at samfunnsfaget har en egenverdi. Faget kan bidra til 

elevenes faglige opplæring og holdningsdannelse. Denne holdningsdannelsen er 

verdigrunnlaget som er formulert i opplæringsloven, menneskesynet i den generelle delen av 

læreplanen og i læreplanen til faget (Koritzinsky 2006:129-130).  Koritzinsky (2006:129) 

hevder videre at flere aspekter ved faget kan styrke hverandre, for eksempel likestilling og 

menneskerettigheter. Flere sider ved faget er også motsetningsfylte, både prinsipielt og av 

hensyn til allokering av tid og ressurser. I dette ligger nettopp spenningsfeltet mellom fagets 

praktiske nytte og dens samfunnskritiske funksjon (Koritzinsky 2006:130). 

Børhaug (2005:171) mener samfunnsfaget kan sees i et nytte, dannelse og styringsperspektiv. 

Faget har dermed en tredelt funksjon. Fra et styringsperspektiv skulle faget brukes som et ledd 

i å sikre økt oppslutning om nasjonen, institusjoner, Stortinget og Kongen som skulle fremstilles 

som «nyttige og gode» (Børhaug 2005:173). Elever skulle også bevisstgjøres nasjonens rammer 

for styring, for slik å øke folkelig støtte og legitimitet. Faget er videre et nyttefag. Kunnskapen 

fra samfunnsfaget skulle både komme enkeltindividet til gode, det være seg fagbegreper eller 

diskusjonsferdigheter.  

Børhaug (2005:03) understeker likevel at faget ikke kun skal bli redusert til et nytteformål, noe 

som vil undergrave faget og redusere det. Dannelsesperspektivet til faget omhandler karikert 

skikk og bruk (Aase i Børhaug 2005:174). Hvis dannelses-perspektivet til faget skal realiseres, 

trenges det også en faglig dannelse (Børhaug 2005:173). Faget omhandler ikke bare passiv 

overtagelse av skikker og konvensjoner, men også å stille seg kritiske til dem og evaluere ens 

eget forhold til dem. Faget er i forlengelse av dannelsen, også myndiggjørende (Børhaug 

2005:174), i tråd med Biestas (2009) subjektifiserings mål for skolen utdypet under. 



8 
 

Biesta (2009:1) hevder målene for skolen er tre. Sosialisering, subjektivering og kvalifisering. 

Kvalifisering innebærer at skolen tilrettelegger for at elevene får de nødvendige ferdighetene 

og kunnskapene for å ta del i samfunnet (Biesta 2009:6). Sosialiseringen omhandler at man blir 

innordnet i en samfunnsorden. Utdanningen som blir tilbudt i samfunnet er ikke nøytral eller 

objektiv, og elevene blir eksponert for spesielle verdier og normer i et gitt samfunnet. Slik blir 

skolekultur og tradisjoner opprettholdt (Biesta 2009:7). Til slutt omhandler faget 

subjektivering, det motsatte av sosialiseringen, nemlig frigjøringen fra «strukturene og 

ordenen» som man blir innlemmet i gjennom skolen (Biesta 2009:7). Å bli et subjekt. Noe som 

selv Biesta (2007:8) understreker kan være vanskelig, da de to andre delene av skolens formål 

kan være overgripende.   

Subjektiveringen, altså å bli frigjort fra de ordenene man blir innlemmet i, er litt paradoksal i 

mottaksklassen, og har også en virkning på samfunnsfagundervisningen. Denne 

subjektiveringen bli utfordret siden eleven både skal kvalifisere og integrere seg i samfunnet. 

Det er dessuten mye fokus på nettopp kvalifisering og sosialisering i 

samfunnsfagundervisningen. Mottaksklassene er tuftet på disse to prinsippene som 

sosialisering og kvalifisering. Dessuten fordrer subjektiveringsdimensjonen avansert 

språkbeherskelse, kritisk tenkeevne og evnen til kritisk refleksjon over samfunnet en bor i, og 

evaluere kritisk ens eget forhold til samfunnet. 

Subjektiviseringsdimensjonen blir vanskelig å realisere i mottaksklassen nettopp fordi 

forutsetningen er evner elevene enda ikke har utviklet. Det er også noe utfordrende for elevene 

å evaluere kritisk deres forhold til et samfunn eller et skolesystem de er avhengige å mestre for 

å kunne både kvalifisere og sosialisere seg i samfunnet de nå skal bo i. 

2.4 Mangfold og kultur 

I forlengelse av begrepene jeg introduserte innledningsvis som minoritetselever, mottaksklasser 

og samfunnsfagets formåler, det viktig å se hvordan begrepene er knyttet sammen med 

mangfold og kultur. I samfunnsfagdidaktikken er mangfold og kultur to viktige aspekter i fagets 

læreplan både på grunnskolenivå og på videregående nivå.  Slik både Koritzinsky (2012) og 

Fjeldstad (2007) skriver så har samfunnsfaget en særrolle i å utvikle positive holdninger og øke 

forståelse og kunnskap om det flerkulturelle. Samfunnsfaget er et viktig fag i så måte, men 

begrepenes kompleksitet er noe jeg vil utdype under. 
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I læreplanen (§1-1) står det at opplæringen skal gi elevene opplæring i mangfoldet i samfunnet 

(Udir 2019, Lovdata 2019). I læreplanen i samfunnsfaget er samtlige kompetansemål relatert 

direkte eller indirekte til mangfold for eksempel ved å løfte frem temaer som samliv, politiske 

holdninger og den etniske sammensetningen i samfunnet (Udir 2019). I prinsippene for 

opplæring er nettopp toleranse ovenfor minoriteter og aksept for forskjeller sentrale momenter 

(Udir 2019). I den generelle delen av læreplanen står det likevel at hvis utdanning skal fremme 

disse målene om aksept for mangfoldet, og toleranse for annerledeshet, så må også 

”utdanningen gjøre tydelig de konflikter som kan ligge i møtet  mellom ulike kulturer” (Udir 

2019). 

Dette er en av samfunnsfagets dikotome rolle i klasseromme. Denne doble rollen skal både 

opplyse om ulikheter, men også slik det står formulert i læreplanen «gje døme på og diskutere 

kulturelle variasjoner og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn», og ha 

dialog om hva som også kan by på utfordringer (Udir 2019). 

Mangfold er et komplisert begrep, og lite utdypet begrep (Wrench 2007). Mangfold er et begrep 

som er kontekst-og formålsavhengig (Berg, Svendsen, Thorshaug, Garvik og Øiaas 2012:5).  

Berg og Håpnes (2001) legger til grunn en forståelse av begrepet som noe annerledes, men at 

denne annerledesheten har positive konnotasjoner. Mangfold kan minne om en form for ulikhet, 

annerledeshet eller variasjon (Ese 2013). Mangfold i den forstand at noe er annerledes enn 

majoriteten, det være seg utseende, meninger eller livsanskuelse ansees som positivt (Ese 2013,  

Berg et.al 2012:5). 

For å forstå begrepet mangfold må man også ta forstå begrepet ulikhet. Ulikhet er mer 

problematisk da den har mer en økonomisk konnotasjon og gir assosiasjoner til tilgang på 

knappe goder. I sosiologiske studier ser man også på sosial og kulturell ulikhet slik det 

fremkommer i forskningen til Bourdieu (1995) for eksempel. Kristin Clemet, lederen for den 

liberalkonservative tenkekanten Civita, oppsummerte forholdet mellom ulikhet og mangfold på 

denne måten: 

Norge er landet som elsker mangfold og hater ulikhet. En ganske merkelig kombinasjon, spør 

du meg, men slik er det. Enhver politiker og synser med respekt for seg selv, vil prise 

mangfoldet - men de samme menneskene virker livredde for ulikhet. Men hva er da mangfold, 

hvis det ikke også er ulikhet? (Clemet, 2010 i Ese 2013). 
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Kort oppsummert omhandler mangfold om variasjoner med samfunnet som er naturlig og som 

representerer bredden av samfunnet og dens innbyggere.  

Synet på mangfold kan variere hvor synet kan både være ressursorientert eller problemorientert 

(Hauge 2014:25). Med ressursorientert syn på mangfold referer Hauge (2014:25) til et syn som 

ser på mangfoldet i et positivt lys, mens det problemorienterte ser på mangfold som noe 

problematisk. Noen skoler anser mangfoldet blant elevene som en styrke, og ser ikke mangler 

eller svakheter som et resultat av elevens bakgrunn. 

 Resultatet på slike skoler blir en helhetlig anerkjennelse og respekt for eleven, deres 

forkunnskaper og elevens evne til å tilegne seg nytt stoff.  Deres kunnskap blir brukt som en 

ressurs i undervisningssammenheng, og anses som en berikelse for klassemiljøet. Det 

problemorienterte synet ser på elevens bakgrunn som en direkte årsak til at de sliter på skolen, 

og å assimileres blir en rask løsning samtidig som deres bakgrunn og erfaringer ikke blir tatt i 

betraktning (Hauge 2014:25). Assimileringen av elevene skal forhåpentligvis hjelpe dem med 

å bli mer like som majoritetssamfunnet, og slik kunne tilpasse seg skolens kultur, reglement og 

koder. 

Kultur kan forstås som noe sammensatt, komplisert og diffust (Schiefloe 2019:129). Kultur kan 

forstås gjennom det språklege, kognitive og det normative (Schiefloe 2019:127). Det språklige 

er sammensatt av begreper, ord, koder og symboler. Det kognitive omhandler oppfatninger, 

tenkninger og erkjennelser, som tro og leveregler. Det normative innebærer det som er rett og 

galt, akseptabelt og uakseptabelt (Schiefloe 2019:127). Gay (2010: 62) viser til at kultur er 

multidimensjonalt og i stadig forandring. Kultur er påvirket av faktorer som alder, bosted, tid, 

atferd og sosial virkelighet. Den er dermed ikke statisk, men svært dynamisk. Kulturen er noe 

den enkelte tilegner seg gjennom læring, og enkeltmennesket er bærer, bruker og formidler av 

kulturen de er en del av (Schiefloe 2019:127). 

Egeberg (2017) skriver at “kultur dreier seg som de menneskeskapte sidene av våre omgivelser 

og oss selv. Den kulturelle delen av oss er lært gjennom samspill med andre mennesker, og som 

altså ikke ligger i vår medfødte biologi” (Egeberg 2017:33). Mennesket har dermed ikke en 

genetisk predeterminert atferd eller handlingsmønster, men mennesker er formbare og lærende 

skapninger (Schiefloe 2019:127). Videre skriver Egeberg (2017) “i sosiologisk forstand er 

kultur et komplekst hele bestående av alle de måter vi tenker og handler på, og alt vi har som 
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medlemmer av et samfunn, eller de symbolske, idemessige og uhåndgripelige aspekter ved 

menneskelig samfunn” (Banks i Egerberg 2017:33, Bierstedet 1974 i Egeberg 2017:33).  

I forlengelse av kultur er det et to andre begreper som gjør seg gjeldende. Når man forholder 

seg til kulturelt mangfold kan man fra et sosialantropologisk ståsted gjøre det på to måter. I 

sosialantropologi skiller man mellom det etnosentriske perspektivet og det kulturrelativistiske 

perspektivet på kultur. Med et etnosentrisk kulturperspektiv vil man dømme andre kulturer ut 

ifra ens eget ståsted og verdigrunnlag (Eriksen og Sajjad 2015). I så måte vil man ikke være i 

stand til å forsøke å forstå andres ståsted, da man kun bruker ens egen virkelighet som 

målestokk og anser den som i sentrum og alle andres kultur som en del av periferien. I 

forlengelse av et slik syn, så blir både samhandling og kommunikasjon innsnevret (Eriksen og 

Sajjad 2015).  

Det kulturrelativistiske synet derimot argumenter for at en kultur kun kan bli forstått på sine 

egne premisser, og man har et relativt ukritisk syn på kulturelle forskjeller. Sajjad og Eriksen 

(2015) argumenterer for at dette kan resultere i at enkeltindivider ikke tar stilling til noe som 

helst. Begge perspektiver kan gjøre seg gjeldende i skoleverket, og da kanskje spesielt i 

mottaksklassen gitt elevenes bakgrunn. Som samfunnsfaglærere er man likevel instruert av 

læreplanen og må overholde fagets mandat. 

Schjetne (2018:113) skriver at man kan forstå kultur enten som enten prosess eller essens. I den 

essensialistiske forståelsen av kulturbegrepet så består kulturen av en samling med spesifikke 

holdninger og tradisjoner i en gitt gruppe (McDonough 2008 i Schjetne 2018:114). 

Medlemmene har en kollektiv identitet, som kan tenkes å være stabil over lengre tid og slik kan 

man også prediktere deres atferd på sikt. Bauman (1999:25) mener at dette synet på kultur er 

dypt problematisk nettopp fordi barn av denne kulturen kan ansees som en direkte kopi av 

foreldenes væren, dermed blir det enkelt å påpeke at visse grupper "alltid har vært slik". Slik 

lager man også en liste over forventede egenskaper ovenfor enkeltmedlemmer i visse grupper. 

På denne måten overser det essensialistiske synet hyperkompleksiteten innad i kulturer for å 

bruke Fink sitt utrykk (Fink 1988:23). 

For å forstå kultur bedre, gir den prosessuelle forståelsen en innføring i kompleksiteten i 

kulturbegrepet (Winje, Breidlid, Lybæk og Valen-Sendstad 2017:15 i Schjetne 2018:115). 

Kultur må bli forstått som et kontinuum og ikke selvstendige avkrysningsbare kategorier 

(Eriksen 2018 i Schjetne 2018:115). Kultur i så måte er foranderlig, kompleks og flytende 



12 
 

samtidig som den konstrueres og rekonstrueres hele tiden uavhengig av tid og sted (May og 

Sleeter 2010:10 i Schjetne 2018:115). 

Disse perspektivene som nevnt over er svært viktige for å forstå at elevens livsverden og 

erfaringer er svært sammensatte, og at elevene er mer enn bare deres nasjonalitet. Det er også 

viktig å ta mangfoldet i en og samme etniske gruppe til etterretning. Forståelse for kultur og 

mangfold og deres kompleksitet er viktig å ha med seg inn i samfunnsfagundervisningen.  Det 

er nettopp mange læreres og ulike skolesystemers manglende forståelse eller annerkjennelse for 

minoritetskulturer som har resultert i malplasserte elever i ulike skolesystemer slik jeg vil 

utdype under. Å ha med seg en bevissthet om ulike kulturer er viktig i møte med elever i 

mottaksklassen. Med en forforståelse for andre kulturer vil heller ikke elevenes opptreden i 

klasserommet, det være seg pugge-kulturen elevene demonstrerer eller svakere kritisk 

tenkeevne, være så uforståelig for lærerne. Slik kan også læreren tilrettelegge 

samfunnsfagundervisningen på en måte som er sensitiv ovenfor deres kulturelle bakgrunn. 

Som Sajjad og Eriksen (2015) presenterer så kan ulike perspektiver på kultur forekomme. Å 

være særlig bevisst kulturelle forskjeller er et godt botemiddel mot nettopp det.  Dialog kan 

også være viktig i samfunnsfagundervisningen for å motvirke fordommer. Fjeldstad (2007) og 

Koritzinsky (2012) skriver begge om samfunnsfagets egenart og hvordan samfunnsfaget har en 

særegen rolle for å øke den flerkulturelle forståelsen og bygge opp kunnskaper og holdninger 

knyttet til menneskerettighetene. Dette noe som kan styrkes i mottaklassene for å gjøre 

samfunnsfagundervisningen enda mer relevant og øke elevens forståelse ovenfor hverandres 

kulturer og norsk kultur.  

2.5 Hva er minoritetselevens erfaring med skolen? 

Elever med minoritetsbakgrunn kan ha utfordringer i møte med en ny og annerledes skolekultur. 

Dette kultursjokket kan påvirke deres tro på egne ferdigheter og videre skolegang. Elevene kan 

møte på skolesystemer som er ubevisste deres kulturelle bakgrunn, og kan kategoriserer elevene 

som problematiske og uvillige til å lære når deres atferd i grunn skyldes manglende forståelse 

for skolens kultur og normer. Likevel viser forskning at det dog er grunn til optimisme, da flere 

minoritetselever likevel greier seg i norsk skole (Bakken 2008). Dette henger sammen med 

lengre botid i Norge, økt tilpasning i samfunnet, foreldrenes tilknytning til arbeidslivet og deres 

utdanningsnivå (SSB 2017, Bakken 2008, Aftenposten 2017). 
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I internasjonal forskning finner forskerne James Banks (2009) og Jim Cumming (1986) at den 

offentlige debatten om minoritetenes skolegang og skoleprestasjoner har vært preget av 

barrieretenking (Skrefsrud 2018:33). Denne barrieretenkingen omhandler at minoritetene er 

skolefaglige svake og vil forbli svake i skolesammenheng. Denne diskursen hevder de, har 

overfokusert på minoritetselevens manglende evner og ferdigheter i møte med 

majoritetssamfunnet, hjemmets manglede støtte for majoritetskulturen og synet på 

minoritetselevene som sosialt og faglig svake (Skrefsrud 2018:33). Hjem-skole samarbeidet, 

eller trekant-samarbeidet som det også er kalt sin viktighet er formulert i samtlige 

Stortingsmeldinger og offentlige dokumenter, samt nyere rapporter på feltet (St.meld. nr 30, 

Utdannings og Forskningsdeparamentet 2004, Udir 2018, Nordahl 2007). Forskere viser til at 

et godt samarbeid mellom hjem og skole sammen kan styrke ferdighetene til elevene og snu 

utviklingen i noe grad (Samnøy 2015, Nordahl 2007, Skrefsrud og Schjetne 2018 og Spurkeland 

2011 i Samnøy 2015:12). 

Anton Höem foretok undersøkelser blant samiske barns skoleopplevelser på 60-tallet, og han 

stilte seg kritisk til skolens kunnskapsgrunnlag som elevene ble presentert for. I sin forskning 

mente han at de samiske barnas manglende utbytte av norsk skole bunnet i skolens kulturelle 

og kunnskapsmessige tradisjoner. Videre mente Hoëm at skolens definisjon av hva som var 

samfunnsmessig relevant var i stor grad ukjent og fremmed for de samiske barna (Høgmo 

2005:87, Hoëm 1965). Joron Phil (2005) finner i sin forskning at elever med 

minoritetsbakgrunn er overrepresentert i spesialundervisning, hun retter også et kritisk blikk på 

de sakkyndige og setter spørsmålstegn ved hvordan normalitet og avvik blir fremstilt hos 

minoritetselever (Nordahl og Overland 1998 i Phil 2005:19). Videre finner hun at i stedet for å 

gi elevene tilpasset opplæring og grundig innføring i norsk, blir de satt i spesialgrupper (Phil 

2005:78-79). Selv om ikke begge forskeres funn er direkte relevante til mottaksklassene, kan 

det sies at noen av mekanismene som har utspilt seg i disse to tilfelle, som blant annet 

manglende anerkjennelse fra skolens side og overseelsen av elevens forkunnskaper, også kan 

ha en viss gjenklang i mottaksklassene. 

Lindén (2017:231) finner i sin forskning om hvorfor minoritetsungdommer med kort botid i 

Norge strever på skolen og trekker frem språkbarriere, annen kunnskapstradisjon fra hjemlandet 

og kort skolebakgrunn som skaper en stor distanse til norsk skole som forklaringer. Summen 

av dette resulterer å ta igjen det tapte blir en vanskelig oppgave. Utryggheten til lærere og 

medelever kan også være medvirkende årsaker til hvorfor de ikke mestrer skolen. Den danske 
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skoleforskeren Laura Gilliam har forsket på hvordan innvandrergutter med muslimsk bakgrunn 

blir møtt med negative forventninger og liten anerkjennelse av deres ferdigheter (Gillian 

2007,2009, 2012). Dette har resultert i at guttene blir plassert i en og samme kategori og blir 

stemplet som en kollektiv gruppe, innvandrerguttene, snarere enn som enkeltindivider (Lindén 

2017:228). På sikt kan dette undergrave elevenes vilje og evne til å ta til seg skolens og 

undervisningens innhold, samtidig som det marginaliserer dem i forhold til majoritetselevene 

og storsamfunnet. 

Shor og Freire (1987:25 i Westrheim og Tolo 2014) redegjør for “culture of sabotage” når 

elevene “melder seg ut” fordi undervisningen ikke er relevant for dem mer. Bourdiu og 

Champange (1996) skriver “de er stengt inne, men også stengt ute” (Westheim i Stray og Berge 

2012:227-230). Forskningen deres omhandler først og fremst arbeiderklassebarna om ikke var 

i stand til å tilegne seg de dominerende diskursene i skolen, og som falt tidlig ut av skolen. Selv 

om denne forskningen er har en annen gruppe i samfunnet i fokus, kan det likevel ha en 

overføringsverdi til minoritetselever som er nye i landet da de også står ovenfor noen av de 

samme utfordringene som arbeiderklassebarna gjorde som manglende språk og 

kulturbeherskelse. 

 Lindén (2017) skriver at  

elever fra mindre privilegerte befolkningsgrupper blir kategorisert som en problematisk 

elevkategori. De skilles ut på bakgrunn av rase, klasse eller etnisitet. Tilhørigheten til 

forelderens bakgrunn blir trukket frem som forklaringer på deres læringsproblemer. (Lindèn 

2017:228-229). 

Honneth (1992) finner i sin forskning at mangel på anerkjennelse begrenser individets 

handleevne (Lagermann 2018:241, Honneth 1992,1995). Et dårlig hjem-skolesamarbeid, 

manglende kommunikasjon med medelever og lærere samt svake skoleferdigheter til å begynne 

med, kan gjøre det vanskelig for elever med minoritetsbakgrunn å ta til seg innholdet i skolen. 

Dette kan føre til atferdsproblemer som igjen lærere kan tolke som et resultat av deres bakgrunn, 

når det i grunn handler om manglende ferdigheter i møte med det norske skolesystem slik også 

Bourdiu og Champange (1996) finner i sin studie av arbeiderklassebarna. Honneth (1992,1995) 

hevder videre i sine funn at elever som opplever manglende anerkjennelse i skolen, utløser en 

kamp for nettopp den anerkjennelsen, noe som også kan skape utfordringer på sikt (Lagermann 

2018:41).  
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Phil (2005) hevder i sin forskning om enhetsskolen at enhetsskolen er i stor grad preget av en 

monokulturell utdanningspolitikk med assimileringsmodell for minoritetselever med 

innvandrerbakgrunn. Skoglund og Åmot (2012) omtaler dette som “likhetens bivirkninger”, 

altså presset til å bli lik den dominerende kulturen, noe som undergraver mangfoldets verdi på 

sikt (Skoglund og Åmot (2012:165). Mangfold og enhet blir dermed en utfordring for 

enhetsskolen, og kan utfordre skolens mulighet til å være en samfunnsamlende institusjon på 

sikt (Westerheim og Tolo 2014). Gudmund Hernes (1995) skrev “taper vi slaget i, og om 

enhetsskolen, taper vi nasjonens enhet i vårt nye flerkulturelle samfunn” (Hernes 1995:403-

404).  

Skoleforskning tilsier at elever med minoritetsbakgrunn får dårligere karakterer og har en 

høyere frafallsrate enn jevnaldrende (Bakken 2008 og Pihl 2010). Likevel er ikke bildet så 

svart-hvitt. Minoritetselever er ulike, og det er flere forhold som naturligvis påvirker 

skoleresultatene deres.  Botid i Norge, årsak til emigrering, fødested eller land, livssituasjonen 

før emigrering og sosioøkonomisk bakgrunn før og etter emigreringen er sentrale (Westerheim 

2014:43, Bakken og Elstad 2012:111). Det er store forskjeller mellom ulike land, og det er like 

store forskjeller innen en og samme etniske gruppe (SSB 2018). Mange minoritetsbarn er gode 

til å tilpasse seg skolens og majoritetssamfunnets samhandlingskoder. Men ikke alle, og de 

greier ikke kodesvitsjingen. Phil (1998) finner i sin studie at det er barna som greier denne 

kodesvitsjingen som blir dyktige og mestrer minoritetsposisjonen og skolegangen best (Lindén 

2001:80).  

Vi ser likevel at mange innvandrerbarn greier seg i norsk skole og samfunnsliv for øvrig tross 

deres forutsetninger (NOU 2017:2, SSB 2017). Dette er bedre kjent som fenomenet 

«innvandrerdrivet» (Friberg 2016). Dette er prosess hvor minoritetselever som kommer fra 

hjem med færre sosioøkonomiske ressurser ønsker seg en oppadgående sosial mobilitet. Dette 

blir realisert gjennom høyere utdanning, og da gjerne høystatusyrker som advokat, lege og 

ingeniør. Samtlige rapporter understreker også noe som fremstår som grunn til optimisme 

(Friberg 2016, NOU 2017:2). Brockmann 2-utvalget skriver oppsummeringsvis at «barn og 

unge fra familier med bakgrunn fra land i Asia, Afrika (landgruppe 3) har gjennomgående 

høyere utdanningsambisjoner og jobber hardere og mer målbevisst enn medelevene» (Olsen i 

Aftenposten 2017). 
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Slik forskning viser til er elevens forkunnskaper og skoleerfaringer mangfoldig. Dette øker 

presset for en tilrettelagt og tilpasset opplæring i enda større grad. Det er viktig å ta elevens 

forkunnskaper med i betraktningen, og ikke anta at deres erfaringer ikke kan akkomoderes i 

norsk skolehverdag. Å ta høyde for elevens ulikheter vil forenkle den tilrettelagte opplæringen 

og på sikt bidra til at fagets læringsmål blir realisert. 

 

2.6 Mangfoldssensitiv klasseledelse 

Mangfoldssensitiv klasseledelse ønsker å erstatte skolesystemets syn på minoritetselever med 

et mer nyansert og positivt syn (Gay 2010:54). Det er ikke synonymt med å unnlate å anerkjenne 

deres utfordringer, men heller å unngå å overfokusere på deres mangler (Gay 2010:54). 

Mangfoldsensitiv tilnærming i klasserommet skal gi lærerne en mulighet til å reflektere kritisk 

over alle elevers forutsetninger for å lykkes i skolen (Skrefsrud 2018:33). I et slikt klasserom 

ser læreren verdien i elevens bakgrunn og erfarings-repertoaret de måtte besitte.  

I «culturally responsive teaching» oversatt til mangfoldssensitiv undervisning eller 

klasseledelse, (Munthe, Postholm, Krumsvik, Hauge, 2011:23), rettes oppmerksomheten mot 

læreren og lærerens rolle. Gay (2010) oppsummerer kjennetegnene ved mangfolds-sensitiv 

undervisning som følgende 

• It acknowledges the legitimacy of the cultural heritages of different ethic groups, both 

as legacies that affect students´ dispositions, attitudes, and approaches to learning and 

as worthy content to be taught in the formal curriculum 

• It builds bridges of meaningfulness between home and school experiences as well as 

between academic abstractions and lived sosio-cultural realties 

• It uses a widely variety of instructional strategies that are connected to different learning 

styles 

• It teaches students to know and praise their own and each other's cultural heritages 

• It incorporates multiculturalism, resources, and materials in all the subjects and skills 

routinely taught in schools (Gay 2009:39 i Stenshorne og Stokke 2015:234).  

 

Eleven har behov for å bli hørt, anerkjent, inkludert og tatt på alvor (Udir 2017). Læreren er et 

viktig referansepunkt for hvordan kommunikasjon og samhandling kan eller skal foregå i 

klasserommet (Stenshorne og Stokke 2015:234).  En klasseleder som er sensitiv ovenfor 
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mangfoldet, “krever samarbeidende dialog og kommunikasjon” skriver Stenshorne og Stokke 

(2015:236). Westerheim (2014:41) skriver at innvandrerbarn har ulike erfaringer som andre kan 

lære av, og som igjen kan belyse fagstoffet som blir undervist. Å ta i bruk elevens livshistorier 

og erfaringer, kan i så henseende være en styrke. Å være culturally responsive, “kan på denne 

måten åpne ulike måter å tolke og forstå verden på. Den bør utvikles innenfor en kontekst 

elevene gjenkjenner, inkluderes i og som er relevant” skriver Westerheim (2014:41). 

Gay (2010) hevder skolen trenger en ny tilnærming til elever med minoritetsbakgrunn, en 

tilnærming som lærer om og gjennom deres kulturelle og språklige bakgrunn. 

Mangfoldsssensitv klasseledelse er nettopp en slik tilnærming. Mangfoldssensitiv klasseledelse 

kjennetegnes av en dialogisk undervisningsform som anerkjenner mangfold av perspektiver 

blant elever som en ressurs i klassens felles læringsprosess (Stenshorne og Stokke 2015:234). 

Den formidler også kunnskaper fra perspektiver som elever kan gjenkjenne seg i, og som 

engasjerer dem (Skrefsrud 2018:33). Geneva Gay (Portland State University 2019), definerer 

begrepet slik: 

culturally responsive teaching can be defined as using cultural knowledge, prior experiences, 

frames of reference, and performance styles of ethnically diverse students to make learning 

encounters more relevant and effective for them. It teaches to and through the strengths of 

these students.  (Gay 2010:30-31, 64). 

Ladson-Billings (1995) introduserer begrepet kulturelt relevant undervisning, som er et begrep 

som er assosiert med mangfoldsssenitiv undervisning. Hun legger til grunn tre hovedtanker, at 

elevenes må oppleve akademisk fremgang, anse og opprettholde tanken om at egen kulturelle 

bakgrunn har en verdi, og kritisere og undersøke asymmetriske maktfold og privileger i en 

skolesammenheng. 

Oppsummeringsvis viser begge teoretikere til en tilnærming i undervisningen som anerkjenner 

elevens bakgrunn, ser verdien i deres bakgrunn, og som ikke automatisk devaluerer elevens 

kultur når man sammenlikner den med majoritetskulturens og spesielt i skolen. 

Grunnlaget for bruken av anerkjennelse i besvarelsen har rot i Taylor (1994) sin forståelse av 

begrepet. Taylor har undersøkt hvordan moderne flerkulturelle vestlige land kan eller bør 

anerkjenne minoritetens rettigheter i samfunnet. Denne anerkjennelsen er viktig nettopp for at 

minoritetene skal føle seg inkluderte ifølge Taylor (1994), og landene skal kunne kalle seg 
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reelle demokratier. Hos Taylor (1994) er anerkjennelse og likeverd sammenvevd. Han hevder 

videre at alle mennesker er likeverdige, men at grupper òg må bli anerkjent for det som er 

særegent for dem (Taylor 1994) (Lund 2018). Denne dualismen er sentral i hans forståelse av 

begrepet. Sentralt i anerkjennelsesøyemed er to prinsipper at mennesket har en ukrenkelig verdi 

samt at mennesket har en egenverdi og et utviklingspotensial (Åmot og Skoglund 2012:19) 

Å se på elevenes bakgrunn som en ressurs og anerkjenne positivt det store tilfanget av 

kunnskapsfelt og kunnskapstradisjoner eleven måtte besitte er essensielt i mangfoldssensitiv 

klasseledelse. Eller skrevet mer presist “enhver person er “posisjonert” i kraft av de spesielle 

sammenstillingene av elementer fra kulturelle strømmer som føres sammen i nettopp denne 

personen- så vel som i kraft av de spesielle befaringene som personen selv har gjort” (Barth 

1994:126 i Lindén 2017:134).  Til grunn for dette sitatet er forståelsen for individets særegenhet 

som et individ, og individets særegenhet som en del av en større kulturtilhørlighet. 

Dette perspektivet er inkludert for å ivareta elevens forutsetninger som er sentralt for at 

undervisningen kan tilpasses deres nivå. Ved bruk av metode og tempodifferensiering vil man 

på sikt kunne øke elevens læringsutbytte, og tilpasse undervisningen til den enkeltes 

forutsetninger. Gjennom anerkjennelse, kunnskapsdeling og dialog vil man også styrke 

medborgerskapsfølelsen og på sikt realisere fagets formål som nettopp omhandler deltagelse 

og aktivt medborgerskap i samfunnet. 

2.7 Inkludering- deltagelse og medborgerskap 

Inkluderingsbegrepet har blitt redegjort for i Kunnskapsdepartementets NOU for (2009:18) 

hvor det står at 

der integrering har hatt som mål å oppnå̊ sosial utjevning, legger inkluderingsbegrepet vekt på̊ 

at likeverdighet skal oppfattes som en rett til å være forskjellig. Presset om likhet og utjevning 

vil slik reduseres. Opplæringen skal ut i fra et inkluderende perspektiv ta utgangspunkt i de 

individuelle forutsetninger etter prinsippet om tilpasset opplæring. (NOU 2009:18). 

Slik vil det å være annerledes i skolen ikke lenger være en ulempe, nettopp fordi skolen skal 

møte individer ut ifra deres forutsetninger, og tilpasse deretter. Elever med ulikt utgangspunkt 

er ulike, men fortsatt likeverdige. Inkludering forutsetter derfor at undervisningen tilpasser 

forholdene i klassen og til den enkelte elev. 
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Deltagelse og medborgerskap er to sentrale prinsipper i samfunnsfaget. Å delta i samfunnet er 

et av samfunnfagets viktigste verdier. Denne deltagelsen fordrer kunnskap om nettopp 

samfunnet en skal delta og bo i. Ludvigsen-utvalget har sett nærmere på hvilke 

kompetanseområdet som må bli styrket hos elevene i fremtiden. Disse forslagene har blitt utgitt 

i en rapportform og er kalt «Fagfornyelsen» (Udir 2019, Kunnskapsdepartamentet 2019). I 

fagfornyelsen er blant annet demokrati og medborgerskap to viktige elementer som vil være av 

betydning for fremtidens norske elever. I den nye overordnede delen av læreplanen er det 

utdypet hvordan demokrati, deltagelse og medborgerskap er alle essensielle i skolen.  

Fagfornyelsen inkorporerer elementer som at elevene må inneha kunnskap om demokratiets 

forutsetning, verdier og spilleregler og hjelpe dem med å bli aktive deltagere i det norske 

demokratiet på sikt. ”Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati 

betyr i praksis” står det under kategorien medborgerskap og demokrati (Udir 2019). Videre står 

det ”skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta 

i videreutviklingen av demokratiet i Norge”(Udir 2019) 

Stray (2011) hevder nettopp at medborgerskap er løsningen på hvordan vi skal ”lære å bo 

sammen i et politisk, stabilt felleskap” (Stray 2011:655). Skolen er svært sentralt i Stray sin 

forståelse av hvordan vi skal ivareta og styrke medborgerskaps-følelsen. I hennes forståelse har 

skolen to funksjoner. En politisk og en sosial. Den sosiale omhandler å gi elevene 

grunnleggende ferdigheter og kunnskaper om det gitte samfunnet elevene bor i. Den politiske 

funksjonen omhandler kort å opprettholde demokratiet som den rådende styringsformen (Stray 

2011:652). 

Demokratisk medborgerskap er noe vanskelig å direkte oversette til norsk, da begrepet i sin 

essens er engelsk. I den engelske forståelsen av begrepet er det et skille mellom citizen og 

citizenship, i en norsk forståelse blir citizen-begrepet oversatt til borger (av landet), mens 

citizenship er forenelig med det norske begrepet medborgerskap (Stray 2011:46). Det er viktig 

å skille mellom medborgerskap som status og som rolle. Hva angår status handler det om en 

nasjonal og juridisk status. Som rolle er derimot et handlingsmoment inkludert, og man kan 

aktivt delta i demokratiet på ulike måter. Medborgerskap har i det henseende et normativt 

innhold, og dette normative innholdet tar høyde for et gitt samfunns politiske, sosiale og 

kulturelle virkelighet (Stray 2011:47). Forskere som Stray og Børhaug mener at medborgerskap 

i norsk skole har enten blir nedprioritert eller er direkte rettet mot deltagelse hva angår valg. 
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Det er rollefunksjonen jeg vil referere til når jeg operere med Stray (2011) sin forståelse av 

medborgerskap i besvarlsen. 

Peder Haug (1999) introduserer begrepene splittende og inkluderende integreringsdiskurser. 

Den splittende integreringsdiskursen er nytte og effektsorientert (Morken 2012:172). Det 

handler om praktiske spørsmål om elevenes behov, og hvordan det kan best organiseres. Dette 

blir avgjort av sakkyndige eller fagpersoner. Den inkluderende diskursen derimot er mer 

verdiorientert. Den kretser rundt spørsmål om inkludering og felleskap, og man stiller strengere 

krav til at innholdet og undervisningspraksisen kan tilpasses eleven (Morken 2012:173). Kort 

sagt forutsetter den splittende diskursen egne tiltak for de berørte elevene, mens den 

inkluderende diskursen verner om inkluderende former for undervisningspraksis, uten noe 

skille mellom ordinær og spesial undervisning, eller særskilt norsk for den saks skyld (Morken 

2012:173). Dette er diskurser som hovedsakelig er brukt i spesialpedagogisk arbeid, men kan 

også ha overføringsverdi til minoritetselever i skolen. 

Morken (2012) skriver  

 å argumentere for at minoritetselever har en demokratisk rett til å bli undervist i vanlige klasser 

sammen med majoritetselever, er i tråd med den inkluderende diskursen, mens å argumentere 

for at de trenger spesielt tilrettelagde opplæring i norsk og i andre fag, vil være i tråd med den 

splittende integreringsdiskursen. Inkludering kan derfor verken standardiseres eller 

institusjonaliser, men fordrer fleksible og mangfoldige løsninger. Dette gjør inkludering til en 

uopphørlig pedagogikk så vel som politisk prosess.  (Morken 2012:173-175). 

Oppgaven vil ta utgangspunkt i Morkens (2012) redegjørelse av inkluderingsbegrepet som en 

overordnet forståelse av inkludering. Han hevder «inkludering dreier seg om fellesskap og 

mangfold som det normale» (Morken 2012:128), og viser til alles naturlige plass i fellesskapet. 

Han poengterer at den inkluderende skolen skal ha rom for elever med ulik bakgrunn, ulike 

forutsetninger og ulike særpreg, eller rom for annerledeshet, som han uttrykker det. I denne 

sammenheng viser han til viktige verdier som demokrati, respekt og toleranse (Morken, 2012).  

Thor Engen (2014) legger frem tre metoder å tilrettelegge i klasserom hvor elevene har 

begrensende norskkunnskaper.  

Den første kaller han en kvantitativ differensiering, og går på det rent norskspråklige. Eleven 

blir presentert for det samme stoffet, bare i enklere form og i mindre omfang. Dette er ikke en 
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tilnærming som hjelper elevene intellektuelt nettopp fordi språkbeherskelsen er på et så lavt 

nivå enda. Dette kaller han en” kompensatorisk undervisning” og denne tilnærmingen skal tette 

de kunnskapshullene elevene har. Den andre strategien kalles andrespråkstilnærmingen og her 

mener Engen (2014) at lærere bør være beviste på at ikke alt i skolen er like kjent for alle. Dette 

krever tilrettelegging på høyt nivå, og lærere som har de nødvendige forutsetningen for å 

bedrive pedagogisk arbeid på så differensiert nivå. Den tredje tilnærmingen ser på hvordan man 

kan bruke lærere med tospråklig bakgrunn i undervisningen, det samme gjelder bruk av elevens 

eget morsmål (Engen 2014). 

Bakken (2008) finner i sin forskning at tospråklige opplæring er mest effektivt, men kun hvis 

det blir brukt over en lengre periode. Dette er derimot den siste løsningen for elever man frykter 

ikke vil mestre skolesystemet i et nytt land. Innvendingene mot den tredje metoden er mange, 

men den mest åpenbare er at det ikke er økonomisk eller gjennomførbart å skulle bruke så 

mange ulike språk i ett og samme klasserom. 

Å styrke medborgerskapet til elevene er viktig da de skal orientere seg i et nytt land, noe som 

også er viktig for dere videre utdanning og deltagelse i samfunnet. Det er den demokratiske 

medborgerskapsfølelsen som må styrkes, og samfunnsfaget er essensielt i så måte. 

Organiseringen av undervisningen enten i mottaksklassen eller gjennom hospitering er viktig 

da elevene får utviklet sine språklige og sosiale ferdigheter. Skal likevel fagets formål i 

mottaksklassen virkelig realiseres, må undervisningen tilpasses og differensierer på en slik måte 

som erkjenner og inkluderer elevens ulike språklig og faglige forutsetninger. 

2.8 Det flerstemmige klasserommet 

I det flerstemmige klasserommet er dialog sentralt, mener Dysthe i sin bok ”Det flerstemmige 

klasserommet”. Dette var et forskningsprosjekt i samtlige klasserom i USA og Norge. Tross det 

faktum at boken er nærmere 20 år gammel, har noe av innholdet gjenklang i dagens klasserom 

også. Hun mener at mange samtaler i klasserommet ikke er reelle fordi elevens utgangspunkt 

ikke blir tatt på alvor, de må inkluderes og slik kan man ivareta dialogen og inkluderingen. 

Dysthe (1995) er inspirert av teoretikeren Bakhtins sin forståelse av begrepet dialog. Dialog i 

hennes forståelse av ordet er ikke nødvendigvis kun mellom enkeltindivider, men også mellom 

lærer og elev og lærer og klasse. Viktigheten av dialogisk utveksling av mening og respons 

mellom lærer og elev er sentralt da respons fra andre medelever er sentralt for å forstå, lære og 

ta del i klassefelleskapet. Dysthe (1995:65) hevder at spørsmål-svar-metoden som er å finne i 



22 
 

mange klasserom ikke egner seg som et dialogisk virkemiddel, nettopp fordi læreren formulerer 

et nytt spørsmål eller hopper til et nytt tema så raskt et riktig svar er kommet fra en elev noe 

som undergraver meningsutvekslingen. 

To andre begreper som Dysthe (1995:65) fremlegger er det autorative ordet og det indre 

overbevisende ordet. Det autorative ordet, hevder Dysthe (1995), forlanger at elevene blindt 

aksepterer det læreren sier i kraft av vedkommendes autorative kraft. Det kan tenkes at lærere 

driver denne praksisen, men det vil ikke nødvendigvis bety at elevene tar til seg mer av stoffet 

av den grunn. Det indre overbevisende ordet derimot, forutsetter at individet eller eleven selv 

har forstått det læreren sier.  

Tre andre vel så viktige begreper som Dysthe (1995:155-157) oversetter fra engelsk er høy 

verdsetting, autentiske spørsmål og opptak. Høy verdsetting går ut på at læreren anerkjenner og 

verdsetter det elevene har gitt av respons, og er i stand til å bruke det som utgangspunkt for 

videre undervisning. I Dysthe (1995) sin studie hevder hun at med mindre læreren anser elevene 

som bærere av kunnskap og som bidragsytere i kunnskapsutvekslingene, vil det ikke oppstå 

reel dialog, kun monolog. Med autentiske spørsmål referer hun til at lærere skal utgrave 

elevenes kunnskaper ved å stille spørsmål det ikke er fasitsvar på, ikke bare forsikre seg om at 

de svarer det læreren ønsker. Slik vil elevene får reflektere selv, og ikke kun reproduserer 

lærerens sitater. Opptak går ut på å spille videre på det elevene har sagt og stiller nye spørsmål 

på bakgrunn av disse, også eventuelt kan de stille nye spørsmål til hverandres utsagn. 

Hvis læring skal finne sted i et klasserom er det tre hovedfaktorer som må bli tatt høyde for 

mener Dysthe (1995) deltagelse fra elevens side, engasjement og høyt forventningsnivå. 

Elevenes deltagelse vil gjøre seg gjelder i den grad anvendelse av språket er på plass. Å kunne 

bidra muntlig og dele forkunnskaper eller oppklare uklarheter er viktig for at læring skal finne 

sted. Dermed er en anerkjennelse av deres ytringer i klasserommet viktig for at dialogen skal 

finne sted (Dysthe 1995:222). Høyt forventningspress finner Dysthe (1995) er relevant da 

elevene presentere høyere hvis læreren har høyere forventninger til dem. Engasjement er viktig 

i følge Dysthes (1995:222) funn hvor begge parter, både lærere og elever, er interesserte og 

engasjert i undervisningen. Å se linjer mellom fagstoffet og egne liv er viktig i dette henseende 

for da øker elevens ønske om å delta og å dele. 

Oppsummering 

I dette delkapittelet har jeg redegjort for sentrale teorier som legger føringer på besvarelsen. 
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Mangfoldssensitiv klasseledelse setter et kritisk lys på læreren og lærerens holdninger til 

elevene og deres bakgrunn, samt det negative perspektivet på minoritetselever. Læreren som 

formidler er ikke det viktigste i mangfoldssensitiv klasseledelse, men snarere er dialogen det 

viktigste redskapet for å utgrave elevenes forkunnskaper og livsverden. Å bruke elevens 

kunnskaper kan føre til en ny erkjennelse hos læreren og en tilpasning til elevgruppen. Dette 

vil på sikt senke terskelen for at elever deltar og deler egne erfaringer.  

Videre har jeg kort redegjort for funn innenfor nasjonal og internasjonal forskning og 

skolediskurs hva angår minoritetselever i nye skolesystemer i samtlige vestlige land. 

Statistikken viser at de har oddsene imot seg, de være seg ny skolekultur eller begrensede 

ressurser hjemme. Problemet med denne tankegangen er at den har vedvart i en lang tid, og 

preget mange læreres holdninger ovenfor minoritetselevene. 

Gitt at elevene blir ansett som faglig og sosialt lite mottakelige for skolekulturen, har mange av 

de samme elevene motarbeidet skolen og lærerne. Dette har skapt en ond sirkel som har 

undergravet deres læringsutbytte. En sentral forklaring er nettopp at deres bakgrunn og 

forkunnskaper ikke blir anerkjent, kun problematisert, noe som skaper mistillit mellom, elev, 

hjem og skole og forsterket problemene.  

Enhetsskolen ble ikke nødvendigvis bygget for det enorme mangfoldet som er å finne i Norge 

anno 2019. Ett av enhetsskolens bærebjelker er å utjevne ulikheter, derfor skal alle elever 

gjennom det samme pensumet. Dette er i seg selv noe selvmotsigende all den tid elever møter 

skoletilværelsen med ulike forutsetninger. Dette gjør behovet for tilpasset opplæring og 

differensiering desto viktigere og særlig i mottaksklasser. 

Det finnes ulike måter å løse dette på. Inkludering, dialog, anerkjennelse, deltagelse og 

tilrettelagt undervisning er kjerneverdier i møte med superdiversiteten i norske klasserom. Slik 

vil man ivareta flerstemmigheten, styrke elevenes demokratiske deltagelse og bevissthet om 

samfunnet de lever i. 

 

3 Metode 

Empirien som redegjøres for i oppgaven er basert på en kvalitativ tilnærming oppgjort av 

intervjuer med lærerne og observasjon av elever og lærere i klassen. Læreren er valgt ut etter 
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spesielle kriterier som å være lærer i samfunnsfag i en mottaksklasse. Som primærdata har jeg 

intervju og observasjon av en lærer og en assistent som er tilknyttet mottaksklassen. 

Sekundærdataen er oppgjort av liggende ACRAS-materiale. En av grunnene til bruken av 

ACRAS-data er nettopp fordi det er lite forsking på mottaksklasser i Norge. Selv har jeg 

begrenset data. De øvrige dataene som er inkludert fra ACRAS-databasen er fra lærere som 

jobber som samfunnsfaglærere i ordinære klaser med minoritetselever. Disse dataene er brukt i 

denne oppgaven som supplerende data, og disse lærerens erfaringer kan kaste lys over noen av 

de samme utfordringer som også utspiller seg i ordinære klasserom. 

Det begrensede utvalget skyldes tidspress og merarbeid hvis jeg skulle ha inkludert flere 

respondenter. Observasjonene ga meg et reelt inntrykk av hva som skjer i undervisningen, mens 

intervjuene av lærerne ga meg innsikt i deres tolkninger og opplevelser. Kombinasjonen ga meg 

et bredere grunnlag for å tolke det jeg hørte og så.  Intervju og observasjons-situasjoner kan ha 

blitt påvirket av mitt nærvær, og tolkninger av hendelser i klasserommene påvirkes av meg som 

skriver. Målet var å observere lærer og elever i interaksjon, og få innsikt i deres opplevelser og 

selvforståelse. Bruk av triangulering begrunnes med at det gir et utfyllende bilde enn hvis jeg 

kun hadde benyttet meg av én metode. 

3.1 Forskningsdesing og valg av vitenskapsteoretisk posisjon 

Denne studien er en case-studie (Patton 2014:259). Det som gjør studien til en casestudie er 

blant annet den dype analyse av kun én enkelt skole, og de beskrivende detaljene. 

Christoffersen, Tufte og Johannessen (2016) skriver at det er to ting som kjennetegner 

casestudier er at de ”avgrenser oppmerksomheten mot den spesielle casen og en mest mulig 

inngående beskrivelse. Forskeren innhenter mye informasjon fra noen få enheter over en kortere 

tid gjennom detaljert og omfattende datainnsamling” (Christoffersen, Tufte og Johannessen 

(2016:110). Yin (2007) redegjør for to analysestrategier med hensyn til caser, en teoridrevet, 

hvor antagelsene er basert på teoretiske analyser, og en beskrivende casestudium, hvor teori er 

tilnærmet fraværende (Christoffersen, Tufte og Johannessen (2016:110). Jeg benytter meg av 

førstnevnte, nemlig den teoridrevne tilnærmingen, hvorpå jeg analyserer funnene i lys av teori. 

Jeg benyttet meg av kvalitativ metode for datainnsamlingen. En kvalitative tilnærming gir meg 

muligheten til å undersøke en underbelyst problemstilling i dybden. Gjennom en håndfull 

informanter får jeg muligheten til å få en dypere forståelse for deres opplevelse av hverdagen i 

mottaksklasser (Kvale og Brinkmann 2015). En styrke ved kvalitativ metode er slik Befring 
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(2015) skriver at “det mest essensielle ved kvalitative metoder er at de kan gi vilkår for å nå inn 

til kjernen av informantenes selvforståelse og deres opplevelse av sin livssituasjon. Målet er å 

søke innsikt i spesifikke fenomener og situasjoner. Kvalitative tilnærminger kan også ha et 

utdypende formål” (Befring 2015:111-112). Det er nettopp informantenes livsverden jeg er 

interessert i, og ønske er å fordype meg mer i hvordan de erfarer i mottaksklassene. 

Siden jeg fokuserer på én skole, er dette en singel case-studie (Patton 2014:259, Grønmo 

2011:90). Case-studie ble valgt som metode fordi den gir muligheten til å kunne fordype seg 

innen ett tema (Patton 2014:60). Gjennom å bruke både intervju og observasjoner kan jeg i 

større grad få fordypet meg i hvordan skolen underviser samfunnsfag i mottaksklasser. 

Svakheter med denne type metode er blant annet at ikke alle funn kan generaliseres fordi 

utvalget er for lite (Hellevik 2006:97). Funn fra etcasestudie er ikke nødvendigvis 

generaliserbart til alle andre case-er (Hellevik 2006:97).  

Å konkludere med kun én årsaksvariabel er vanskelig i en casestudie fordi det er mange 

variabler som opptrer samtidig (Wæhle og Dahlum 2018, Hellevik 2006:98).  Alle metoder har 

sine svakheter, og ved å bruke minst to metoder kan den ene oppveies av styrken ved den andre 

(Larsen 2017:30). Ved hjelp av både observasjon og intervju vil jeg kunne undersøke nærmere 

om det er noe avvik som forekomme i den teoretiske tankegangen til lærerne og den faktiske 

undervisningspraksisen til lærerne (Thagaard 2013:167).  

Som forskningsverktøy brukte jeg både en intervjuguide og et observasjonsskjema. Intervju-

guiden gjennomgikk en del revideringer for å spisse spørsmålene på en slik måte at de var 

konkrete, men likevel åpnet for refleksjon. Det ble dessuten også utført et pilotintervju med en 

kollega for å dobbeltsjekke om hvorvidt spørsmålene var spesifikke nok. Observasjonsskjemaet 

brukes fordi det skal hjelpe meg med å skille mellom observasjon og tolkning.  

Jeg valgte hermeneutikk som vitenskapsteoretisk posisjon. Hermeneutikk betyr 

fortolkningslære (Krogh 2014:10). Hermeneutikkens essens er å “tolke for å forstå” (Befring 

2015:20). Befring (2015) beskriver hermeneutikken som en “subjektivt fortolkende prosess, 

som suksessivt kan bidra til økt forståelse av en tekst. Det innebærer en interaksjon mellom 

tekst og tolkning for å søke etter en helhetlig innsikt” (Befring 22-23:2015).  Mitt ønske var 

nettopp å forstå lærernes livsverden og tolkning av denne. Tolkning og analyse er to sentrale 

prinsipper i kvalitativ forskning (Thagaard 2013). 
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Å kunne bruke forforståelsen sin er ikke nødvendigvis kun negativt. Å ha med seg en viss 

forforståelse i møte med mottaksklasser mener jeg har vært en positiv erfaring, og har hjulpet 

meg å forstå samspillet og utviklingen i klasserommet enn hvis jeg hadde kommer inn helt 

uerfaren. Min forforståelse har vært i kraft av å ha jobbet i mottaksklasse før og med minoriteter 

i skoleverket. Dette har igjen hjulpet med tolkningene av utsagnene til lærerne. Gadamer (1900-

2002) regnes som en videreutviklerne av den filosofiske hermeneutikken, og beskrev 

dokumentanalyse som “en innsiktsfremmende, sirkulær prosess- senere kalt den hermeneutiske 

sirkel” (Befring 2015:21). Befring (2015) skriver at det hele starter med en forutforståelse, eller 

forforståelse. Det kan bestå av faglige inntrykk så vel som forskeren egne fordommer. 

Forforståelsene vil sammen bygge den interaktive prosessen som vil føre til ny innsikt. En 

hermeneutisk tilnærming vil gi meg muligheten til å se delspørsmålene opp mot helheten, 

samtidig som det åpner for kritisk gjennomgang av tolkning, analyse og subjektiv forståelse. 

Jeg brøt ned teksten til mindre og meningsbærende elementer for så å se disse enkeltdelene i 

lys av teorien og helheten, noe som ga meg en dypere forståelse for problemstillingen. Det var 

også var i tråd med den hermeneutiske kjeden. Å forholde seg helt objektiv er noe utfordrende 

nettopp fordi teksten er avhengig av tolkning og forståelse for å finne mening i lys av 

observasjon, intervjuer og teori (Postholm og Jacobsen 2015:101-102). Mennesker og 

menneskelig aktivitet kan ikke løsrives fra kontekst, og må de tolkes kontekstuelt, derfor vil 

tolkning av lærernes forståelse av egen praksis, i lag med min egen fortolkning, gi med en 

dypere innsikt. 

Gjennom å sammenlikne mine egne forforståelser mot det råe datamaterialet, kunne jeg 

begrense i noe grad mine egne fordommer som igjen ville kunne påvirke analysen. Selv om 

hermeneutikken byr på mange muligheter, er den også problematisk, fordi den åpner for en 

tolkning av det det allerede (for)tolkede. Min oppgave ble dermed å fortolke det lærerne mente, 

en slags dobbel hermeneutikk slik Giddens (1976) beskriver det.  

3.2 Observasjon  

Observasjon i kvalitativ forskning skiller seg mellom strukturert og ustrukturert observasjon 

(Kleven 2014:228-229). Fordelen med en strukturert observasjon er blant annet at man vet hva 

som skal observeres på forhånd (Kleven 2014:228-229). Dette gjør det ryddigere å konsentrere 

seg om formålet med observasjonene. Fordelen med en slik tilnærming er at man i første 

omgang kun observerer, og unnlater å tolke (Kleven 2014:228-229). Dette er en styrke da man 
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kan blande de to kategoriene. I ustrukturerte observasjoner derimot er det ingen fastlagt plan 

for hva som skal observeres, og alt som kan være av interesse observeres. En fordel med en slik 

tilnærming er at den åpner opp for en fleksibilitet som ikke er mulig i strukturert tilnærming 

(Kleven 2014:228-229). 

Kleven (2014:230) understreker likevel at observasjon er en selektiv prosess uavhengig av 

hvilken tilnærming man vil benytte seg av. Observasjonen min gikk ut på å møte elever og 

lærere i deres naturlige setting. Observasjonstilnærmingen jeg benyttet meg av var en åpen og 

ikke-deltakende observasjon (Jacobsen 2005). Det vil si at jeg ikke deltok i samtale med de som 

blir observert, samtidig som jeg bevisstgjorde læren og klassen på at jeg skulle observere dem, 

og at jeg ikke skjulte det. Dette var tidvis utfordrende da elevene prøvde å inkludere meg i 

samtalene deres. Målet mitt var å prøve å være en flue på veggen i størst mulig grad.  

Jeg benyttet meg av en tilnærming til observasjonen som var strukturert, da jeg hadde spesifikke 

elementer å se etter. Postholm og Jacobsen (2015) skriver at “observasjon vil aldri kunne være 

helt åpen eller fri for førforståelse. Teorien som leses med henblikk på tematikken som skal 

utforskes, vil være med på å farge og fokusere lærerens forskerblikk” (Postholm og Jacobsen 

2015:53). Observasjon som metode kan også lide under Hawthorne-effekten hvor de som blir 

observert forandrer holdning, væremåte og atferd i klasserommet, tilsiktet eller utilsiktet 

(Grønmo 2011:150-151, Larsen 2017:191). Dette kan igjen påvirke resultatene.  

Jeg observerte interaksjonen mellom lærere og elev, hvordan lærer snakker til og 

henvender seg til elever i mottaksklasser. Formålet med observasjonen var å studere i hvilken 

grad læreren tilpasser undervisningen til elevens behov og øvrig undervisningspraksis. I 

observasjonene fokuserte jeg på i hvilken grad lærerne forenkler språket og snakket ulikt til 

elever med ulik bakgrunn (skolebakgrunn og språk) samt den praktiske gjennomføringen av 

timen. Hovedfokuset for observasjonene var å se hvordan klassen jobbet med samfunnsfaget i 

mottaksklassen. Jeg observerte to doble samfunnsfagstimer i mottaksklassen.   

Jeg var bevisst på at jeg skilte mellom observasjon og tolkning (Larsen 2017:125). 

Selvransakelse og refleksjon var viktige sider ved observasjonen da refleksjonene jeg gjorde 

meg opp i timene ble en del av datamaterialet (Fangen 2011:39). Det at jeg bevisst så etter noe 

spesifikt kunne ha være en fordel og en ulempe. Jeg kan både ha oversett elementer jeg burde 

ha observert og overfokuser på andre elementer. Å observere alt til enhver tid er også vanskelig 

(Larsen 2017:125). Derfor ble feltnotatene mine som var observasjonsarket så viktig for meg 
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(Emerson 2011:198). Observatør-plassering er også viktig, da jeg kan fokusere på ulike 

elementer fra ulike vinkler (Grønmo 2011:143). Observasjonene var ikke til hinder for at 

læreren fikk gjort sin jobb.   

3.3 Intervju som metode  

Jeg benyttet meg av et semi-strukturert intervju. Postholm og Jacobsen (2015) skriver 

“kvalitative data er ressurskrevende gjennom sin betoning av det spesielle, man må derfor 

begrense datatilfanget, som for eksempel et fåtall intervjuer, ellers blir det hele uoversiktlig og 

for komplekst”  (Postholm og Jacobsen 2015:42).  For min del var det nok med to nye intervjuer 

da jeg allerede hadde en del sekundærdata liggende. Formålet med må ha to nye intervjuer i lys 

av en ny og tilspisset intervjuguide var for å finne ut mer spesifikt om hvordan 

samfunnsfagundervisningen foregikk i mottaksklassen og hvilke utfordringer lærerne møtte på. 

Jeg tok utgangspunkt i den nye intervjuguiden, men siden jeg hadde er et semi-strukturert 

intervju var jeg ikke pålagt å følge den slavisk (Grønmo 2011). Et semi-strukturert intervju er 

kjennetegnet av at det er stor grad av både struktur, fleksibilitet og åpne spørsmål. Det åpner for 

refleksjon, spontanitet og samtale snarere enn et avhør. Til tider kan dette være negativt, da 

både intervjuer og respondent kan flyte ut av samtalen og ta opp elementet som er 

usaklige. Likevel åpner denne spontaniteten for at man både får svar man ellers ikke hadde 

kunnet hvis man bare baserte seg på en fast intervjuguide.  Å ha både åpne og lukkede spørsmål 

åpner for mer fleksibilitet både for meg som forsker og for respondenten, og muligheten til å 

stille oppfølgingsspørsmål (Hellevik 2006:146). En tommelfingerregel er å ikke ha for ledende 

spørsmål, men heller stille evaluerende spørsmål hvor respondenten får spørsmål som refererer 

til egne vurderinger og meninger (Grønmo 2011:172, Hellevik 2006:)   

I intervjusituasjonen vil ansikt-til-ansiktsinteraksjon med respondentene hjelpe med å stille 

oppfølgingsspørsmål og omformulere hvis respondentene ikke forstår (Larsen 2017:29). Dette 

kan skape trygghet og oppklare misforståelser (Larsen 2017:29). Det vil også øke validiteten 

da det vil bli mulighet for å stille utypede og flere spørsmål fordi respondenten kan svare fritt, 

samtidig vil observasjoner av respondenten under intervjuet og i klasserommet kunne bidra til 

at det blir enklere å tolke svarene (Larsen 2017:29). Begrensinger eller ulemper med metoden 

min kan være at respondentene kan være uærlige, noe som igjen kan svekke resultatet av 

undersøkelsen. Samtidig var jeg bevisst at min egen tilstedeværelse kunne påvirke atferden og 

meningene til respondenten under intervjuene (Larsen 2017:29).  
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Utvelgelsen var basert på en kriteriebasert utvelgelse (Christoffersen, Tufte og Johannessen 

2016:51). I praksis betyr det at de som skulle være respondenter måtte oppfylle noen kriterier 

før de kunne bli intervjuet og observert. Kriteriene for å være med i utvalget var å være 

samfunnsfaglærer i mottaksklasse og å ha vært ansatt ved en skole som er tilknyttet ACRAS-

prosjektet. Dette var basert på et strategisk utvalg (Thagaard 2013:60, Christoffersen, Tufte og 

Johannessen 2016:50). I tillegg til de faktiske kriteriene jeg har valgt, er det også andre 

begrensninger med tanke på gjennomføring av intervjuer og observasjoner. Oppgavens 

tidsramme tillot mange nye intervjuer fordi bearbeidingen av dataen hadde vært for omfattende. 

Dessuten måtte timeplaner tilpasses både med hensyn til intervjuer og observasjoner. Derfor 

landet jeg kun på to nye intervjuer. 

 Jeg var bevisst hvilke respondenter jeg ønsket i studien, altså deres karakteristikker (Thagaard 

2013:16), samtidig som jeg bevisst tidsbegrensingene jeg måtte forholde meg til, og jobbet 

deretter. Ved valg av utvalgsmetode i kvalitative studier skriver Christoffersen, Tufte og 

Johannessen (2016) “utgangspunktet for utvelgelse av informanter i kvalitative undersøkelser 

er med andre ord ikke representativitet, men hensiktsmessighet” (Christoffersen, Tufte og 

Johannessen 2016:50). Målet var ikke å inkludere så mange lærere som mulig for å skrive noe 

om alle samfunnsfaglærere, men heller noen veldig spesifikk og heller kaste lys over en 

underdokumentert problemstilling. Christoffersen, Tufte og Johannessen (2016) skriver at “hvis 

målgruppe er homogen, det vil si at de er relativt like hverandre på flere kriterier, trenger 

forskeren færre informanter enn når målgruppen er heterogen, det vil si når de er forskjellig fra 

hverandre” (Christoffersen, Tufte og Johannessen 2016:49).  

Jeg kontaktet lederne for ACRAS-prosjektet, inkludert min veileder, som kontaktet skolen 

videre. De var døråpnere for å få kontakt med skolen. Skolen fikk tilsendt informasjonsbrev 

skrevet på både engelsk og norsk som elevene fikk utdelt et informasjonsbrev hvor informasjon 

om meg, prosjektet og formålet med observasjonene var oppført. Ledelsen på skolen fikk 

informasjonsbrev om prosjektet tilsendt som de videresendte til lærerne. Ledelsen avtalte så 

tidspunkt og møtested for meg og lærerne ved den respektive skolen.  Dette er en strategi som 

kalles tilgjengelighetsutvalg (Thagaard 2013), som er oppgjort av respondenter som deltar 

frivillig og er tilgjengelige for deltagelse i et gitt tidsrom. Jeg intervjuet lærerne på deres skole. 

En utfordring var blant annet å finne et passende tidspunkt både for intervju og observasjon for 

begge parter. En annen utfordring var sykdom, som resulterte i forsinkelser i datainnsamlingen. 



30 
 

Et annet moment var lang behandling av søknaden hos NSD som også forsinket 

datainnsamlingen ytterligere. 

ACRAS-prosjektet har en intervjuguide som retter spesielt fokus på vurdering som er tilpasset 

lærere, elever og skoleledere. I min egen studie intervjuet jeg to respondenter i lys av en 

nyutviklet intervjuguide som retter fokuset mot samfunnsfaglærere i mottaksklasser, denne var 

også mindre omfattende enn ACRAS-guiden. Respondentens skole er tilknyttet ACRAS-

prosjektet, og en av respondentene har derfor allerede blitt intervjuet i dette prosjektet tidligere. 

De tidligere intervjuene dannet grunnlag for mine spørsmål og analyser, og var sekundærdata, 

mens jeg gjennom min egen nye intervjuguide og observasjonen av undervisningen, rettet fokus 

mer direkte på hvordan lærerne i mottaksklasser jobbet med samfunnsfagundervisningen, og 

brukte det som mine primærdata. 

For å vurdere metningspunktet i informasjonen som informantene delte, veide jeg det 

kontinuerlig opp mot om hvorvidt oppgavens hovedspørsmål hadde blitt besvart. Summen av 

to nye lærere sammen med liggende ACRAS-data, resulterte i et dekkende metningspunkt av 

informasjon. Klassene som ble observert var en mottaksklasse med henholdsvis 11-15 elever 

klassen fra ulike verdensdeler og ulik lenge på skolegangen deres. Lærerne var en kontaktlærer 

som hadde jobbet tre år ved skolen, og den andre var en assistent tilknyttet mottaksklassen i 6 

måneder som nå i var i et lærer-vikariat. Læreren i studien blir omtalt som “Lærer 1”, mens 

assistenten blir omtalt som “Assistenten” da de utgjør primærdataene. I sekundærdataene blir 

respondenten omtalt som “en av læreren i studien” eller “en lærer” da de er mange, til sammen 

ti lærere fra fire ulike skoler. De har til felles at de er alle samfunnsfaglærere i grunnskolen. 

3.4 Validitet, reliabilitet og potensielle trusler 

Validitet i kvalitativ forskning går kort ut på å sikre forskningens gyldighet, altså om metoden 

jeg har valgt er passende med det jeg skal undersøke (Kvale og Brinkmann 2015). Validiteten 

er høy hvis undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for 

problemstillingen (Grønmo 2011:221). Validiteten er et uttrykk for hvor godt det faktiske 

datamaterialet svarer til forskerens intensjoner med undersøkelsesopplegget. Validiteten er lav 

dersom den svarer i liten grad på problemstillingen (Grønmo 2011:221). Validiteten er ikke et 

enkelttilfelle, men må være tilstede fra start til slutt av forskningen. Validitetsspørsmål som det 

blir viktig å revidere og evaluere underveis er for eksempel valg av forskningsdesinget, valg av 
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informanter, behandling av data, bias og tolkningen av funnene (Grønmo 2011:221-222, 

Befring 2015). 

Reliabilitet i kvalitativ forsinkning omhandler dataens troverdighet (Grønmo 2011:220). 

Relabiliteten er høy hvis forskningsmetoden og datainnsamlingen gir pålitelige data. Det 

kommer til uttrykk ved at vi får identiske data dersom vi bruker det samme forskningsopplegget 

ved ulike innsamlinger av data om de samme fenomenene (Grønmo 2011:220). Troverdigheten 

er et uttrykk for hvor stort samsvar det er mellom datasettene fra slike gjentatte 

datainnsamlinger (Grønmo 2011:220).   

I praksis derimot er det ikke alltid mulig å gjennomføre slike gjentatte innsamlinger, dels fordi 

diverse fenomener er i stadig endring, dels fordi noen undersøkelser kan være for kompliserte 

(Grønmo 2011:220). Reliabiliteten viser i hvilken grad variasjoner i datamaterialet skyldes 

spesifikke trekk ved forskningsmetoden eller datainnsamlingen. Hvordan påvirker jeg 

forskningen? Hvordan påvirker jeg respondentene og tolkning av dem er sentrale spørsmål. 

Reliabiliteten er lav dersom en stor del av variasjonene i materialet henger sammen med 

utformingen av forskningsmetoden eller gjennomføringen av datainnsamlingen (Grønmo 

2011:220). Høy reliabilitet innebærer at datamaterialet i liten grad varierer på grunn av 

metodologiske forhold, og at variasjonene skyldes en reel forskjell mellom analyseenhetene 

(Grønmo 2011:220).  Reliabiliteten ivaretatt gjennom pålitelige data på bakgrunn av 

problemstillingen. 

En trussel mot validiteten til studier er å ikke å redegjøre for prosessen, mangelfull 

teorianvendelse og manglende samsvar mellom teori og empiri (Grønmo 2011:221). Dette kan 

igjen påvirke analysen og resultatene. En viktig trussel mot relabiliteten i forskningen er 

nettopp researcher bias (Galas 2017:1, Maxwell 2013, Befring 2015:54). Dette er mine egne 

holdninger, verdier og oppfatninger i møte med andre. Den andre trusselen er reactivity. 

Hvordan vil min egen tilstedeværelse i klasserommet og under intervjuene påvirke lærerne og 

deres svar? Det at jeg som student og minoritet selv, kommer inn i rommet, kan 

ha påvirket elevene og lærerne. I kraft av å være hvem jeg er, gir dette meg tilgang til visse 

områder, og ekskluderer meg likeså fra andre områder. 

Å inneha en fullstendig nøytral tilstedeværelse er verken realistisk eller ideelt. Som student kan 

jeg fremstå som mindre truende ovenfor lærerne da jeg ikke er en reell skoleforsker eller 

professor. Likevel kan min minoritetsbakgrunn og at jeg tar utgangspunkt i en mottaksklasse 
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også påvirke svarene til lærerne positivt og negativt. Samtidig kan dette også skape både nærhet 

til elevene, men også kanskje distanse til lærerne (Maxwell 2014:124 i Befring 2015:54). Ved 

å være bevisst fremgangsmåten ved datainnsamling og redegjøre for den kan jeg øke 

relabiliteten. Derfor gjengir jeg en grundig redegjørelse i valg og arbeidsmetode og for min 

egen rolle. Det kan være at jeg har oversett eller glemt noen variabler som jeg burde ha inkludert 

eller omvendt, dette kan svekke kvaliteten på arbeidet på grunn av selektivitet 

(Leseth og Tellmann 2018:20-23).    

Hvis undersøkelsen skulle ha blitt gjentatt er det ikke gitt at de samme funnene vil manifestere 

seg. Nettopp fordi ulike forskningsopplegg vil kunne brukes.  En kritisk vurdering av faktorer 

som kunne ha påvirket resultantene er viktig for meg. Jeg var også bevisst på hvilke begreper 

og teorier jeg brukte slik at jeg sikret begrepsvaliditeten. Jeg prøvde også å overholde den 

interne validiteten, altså om datamaterialet mitt svarte på problemstillingen, hvorvidt dataene 

var dekkende nok, gode nok og intervjuguiden stilte relevante spørsmål 

(Leseth og Tellmann 2018:20-23).  

Et grep jeg tok for å styrke validiteten var å definere begreper som skulle være med i 

undersøkelsen og sikre at begrepene ble teoretisk operasjonaliserte (Grønmo 2011:221). En 

måte jeg prøvde å styrke stabilitet i relabiliteten på var å gjennomgå kritisk det samme 

forskningsmaterialet flere ganger sammen med observasjonsnotatene og transkriberingene. Jeg 

lyttet også til intervjuopptak på bånd kritisk samtlige ganger (Grønmo 2011:229). Hensikten 

med gjennomganger av datamaterialet var å sikre stabilitet i mine beskrivelser av de samme 

forholdene basert på datagjennomgang fra ulike tidspunkter. Dette var et nyttig verktøy for å 

vurdere om funnene kunne har blitt påvirket av ulike feilkilder som feiltolkning blant annet 

(Grønmo 2011:229).  

En annen måte å forbedre kvaliteten i dataen på omhandler systematisk tilpasning av 

datainnsamlingen. Dette kan bli gjort på to måter (Grønmo 2011:240). Først og fremst gir 

det muligheten for å utnytte metodologiske erfaringer og drøftinger fra tidligere forskning 

(Grønmo 2011:221). Ved å se på hva som tidligere har blitt gjort, kan jeg drøfte egne data i 

forhold til annen sammenliknbar forskning (Grønmo 2011:240).  Som regel kan et godt samsvar 

med tidligere studier betraktes som en indikasjon på at datakvaliteten er høy. Slik kan jeg drøfte 

dataens eksterne konsistens.   
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Intervjuguiden ble revidert flere ganger for å få mer dekkende svar fra respondentene i et ledd 

i den systematiske tilpasningen. Jeg sammenliknet også min studie med andre masteroppgaver 

som omhandlet dette forskningsområdet, og undersøkte hvilke forskningsdesign og 

vitenskapelig posisjon de hadde valgt og slik høstet jeg deres tidligere metodologiske 

erfaringer. Deretter sammenliknet jeg mine funn og min studie med den forskningen som var 

gjort på feltet. Mange av mine funn gjenspeiles i ulike forskningsrapporter hva angår 

minoritetselever i skolevesenet (Lindèn 2006, Phil 2005). 

Gitt at det er høyt samsvar mellom metodene og funnene, kan jeg konkludere med høy intern 

konsistens. Dataen er også relevant og dekkende for problemstillingen. Gjennom triangulering 

var jeg også i stand til å diskutere gyldigheten og påliteligheten mellom observasjonene og hva 

som fremkom i intervjuene med lærerne (Larsen 2017:30). Transkribering var et viktig verktøy 

for å sikre relabiliteten. Det å skrive ned alt som blir sagt var viktig, selv om dette også var 

vanskelig til tider (Kvale og Brinkmann 2015). Jeg understøttet funn og analyser med direkte 

sitater noe som bidro til å styrke reliabiliteten.  

Generaliseringspotensiale eller representativiteten, omhandler hvorvidt funnene kan gjøres 

allmenngyldige. Å bruke mottaksklasser som case er ikke et stort nok utvalg. Det vil skape en 

skjevhet i den forstand at lærernes opplevelse ikke nødvendigvis vil være representative for alle 

samfunnsfagslærere i mottaksklasser. Studiens overførbarhet er også noe begrenset da det er et 

lite utvalg. Det skal likevel sies at statistisk generalisering heller ikke er målet med oppgaven, 

men heller å kaste lys over en underdokumentert problemstilling. Selv om undersøkelsen ikke 

har en statisk generaliserbarhet, kan den likevel ha overføringsverdi, selv om det er ikke helt 

det samme. 

3.5 Dataanalyse  

Noe av det første jeg gjorde var å transkribere data. I etterkant printet jeg ut transkripsjonene 

og leste gjennom for å danne meg et oversiktsbilde av dataen. Jeg foretok en strukturert og 

systematisk bearbeiding av materialet. Jeg jobbet videre med den tematiske analysen. Ved å 

benytte meg av metoden åpen koding, altså ved å sette navn på foreløpige kategorier (Emerson 

2011:175), ga det meg muligheten til å sette foreløpige navn på uavklarte kategorier. 

Etter hvert begynte jeg å navngi ulike kategorier. Jeg markerte ulike utsagn med fargekoder 

som representerte koder som “mangfoldskompetanse”, “inkludering”, “anerkjennelse”, 
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“samfunnsfagets formål”, arbeidsmetoder” og “erfaring og øvrig praksis”, hvorpå jeg 

underbygget med direkte sitater. Koding ble brukt for å få en oversikt over kategoriene. Jeg så 

kort sagt gjennom både spesifikke og generelle trekk ved de transkriberte dataene. Kodene ble 

revidert for å se om de hadde kategorisert informasjon riktig, noe Kvale og Brinkmann (2015) 

kaller “kategorisering av mening” (Kvale og Brinkmann 2015:231).  Jeg skrev også stikkord 

og nøkkelord langs transkriberingene, og i lag med kodene, var jeg i stand til å få en dypere 

forståelse for materialet. Kodene ble til tider overveldende, og jeg måtte inkludere flere 

variabler dette for å en mer dekkende oversikt. 

Dernest ble de kodene som jeg fant ført inn i et Word-dokument, og lagt i egne tematiske 

grupper med utgangspunkt i problemstillingen og de underliggende spørsmålene. Jeg leste 

gjennom observasjonsskjemaet mitt og sammenliknet observasjonene med utsagnene til 

lærerne. Slik kunne jeg bygge opp argumenter og redegjøre for funn. Disse funnene brukte jeg 

siden brukes i analysedelen for å avdekke motsetninger mellom hvordan lærerne oppfattet faget 

i klassen og det som kom frem under observasjonene. 

Befring (2015) skriver at “i arbeid med transkriberinger er det et krav om være en selvkritisk 

leser og tolker” (Befring 2015:55). Jeg tolket og fortolket det lærerne sa, samtidig var jeg også 

selvkritisk i måten jeg presenterte det de sa på. Jeg var også bevisst på å fremlegge hva som var 

mine egne tolkninger, hva som er respondentens tolkning av deres egne handlinger, 

respondentens egne utsagn, og hva mine tolkninger av disse er (Fangen 2014 i Befring 2015:55). 

Det gjorde jeg vet at jeg alltid presenterte deres sitater og utsagn først, så kommenterte jeg på 

det helt mot slutten. Kvale og Brinkmann (2012) skriver om transkribering at “det blir sjelden 

gjennomført troverdig kvalitetskontroller av denne overføringen fra tale til tekst” (Kvale og 

Brinkmann 2012:192-196).  

Det er ikke lett å skulle ettergå transkriberinger, men jeg har gjort mitt ytterste med å sitere 

riktig og gjengi det skriftlig. Befring (2015) skriver at “her vil det være behov for både repeterte 

gjennomganger og en kvalifisert parallellgjennomgang” (Befring 2015:119).  Dessuten er det 

vanskelig å overføre toneleie, sinnsleie, kroppsspråk og mimikk fra handling til tekst.  Det var 

utfordrende ved direkte transkribering, og jeg er bevisst at noe av meningen kan ha gått tapt. 

Jeg dobbeltsjekket likevel flere ganger om jeg hadde fått med meg alt ved å lytte til materialet. 

 

3.6 Etikk  
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Å overholder de forskningsetiske retningslinjene gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité 

for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) var viktig.  Disse rammer skal blant annet  styrke 

forskningsprosessen slik at den blir både verdig og forsvarlig (Befring 2016:3). De strekker seg 

fra anonymitet, konfidensialitet, samtykkeorientering og varsomhet ovenfor sårbare grupper. 

Lærerne ble opplyst om deres personvernrettigheter og mitt ansvar som forsker. Et av mine 

første prioriteter var å ivareta lærernes anonymitet, og at jeg ikke gjenga informasjon som kan 

spores direkte tilbake til respondentene. I forlengelse av det var å overholde taushetsplikten 

også viktig, og jeg snakket ikke med noen andre enn veileder om funnene og forskningsmetoden 

jeg brukte. Jeg gjorde mitt beste for å ivareta konfidensialiteten. Tillit var viktig å etablere slik 

at respondentene følte seg trygge og ivaretatt i forhold til sted, tid, formål med forskningen og 

deres deltagelse som er frivillig (Befring 2016:7).  Størrelsen på utvalget kan påvirke 

anonymiteten da jeg intervjuer utvalgte lærere i samfunnsfag ved en spesifikk skole, som kun 

er to respondenter. I dette øyemed tar jeg også høyde for risikoen av re-

identifisering.  Pseudonymisering, som vil si anonymisering av respondentene, var et 

nøkkelbegrep for å redusere risikoen for de berørte lærerne. 

Informantene fikk all informasjon så tidlig som mulig, både formål, metode og forslag til tid og 

sted for gjennomføring av intervju og observasjoner. Jeg innhentet samtykke fra lærerne 

skriftlig, og de fikk også informasjon om at de kunne trekke seg når de føler for det uten å måtte 

oppgi grunn. Hvis de eventuelt ville trekke seg så skulle deres intervjuer bli destruert og ville 

ikke ha blitt brukt videre i forskningen (Befring 2016:7). Lærerne signerte samtykkebrevet før 

intervjuet og jeg redegjorde for deres rettigheter, og mine plikter som forsker. Å holde meg så 

objektiv som mulig var utfordrende da jeg har selv erfaring med problemstillingen som var 

gjenstand for undersøkelsen. Jeg var bevisst mine egne forutinntatte holdninger, men lot de ikke 

prege interaksjonene med respondentene, analysen av funnene eller den endelige konklusjonen. 

Likevel var jeg bevisst at utilsiktede feil kan inntreffe underveis i prosessen.  

Gitt at jeg forholdt meg til mange elever med annen kulturell og språklig bakgrunn, var jeg 

bevisst å ikke generalisere på en slik måte at beskrivelsene av observasjonen fra timene 

stigmatiserer en hel etnisk gruppe eller hele grupper (Befring 2016:7). Derfor tilstrebde jeg å 

unnlate å nevne etnisitet og opprinnelse i størst mulig grad, med unntak av språk som er sentralt 

i oppgaven.   
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Å overholde sikkerheten til dataen var også viktig. ACRAS-prosjektet har hjulpet meg med å 

opprette en sikker server, og kun de som er tilknyttet prosjektet hadde tilgang. Dataen ble lagt 

på en sikker server og jeg hadde min egen mappe kun jeg hadde tilgang til. Jeg hadde ikke data 

liggende mer enn nødvendig. Ved oppgavens innlevering ble all data slettet på en forsvarlig 

måte (NESH retningslinjer 2018). 

 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for metoden som har blitt brukt for å gjennomføre studien. 

Det empiriske materialet er oppgjort av både foreliggende sekundærdata fra ACRAS-prosjektet, 

supplert med egne tilspissede primærdata fra lærere i mottaksklassen. Jeg har redegjort for 

hvordan jeg jobbet før, under og etter intervjuene, samt de utfordringene jeg har møtt på i løpet 

av datainnsamlingen. Jeg har redegjort for valg av vitenskapelig posisjon og gjennomgangen 

av datainnsamlingen. Jeg har vært oppmerksom på de etiske avveiningene under, før og etter 

prosessen, og redegjort likeså for dem. Ved å forklare for leseren valgene jeg har tatt og, 

hvorfor, gir jeg leseren en anledning til å sette seg grundigere inn i forskningsprosessen og 

vurdere den deretter. 

 

4 Funn 

I denne delen av besvarelsen skal jeg redegjøre for funnene mine. Disse funnene består 

hovedsakelig av observasjoner og intervjuer. Første del er oppgjort av intervjuer hvor jeg 

redegjør for funn om erfaringene fra klasserommene, fagets rolle samt utfordringer i 

mottaksklassen. I del to redegjør jeg for observasjonene og hva klassen gjorde i løpet av de to 

observasjonsdagene jeg var til stede. Det er også brukt liggende ACRAS-data nettopp fordi 

dataen fra mottaksklassene er så begrenset. De liggende ACRAS-dataene er foretatt med klasser 

som har en del minoritetselever i ordinære klasser, men tross det kan noen av de utfordringene 

i de klassene også ha en overføringsverdi i mottaksklassen, derfor er de brukt. Lærerne fra 

ACRAS-dataen blir omtalt som «en lærer studien eller lærerne fra studien», mens 

primærdataene mine blir omtalt som «Lærer 1» og «Assistenten». Læreren i mottaksklassen er 

kontaktlærer, mens assistenten har vært tilknyttet mottaksklassen i samtlige måneder, og jobber 

nå som lærer. 
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4.1 Intervjudata: Klassen, læreplan og lærebøker 

På skolen er det to mottaksklasser, mottak A og mottak B samt en alfabetiseringsklasse. I 

mottak A er det elever om ikke har hatt så mye skole før, og som kan være noe faglig svakere. 

Denne gruppen beskriver en av lærerne i studien som “her er det virkelig snakk om babyskritt”. 

I mottak B så er det elever med noe mer skolegang, men tross disse to kategoriene, så er det 

store variasjoner innad i gruppene også. 

Norskfaget har både veiledning og vurderings-materiale i motsetning til samfunnsfag, siden 

norskfaget har en egen læreplan. I mottaksklasser er det ingen overordnet læreplan som er 

spesifikk for samfunnsfaget. I stedet følger de Læreplan i grunnleggende norsk for språklige 

minoriteter på grunnskolenivå. Den er inndelt i tre nivåer og er inndelt i tre hovedkategorier 

med samtlige undermål, lese og skrive, språkopplæring og lytte og tale. Samfunnsfag som fag 

har heller noen fagbok tilpasset nivået til elevene i mottaksklassene. 

Lærernes løsning på dette problemet er å kombinere norsken som er tematisk inndelt etter 

temaer som familie, høytider og klima, også samkjøre det med samfunnsfag. Lærerne har stor 

valgfrihet med hensyn til utforming av undervisningen, men mangelen på tilpassede fag og 

arbeidsbøker, begrenser arbeidet. En ting er at fagstoffet er manglende, men det de finner av 

ressurser er også ganske lite tilpasset elevgruppen.  

Lærer 1 sier “Vi jobber med temaer som familie, skrive om seg selv, natur, så gå vi dere til 

samfunnet, været, og mer avansert litt mer demokrati, toleranse osv.” 

For å bøte på mangelen på faglitteratur, tyr lærerne til mye egenproduksjon av ressurshefter og 

annet materiale fra andre samfunnsfagbøker. Det faglige innholdet er også problematisk i 

bøkene da språket kan være for avansert, og ikke tilpasset elevgruppen. Til tider kan også 

innholdet i materialet være skrevet på nynorsk. Mangelen på faglige tilrettelagte materiale er 

frustrerende for lærerne i mottaksklassen. Til tider må lærenere låne bøker fra naboskolene som 

er barneskoler da nivået til elevene ikke er på et ungdomsskolenivå enda. 

Lærer 1 sier 

 “fagstoffet er ikke nok flerkulturelt, materialitet, filmer, bilder, lærebøker, selv om det er bedre 

enn før, så er det mye majoritetskulturen som fremheves, det er jo naturlig. Det er noe bedre, f. 

eks har vi bilder av jenter i hijab og referanser til forskjellige land, og bilder av andre. 

Enhetsskolen dominerer, men forventingen er jo at alle har lik læreplan, så skal man være lik.”  
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Lærere som selv har barn hjemme, bidrar også med lettleste bøker. Lærerne benytter seg da i 

stor grad av bilder som konkretiseringsmateriale. Lærerne bruker også sammenlikning i stor 

grad for å aktivere elevene, og de minoritesspråkelige lærerne bruker gjerne sin egen bakgrunn, 

språk og kulturelle forståelse i møte med elevene. De kan kodeveksele for eksempel mellom 

somali, arabisk, engelsk, urdu og norsk for å hjelpe elevene til å forstå innholdet i begrepene. 

Noen ganger bruker lærerne de andre elevene som ressurser i klassen for å hjelpe noen med 

samme språkbakgrunn. 

Slik jeg tolker utsagnene til lærerne i studien så langt er det manglende ressurser en stor 

utfordring. Det at faget heller ikke har noen egen læreplan er utfordrende, da det blir en slags 

mellomløsning da de ikke kan starte rett på de tyngste temaene i faget, og må heller begrense 

seg til det som har en direkte verdi i elevenes liv. Lærerne har ikke noe konkret å gå etter, 

dermed kan undervisningen bli noe fragmentert. Det at elevene ikke har de språklige eller 

faglige forutsetningene legger også press på lærerne. Det blir utfordrende å gi elevene en 

undervisning som er dekkende, informativ og verdig.  Elevene får nemlig ikke hele faget med 

deg slik man ville ha fått i en ordinær klasse, da kan man også lure på hvilke forutsetninger 

elevene i mottaksklassen har får å følge samfunnsfagundervisningen i ordinære klasser. Å få 

kun deler av faget i opplæringen sin kan også føre til at de ikke har nok forutsetninger til å 

orientere seg i det nye landet de bor i. Dette kan potensielt være hemmende og opplæringen kan 

da virke mot sin hensikt da elevens dannelse, deltagelse og medborgerskap ikke styrkes, men 

snarere svekkes. Det fremstår som norsken er det viktigste, og at samfunnsfaget blir er bifag 

ved siden av. Dette kan svekke fagets egenart i mottaksklassene og utfordre lærerens evne til å 

dekke behovet for tilpasset opplæring betraktelig. Likevel understreker også situasjonen i 

mottaksklassen viktigheten av tilpassede ressurser og tilpasset opplæring slik at temaene 

elevene skal gjennom hvert fall blir undervist på en måte som inkluderer alle elevers 

forutsetninger for læring. 

4.2 Elevbakgrunn 

Mange elever kommer med ulik lengde på skolegangen deres, noen ble avbrutt av krig, flukt 

eller emigrering til et nytt land. For mange er overgangen til det latinske alfabetet hardt, merker 

lærerne. Det gjelder især, urdu, pashto og arabisk-talendeelevene, men også de som skriver 

kyrillisk. 
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Det er store forskjeller mellom landene, men også store forskjeller innad i en og samme etniske 

gruppe. Mange lærere opplever at det både er store forskjeller i modenhetsnivået til elevene, 

samt elevens ulike muligheter til å tilegne seg det teoretiske stoffet. For noen elever går mye 

kunnskap hus forbi, noe som skaper en frustrasjon hos lærerne, fordi det skaper større faglige 

ulikheter mellom elevene. Lærerne må balansere og undervise på ulike nivå, gjennom ulike 

metoder og med ulike tempoer i ett og samme klasserom. 

Det er ikke alltid lett for elevene og lærerne å kommunisere, men de har noen metoder i 

samfunnsfag. Lærer 1 sier at: 

“For at de får vise det de kan de gjør tre ting som vi ser, overføring av begreper fra morsmål til 

norsk, og motsatt. Vi kan be dem redegjøre for et begrep, på engelsk for eksempel, da presentere 

vi samme stoff, men på en lettere måte. Elever kan ha begreper og innholdet i dem, uten å kunne 

norsk”. 

Når man har et så stort spenn i et klasserom stiller det høye krav til lærerens evne til inkludering, 

differensiering og tilpasset opplæring. Begrepsinnlæringen og undervisningen blir 

vanskeliggjort nettopp fordi elevens forutsetninger er så sprikende, samtidig som faginnholdet 

i bøkene er på et nivå som elevene ikke behersker. En måte å oppnå dette på er nettopp å være 

bevisst elevens forutsetninger, både språklige og faglige, undersøke deres forkunnskaper og 

konstant evaluerer om hvorvidt undervisningen elevene får er dekkene på en slik måte at den 

inkludere ulike typer elever og deres forutsetninger for læring. 

4.3 Skole-hjem samarbeid 

Hjem-skole-samarbeidet kan til tider by på utfordringer. Norsk skolekultur er bygget på et 

trekantsamarbeid mellom hjemmet, skolen og barnet. For at læring og vekst skal finne sted, må 

alle tre være samstemte, hver med sine plikter og oppgaver. I andre kulturer er skolen den eneste 

aktøren for opplæringen. Dette forventer foreldrene, og det er sosialt akseptert. En sånn 

innstilling blir naturligvis en kilde til konflikt, misforståelser og frustrasjon hos begge parter. 

Likevel er også i hjemmet og andre ressurspersoner, inkludert elever, i noen kontekster også en 

ressurs for læreren i mottaksklassen slik lærer 1 sier: 

”Vi prøver å bruke andre ressurspersoner slik at elevene forstår. Vi bruker andre elever eller 

andre voksne som kan oversette. Eller ber jeg eleven å spørre hjemme, eleven skriver opp 

ordene på ark og eleven spør hjemme, også følger vi opp. Foreldene hjelper også til. Da ringer 
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jeg og sier ifra at jeg hadde problemer med å hjelpe dem å forstå, kan dere hjelpe? Hvis de er 

ressurssterke så går det. Men de ressurssvake er det et problem. Da bruker vi gjentagelser, ulike 

tilnærminger, bruke konkretisering så godt vi kan. Vi bruker alle tilgengelige virkemidler for å 

hjelpe eleven å forstå. Begreper på forklares. Gjerne med flerspråklige, fransk og engelsk 

oversettelse.” 

Hjem-skole samarbeidet går ikke alltid som planlagt fordi kulturforskjellen og oppfatningen 

om skolens rolle er uavklart, noe som skaper frustrasjon hos lærerne. Likevel ser vi også positiv 

utviklingen både for eleven og samarbeidet mellom skolen og hjemmet, når hjemmet faktisk 

blir inkludert. Det er likevel store forskjeller mellom elevene, og de som har ressurssterke 

foreldre, er også de som tjener mest på dette. Å gi hjemme og foreldrene den anerkjennelsen de 

trenger kan også bidra til bedre samarbeid mellom begge parter for å gi elevene den 

motivasjonen og tilpassede undervisningen barnet trenger- både hjemme og på skolen.  

4.4 Praksis i mottaksklassene og samarbeid med sentrale aktører 

Før en elev har oppstart i mottaksklassen så får skolen og kontaktlæreren en rapport fra 

Språksenteret i Oslo som har kartlagt elevens forkunnskaper i engelsk, matematikk, naturfag, 

samfunnsfag, KRLE og eget morsmål. Likevel sier ikke alltid rapportene alt, og lærerne kan 

selv avdekke både lærevansker og manglende kunnskap etter kartleggingen. Lærer 1 

oppsummer samarbeidet slik: 

“Å avdekke hvilke lærevansker de har er det, vi, vi søker hjelp hos eksterne partner, noen elever 

har opplevd traumer. Det krever en spesiell type bevissthet fra læreren og skolen. Særlig 

bevissthet og tilpassing, innhold i undervisningen. vi må ta hensyn til elevens språklige 

kulturelle bakgrunn. Mye hensyn”. 

Når elevene som har vært lengst i mottaksklassen blir noe tryggere i språket, kan denne eleven 

hospitere. Å hospitere går ut på å være i ordinære klasser og følge undervisningen der. Å 

hospitere i andre klasser går delvis bra for elevene i mottaksklassen slik lærerne i studien 

hevder, likevel går det ikke alltid etter planen. Slik oppsummerer en lærere i studien opplegget 

med hospitering “..det gikk ikke bra i vanlige klasser likevel. Delvis fordi læreren som er der 

er ikke da kjent til behovet til disse elevene. Så noen kom tilbake til oss igjen”. 

Det største problemet, ifølge lærerne, er mangel på tid til å diskutere utfordringer. For som en 

av lærer i studien sier “vi trenger å vite hva de driver med, fordi det (å gå i ordinære klasser) er 
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jo målet det målet vi forbereder elevene til”. Mange av elevene greier ikke selv å tilpasse seg 

de andre elevene, lærerne, fagstoffet og tempoet.  For andre som har fullført to år i 

mottaksklassen, slik loven foreskriver, er det å bli forflyttet til ordinært løp i mange læreres 

øyne, for tidlig og for brått. Mange ønsker en mellomløsning.  En lærer sier “Mhm, emh, da har 

vi jo sett at kanskje har det vært litt for tidlig å overføre noen elever, at kanskje var ikke eleven 

helt klar enda”.  

Slik jeg tolker lærerne utsagn så er det å samarbeide med andre parter på og utenfor skolen til 

tider både krevende og frustrerende. Rapportene de har fått inn om eleven kan være mangelfull 

og lite utdypende, noe som igjen skaper merarbeid for lærerne i mottaksklassene. Derfor er 

tidlig informasjon om elevenes forutsetninger og et godt samarbeid med alle involverte parter 

viktig. Å hospitere har sine fordeler og ulemper, for mange elever blir det en for stor og brå 

overgang. Mange elever kan ha vært «gode nok» i mottaksklassen, men møter for høye krav 

om språkbeherskelse for å kunne tilegne seg undervisningen i de ordinære klassene. Som et 

resultat av dette blir eleven igjen sendt tilbake til mottaksklassen, uten å nødvendigvis lære noe 

mer der, men samtidig som de er for «svake» for ordinære klasser. Dette fører til at elevene 

faller mellom to stoler. Å være konstant på et nivå hvor elevene ikke utvikler seg er skadelige 

for deres faglige og personlige utvikling. Dette kan hemme og undergrave den positive 

utviklingen de har gjennomgått i mottaksklassene. Å bygge videre på denne positive veksten er 

nettopp et av hospiterings formål. Å forbedrede dem på ordinære klasser og på sikt 

storsamfunnet, er også formålet med hospiteringsordningen. Men slik det er nå i 

mottaksklassene, er hele ordningen under stort press fra mange hold. 

Samfunnsfagundervisningen blir lidende, men det blir elevene også. 

Hadde det derimot vært mer samarbeid og deling av informasjon, kunne vertslæreren ha 

tilpasset opplæringen til den hospiterende eleven og slik økt læringsutbyttet hans eller hennes. 

Det er paradoksalt at elever som ikke har nok norskkunnskaper likevel skal ut i ordinære klasser 

etter kun to år. Likevel er det absolutt nødvendighet at de må over i ordinære klasser. Slik får 

de bruke alt de har lært i mottaksklassene og styrke sin videre skolegang, på denne måten vil 

også skolens funksjon i henhold til Stray (2014), nemlig den politisk og den sosiale integrering, 

realiseres. 

4.5 Ulike skolekulturer og erfaringer 
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Lærerne i mottaksklassen er bevisste på at mange av elevene bærer med seg kulturen fra 

hjemlandet. Dette man manifestere seg på ulike måter, klær, mat, språk og væremåte. På mange 

måter er ikke dette problematisk, likevel kan det være tilfeller hvor lærerne undrer seg over 

atferden til elevene. En lærer observerer hvordan i møte med de arabiske elevene at jentene er 

mye mer reserverte og mindre delaktige i undervisningen enn guttene. Han sier videre “jentene 

er ikke så frie til å utrykke hva de mener. De føler seg noe, de vil si noe”. Læreren sier han 

oppmuntrer jentene og sier “ikke tenk på en gammel onkel i Syria, ikke tenk på det. Nå er vi i 

Norge og i Norge er vi likeverdige”. Han prøver nye metoder, nye måter å få jentene i snakk 

på, for å hjelpe dem med å finne stemmen sin. En annen utfordring hevder læreren videre er 

“dette her med at de tenker hierarkisk”. Mange blir frustrerte i møte med arbeidet, og andre kan 

“drite i det” slik en lærer beskriver. Likevel henger dette sammen med skolebakgrunn, og 

skolekultur. Det ble krevd at elevene demonstrerte selvregulering, egeninnsats, selvdisiplin, at 

de var ansvarlige for egen læring. Noe som ble opplevd som et kultursjokk av noen av elevene. 

Læreren som oppdrager i klasserommet ble vesentlig neddysset, og elevens selvregulering 

skulle oppmuntres i mottaksklassene. Fraværet av autoritære lærere samt elevenes egen 

manglende evne til å regulere atferd og selvdisiplin i møte med faget og skolen, opplevdes 

frustrerende for mange av lærerne. Elevene trengte lærerne til å disiplinere dem. Lærerstilen 

var naturlig nok lite autoritær og mange elever tolket fraværet av autoritet, ifølge lærer, som 

om det var totalt fravær av regler, orden, straff og sanksjoner. Gruppeoppgaver var ikke alltid 

like hensiktsmessig, da lite arbeid ble gjort, klasserommet ble en slags avslappingssone, og 

tiden elevene brukte ble ikke bare lang, men også ustrukturert. Hvis elevene skulle jobbe noe 

selvstendig med å inne informasjon, så mener lærerne at de er lite selvdrevne. Denne type frihet, 

ansvar og selvstendighet var ukjent for dem. 

En av lærerne sier  

“jeg merker at det er flere av dem som ikke tar skole seriøst fordi det ikke får noen konsekvenser 

her. De opplever konsekvenser, men ikke konsekvenser nok for dem liksom, siden avstraffelse 

ikke er lov i norsk skole, sier en av lærerne, må vi finne andre metoder. Motivasjon er viktig, å 

motivere elevene”. 

Et annet element som er utfordrende i mottaksklasser er manglende karakter. Elevene får ikke 

karakterer i mottaksklasser. Dette er fordi opplæring i norsk er hovedmålet, og vurdering er 

hovedsakelig formativ og ikke summativ, til mange elever og foreldres frustrasjon.  Mange av 
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elevene kommer fra en kultur hvor karakterer er viktig, og mange har fått karakterer siden 

barneskolen. Å skulle møte et system som ikke gir dem karakterer, oppleves som et sjokk for 

mange elever. 

Slik jeg tolker lærernes utsagt om de kulturelle utfordringene handler det om elevens tilpasning 

til en ny kultur og en ny virkelighet. Å ikke skulle bli slått eller få større negative konsekvenser 

tolket mange elever som manglende respons fra lærerne, noe som trolig var normalt for dem i 

deres hjemland og skolekultur. Den manglende deltagelsen og manglende selvdisiplinen i møte 

med skolen handler kort om manglende beherskelse av norsk skolekultur, og lærernes forsøk 

på å motivere har møtt på en blandet mottakelse. En løsning kan være å invitere elevene til 

deltagelse og inkludering. Dialog blir desto viktigere i mottaksklasser. Dette vil øke 

flerstemmigheten i klasserommet, og man vil ikke automatisk avskrive elever fordi de ikke 

følger med i like stor grad eller forholder seg tause i timene. 

Jentenes lave deltagelse i timen i forhold til guttenes kan skyldes samtlige grunner som for 

eksempel ulik oppfatning av skolen, deres egen rolle, skolens oppfatning av kjønn og deres 

tolkning av et nytt skolesystem. I mange av landene som jentene kom fra, er det i stor grad 

kjønnsdelte klasserom, og i stor grad er læreren autoriteten, mens elevene er passive mottakere 

av kunnskap. Dette kan henge sammen med at mange av elevene kommer fra land hvor 

samfunnsstrukturen også er gjenspeilt i skolen med mannlige lærere, kjønnsdelte klasserom og 

større tilstedevære av gutter enn jenter. For mange av elevene, både gutter og jenter, er 

overgangen til en norsk skole en stor utfordring. 

Norsk skole er i stor grad en skole basert på elevens indre driv og at det er få fysiske sanksjoner 

av liknede grad som det er i mange av landene elevene kommer fra. I mange av de landene er 

elevene avhengig av den ytre motivasjonen som både hjemmet og skolen med lærerne i spissen 

gir. I Norge derimot er elevene nødt for å finne den selv og ønske å prestere på eget initiativ. 

Denne omvendte formen for motivasjon kan fremstå som uforståelig og lite motiverende for 

mange av elevene, og spesielt for de som kommer med tidligere forventinger om nettopp den 

ytre motivasjonen til lærere og skolen. 

4.6 Undervisningspraksiser i samfunnsfag i mottaksklasser 

Lærer 1 sier 
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 “I ordinere klasser bygger man på kunnskapsbasen. I mottaksklasser må man starte fra bunnen. 

Man antar at de ikke kan noe i det norske skolesystemet. Vi vektlegger elementer innenfor 

gjeldene plan. Og gradvis bygger opp språk og fag, kultur og samfunnskompetanse og 

forståelse.” 

Lærer 1 sier videre  

“språk er en hindring. Fordi det er så mange begreper, noe av begrepne har mange betydninger 

i forskjellige kontekster, ofte hvis vi bruker oversettelse så finner vi ut at begrepene ikke finnes 

tilsvarende på morsmål eller at betydning av ordet blir borte. Det er en utfordring. For elevene 

er jo den største utfordringen å overføre alt de kan til norsk også lære seg noe nytt.  De trenger 

mer tid som vi ikke har. Det er ikke lett arbeid.” 

Forskjellen mellom ordinære klasser og mottaksklasser oppsummer lærer 1 slik 

 “de i ordniære har vi mye å bygge på og kan mye om innholdet, mens må vi bygge fra bunnen 

for mottak. Når vi presenterer et tema, må vi forenkle, mer konkretisering og oppgaven blir 

ikke diskusjon eller skriv om tema «X». Bare stikkord som de kan skrive om, det er mer 

avgrenset, tilpasset.  Det er mer krevende, og mindre ressurser, mindre stoff på nett og bøker 

som passer disse elevene. 

Jeg spør lærer 1 om elevene mister litt av faget? 

Lærer 1 sier  

 “Ja, selvsagt. For eksempel et barn som er 15 år og som har vært her i 1 år, når de går videre 

til VGS har de jo ikke samme kompetanse i forhold til jevnaldrende dessverre. Vi må bruke 

kompetanse fra grunnskole generelt i samfunnsfag det krever mye når elevene ikke har språklig 

kompetanse til å ta til seg det detaljerte stoffet. Vi må ta mindre biter i samfunnsfag» 

Lærer 1 svarer: 

Intervjuer: Er det noe du vektlegger i større grad? 

“Menneskelige relasjoner og selvstendighet er viktigere enn norsk natur. Sosialisering og 

normer, regler, lover, er viktig. Vi prioriterer temaer som vi mener gir eleven gir bedre mulighet 

til å klare seg i byen. Det er også nedfelt i læreplanen”. 
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Slik jeg tolker lærerens og assistentens utsagn er språk er naturlig hindring og dette tar noe fra 

læringsutbyttet til elevene. Lærenes konstante forsøk på oversettelse, kan nettopp resultere i 

«lost in translation». Den manglende sikkerheten om hva elevene faktisk kan, og hvor man 

eventuelt må å lære, er en gråsone som skaper mye usikkerhet. De valgene som lærerne foretar 

er en tung avveiing, da elevene mister andre deler av faget uansett hvilke valg de faller på. 

Paradoksalt nok er denne avveiingen i seg selv tilpasset opplæring da lærerne tilpasser 

undervisningen det de har kapasitet til og som elevene har forkunnskaper nok til å få utbytte av. 

4.7 Begrepsforståelse generelt og i samfunnsfag spesielt 

Viktigheten av å ha et godt ordforråd på morsmålet, sier lærerne, er avgjørende for hvor mye 

norsk elevene får med deg. Da mangler de bare «navnsetting på norsk», sier en av lærerne. 

Altså de vet hva det er, men har ikke et dekkende ordforråd på norsk enda. Dette hevde de 

henger sammen igjen med det kognitive modenhetsnivået. 

Å trene på refleksjon snarere enn reproduksjon er utfordrende med denne elevgruppen. I mange 

av hjemlandene elevene kommer fra er det lite rom for refleksjon, det er mye pugging elevene 

skal kunne, det vær seg nasjonal historie eller koranen. En av lærerne i studien sier “dette her 

med refleksjon, også da nemlig å knytte den boklige kunnskapen eller teoretisk kunnskap med 

dagliglivet og hvordan kunnskap brukes i praksis. Det er ikke noe som er da så kjempe i mange 

land, som disse elevene kommer fra”. Assistenten sier “Noen elever kommer fra en puggekultur 

hvor de ikke bruker hodet”. 

Som en av lærerne i studien sier “utfordringen er ofte egentlig at det er så mange begreper vi er 

klar over at de ikke vet. Sånn som, jeg har hatt om slavehandler i to timer, og så var det, så 

visste de ikke hva en slave var. Og det er det liksom, da....”. En annen lærer utdyper videre med 

“vi har blitt klar over det nå. Hvor utrolig ordfattige mange av de er.” En annen sier “jeg bruker 

mye mer tid på å forklare, ikke bare de abstrakte, men også de konkretet. I større grad enn før”. 

En av lærerne sier at “i samfunnsfag stiller vi ikke bare fakta-spørsmål, men vi åpner mye mer 

for at de kan bruke andre ressurser for å svare. De må reflektere mer. Mange har utfordringer 

med å drøfte skriftlig. Mange blir opptatt av å skrive på samme måte som det står i boka. At de 

skal være veldig likt”. Andre lærere sier “Noen mener det er knyttet til språk. Noen mener det 

kan være knyttet til hjemmebane å gjøre. At kanskje elevene ikke drøfter mye hjemme”. Andre 

lærere sier igjen at “det har ikke så mye med kulturell bakgrunn å gjøre, heller mer det 

språklige”. 
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Begrepsforståelse er svært sentralt i samfunnsfaget, å skulle lære både begreper og faglig 

innhold på et nytt språk, og det gjerne begreper som man ikke har noen assosiasjon til fremstår 

som en svært krevende oppgave for mange elever. Det jeg tolker fra lærerens utsagn er at de 

som både er sterke i eget morsmål og som kan engelsk kommer best ut, de som ikke kan noen 

av delene er det ekstra krevende å jobbe med. Å finne ut hvordan elevene lærere best fremstår 

som en av de vanskeligste oppgavene i mottaksklassene, da elevene både skal pugge mye nytt 

stoff, men også reflektere over dets innhold og ikke bare reprodusere alt. Dette understreker 

også viktigheten av den tilpassede opplæringen i mottaksklasser for å skape et inkluderende 

læringsmiljø som senker terskelen for å erverve ny kunnskap, men også styrke kunnskapsbasen 

til de faglige sterke elevene. 

4.8 Anerkjennelse 

For å spille på elevenes bakgrunn så jobber elevene sammen i grupper og får bruke sitt eget 

språk. Da kan de også hjelpe hverandre. Man prøver også å inkludere de i den øvrige delen av 

skolen gjennom klasse-besøk. Under disse besøkene lærer elevene hverandre noen ord også. 

Man prøver også å vise frem mottaklassen på skolen ved å delta på skolens samlinger og 

avslutninger. Noen elever i mottak har også venner i ordinære klasser, men språket er en klar 

hindring i integreringen til mottakselevene.  

En av lærerne i studien sier “jeg opplever at de har veldig liten kunnskap om sin egen kulturelle 

bakgrunn, det er nesten litt sånn, overraskende lite. Kanskje ikke kunnskap, men liten bevissthet 

rundt det, da”. En annen lærer sier: “mange elever syns det er kult å bare være ungdommer, å 

ikke være gruelig opptatt av bakgrunnen sin, egentlig”. En annen lærer bekrefter at “min 

erfaring er når man gjerne bruker noen av de landene som eksempler, også prøver man å trekke 

frem de som eksperter på en måte, så viser det seg at de ikke kan noe. De kan ingenting”. 

For øvrig bruker de også metoder med gjenfortelling eller eksemplifisering i undervisningen. 

Hvis de jobber med temaet klima, så kan man i stor grad sammenlikne klimaet i Norge med alle 

land elevene måtte være i fra, på denne måten hevder lærerne at elevene får vist det de kan, selv 

om det er lite.  

Lærer 1 beskriver anerkjennelse i mottaksklasse som “å bruke eget land, deres kultur, rose dem 

foran andre, legger vekt på styrker. Summen av dette styrker anerkjennelse, motivasjon og 

deltagelse. Anerkjenne til mat, klær og respekt”. Lærerne er bevisst hvilke språk elevene kan, 

og kan referere til dette. Lærer 1 nevnte en elev med Oromo som morsmål, et språk som har 
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dobbeltkonsonant i stor grad hvorpå læreren var i stand til å utnytte dette for å lære eleven 

dobbeltkonsonanter på norsk.  

Lærer 1 sier: 

“For å bruke et eksempel da, kartlesing. Vi viser øst, vest, nord og sør og sier denne byen ligger 

her eller der (...). Det samme gjelder for Oslo. Vi bruker sammenlikning. For å bygge elevenes 

bakgrunn for å bygge på det de kan. For å lære om fylker i Etiopia sammenlikner man med 

elevens bakgrunn, fylke her og der. Sammenlikner hele tiden”, og slik skaper lærerne 

assosiasjoner til det elevene allerede kan”. 

Lærer 1 sier videre om å ta i bruk elevens forkunnskaper: 

 “I de andre fagene matematikk og naturfag er det ikke mye forskjell fordi det er lite som er 

ulikt, men på en måte er samfunnsfag lettere fordi det er mye som kan hentes fra elevenes 

bakgrunnskunnskaper.” 

Slik jeg tolker lærerens utsagt så er det å spille det eleven kan fra før av, oversette det til en 

norsk kontekst og sammenkoble tidligere og nye erfaringer, svært viktig i en mottaksklasse. 

Dette er et metoder som vil forenkle å ta til seg et nytt fagstoff og anerkjenner den kunnskapen 

de allerede besitter. Å hefte sammen ny og gammel kunnskap er unnværlig. Læring skjer 

nettopp ved å ta utgangspunkt i det som eleven kan fra før av. Det elevene kan av begreper vil 

også i neste ledd hjelpe dem å tilegne seg ny kunnskap (Koritzinsky 2014:33, Udir 2018). Ny 

kunnskap oppstår nettopp med tidligere erfaring som utgangspunkt. Likevel møter lærerne i 

mottaksklassen også på de elevene som ikke kan noe eller vil dele noe fordi de ikke kan så mye.  

 

Denne mangelen på kunnskap om sin egen bakgrunn kan skyldes mange ulike grunner. Elevene 

kan ha måtte slutte på skolen på grunn av flukt eller krig, eller kan de ha bodd i land hvor deres 

kultur og nasjonale historie ikke er anerkjent. Noen ganger vet de bare ikke noe om egen 

bakgrunn. Å skulle be elevene gjenfortelle eller dele deres forkunnskaper er ingen lett affære. 

Det er en balansegang mellom å inkludere og å ikke få elevene til å føle seg dumme. Denne 

balansen må lærerne i mottaksklassen overholde for å ikke å forsterke annerledesheten, men 

samtidig inkludere på en måte som viser respekt, anerkjennelse og inkludering. Å la dem 

komme til orde ved å fortelle egne erfaringer i undervisningsøyemed er også viktig, og slik 

prøver lærerne å inkludere samtidig som de får dekket de faglige innholdet. Dette kan bidra til 

flerstemmigheten i klasserommet, samtidig som det senker terskelen for deltagelse. 
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4.9 Samfunnsfagets formål og utfordringer i mottaksklassen 

Assistenten sier at “det er et viktig fag. Det er introduksjon til Norge”.  

Lærer 1 sier 

“målet er å forstå kulturelle koder, forholder seg til andre, normer i samfunnet, sosialisering, og 

bevissthet rundt dette. Å kunne koder. Vi integrerer dem, de beveger seg mot det, målet er å 

hjelpe alle å utvikle seg faglig, språk, sosialt sammen, parallelt.” 

Lærer 1 sier 

 “hensikten med mottak er å gjøre dem i stand til å følge undervisning i ordinære klassen, utvikle 

grunnleggende begreper og språkkompetanse og få faglig innhold som er relevant for 

dagliglivet. Alt er viktig, men vi må prioritere. Ta det som vi mener elevene trenger mest. Hvis 

man er ufin, så har det ikke noe å si å undervise i vikingenes historie. Meningen er at etter 

mottaksperioden så skal eleven kommer nærmest mulig sine jevnaldrende elever i 

skolesystemet.  

Lærer 1 sier videre: 

«Samfunnsfag er litt komplisert. Naturfag er konkret. Matematikk er konkret. Norskspråket har 

en del timer. Samfunnsfag er et diffust og bredt fag med lite ressurser, hvis elevene ikke har 

gode forkunnskaper, så sliter vi med å etterkomme fagets læringsmål». 

 Her forstår jeg det som at samfunnsfaget er et stort og et bredt fag. Dette byr på utfordringer 

og nye muligheter. Lærerne må være svært selektive i temaer som har “direkte 

overføringsverdi” i elevens liv. Dette går naturligvis på bekostning av noe. 

Slik jeg tolker lærerens tanker om faget i mottaksklassen kan jeg konkludere med at lærerne er 

samstemte om viktigheten av faget, og spesielt i mottaksklasser. Likevel møter de på 

utfordringer ovenfor et fag som virker stort og lite på en og samme gang, et fag som skal 

inkludere og integrere, samtidig som det står uten læreplan, tilretteleggende ressurser og elever 

med et svært begrenset forhold og forståelse for fagets kjernemomenter. Noe som igjen fører 

til at elevene får med seg kun deler av faget, men med det målet for øye at de kun skal lære det 

som har en direkte verdi i deres liv. Dette kan virke begrensende og føre til en delvis manglende 

realisering av faget i mottaksklassene. 
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Oppsummering av intervjuene 

Jeg har redegjort for sentrale funn fra lærere i mottaksklassen og sekundærdataene. 

Oppsummeringsvis viser funnene at lærerne har komplekse utfordringer å måtte håndtere i 

mottaksklassene. Gjennomgående er det språklige utfordringer og manglende materiale og 

forkunnskaper som er en gjenganger. En annen ting gjør seg også gjeldende, og det er de 

kulturelle utfordringene. Dette gjelder kravet til selvregulert atferd i klasserommet, den 

hierarkiske tankegang som noen av eleven besitter og den ulike oppfatninger av skolens rolle 

samt karakterfraværet i mottaksklassene. Dette er noe som utfordrer den praktiske 

gjennomføringen av samfunnsfagsundervisningen. Manglende ressurser og læreplan etterlater 

et vakuum som må fylles med ressurser fra norskfaget. Dette undergraver fagets egenart og 

vanskeliggjør den tilpassede undervisningen i mottaksklassen. 

 

Sentrale ferdigheter i samfunnsfag som kritisk tenkeevne, diskusjon og begrepsinnlæring blir 

utfordret i mottaksklasser. Slik blir kun Biestas (2009) kvalifiserende funksjon og 

sosialiserende funksjon oppfylt da elevene kun får opplæring i det mest grunnleggende for å 

klare seg i samfunnet. Kritisk tenkeevne, diskusjon og refleksjon er viktige aspekter i 

samfunnsfaget som ikke blir mye praktisert i mottaksklasser i så stor grad som det burde ha 

blitt. Dette setter flerstemmigheten og den faglige og sosiale dannelsen under press. 

Samfunnsfaget blir lidende under slike forhold og dette gjør faget enda mer sårbart (Børhaug 

2009). Til tider kan foreldrenes manglende forståelse for norsk skolekultur hva angår samarbeid 

og karakterer også være en kilde til utfordringer. Men også en kilde til samarbeid og 

samhandling for å støtte opp under elevens opplæring hjemme og på skolen.  

Anerkjennelsen blir vanskelig under slike forhold, men ved oppmuntring, ros og bekreftelse fra 

lærerne, opplever elevene å bli anerkjent. Tross dette er det lyspunkter, hjemmet kan være en 

ressursarena, men kun hvis de er ressurssterke. Lærerne har mange metoder for å utgrave 

forkunnskapen til elevene, og bruk av tospråklige lærere er en særdeles viktig ressurs i 

mottaksklasser.  

4.10 Observasjonsdata- Kontekst: 

Det skal understrekes at jeg kun fikk innblikk i en begrenset del av driften i mottaksklassen. På 

bakgrunn av samtale med lærerne, intervjuer og observasjoner, mener jeg at observasjonen 

formidler deler av virkeligheten i mottaksklassen. Jeg møtte i resepsjonen på skole hvor jeg 

møtte assisterende rektor som fulgte med til klassen jeg skulle observere. Elevene ble litt 
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nysgjerrige på meg og spurte hvem jeg var og hvor jeg kom fra. Assisterende rektor introduserte 

meg kort med å si at jeg var en masterstudent som skal observere klassen og være med dem i 

to dager. Jeg hilste på læreren og assistenten og satt meg bakerst i klasserommet og observerte 

både elevene, assistenten og læreren. Jeg skrev ned observasjonen på et observasjonsnotat 

digitalt hvor jeg merket meg tid og handlinger i klasserommet. 

 

Første observasjonsdag ble unnagjort på en onsdag i siste timene før lunsj. Elevene var noe 

slitne, men fortsatt energiske. Elevene var til tider både svært aktive med mye prat og 

bevegelser i klasserommet, senere forandret seg til stillhet og at elevene ble sittende på egne 

plasser i lengre perioder. Andre observasjonsdag var fredag i andre økt.  I begge timer var det 

en lærer og en assistent til stede. Dekorasjon på veggene viser til fødselsdager, navn og 

klasseregler skrevet på samtlige språk av elevene selv. I klassen er det en rekke språk som er 

representert, engelsk, somali, arabisk, vietnamesisk, fransk, portugisisk, bulgarsk, 

thai og tagalog. Aldersspennet i klassen var fra 13-16 år, og det er en jevn fordeling mellom 

gutter og jenter i klasserommet.  I klassen var det elever som hadde vært der i en uke og noen 

som hadde vært der i et år.  

 

Det var ulikheter i faglige nivå og øvrig språkbeherskelse, og da spesielt norsk og i 

engelsk. Ulikheten i språkforskjellene kom til syne da noen elever forstod begrepene de hadde 

lært i timen så fort noen av de andre elevene oversette for dem til engelsk. Andre forstod ikke 

siden de ikke kunne engelsk og heller ikke hadde noen som kunne forklare for dem på eget 

språk. Løsningen på det ble å bruke digitale verktøy som oversettelsesprogrammer så fort de 

fikk PC-er for å forstå begrepene. Andre hadde noen fra samme land som dem selv til å stille 

spørsmål til enten på arabisk eller tagalog.  

 

4.11 Undervisningspraksis- og opplegg 

Læreren formidlet fagstoffet gjennom å stå foran i klasserommet ved siden av PC-en og Smart-

board. Først ønsket han velkommen og hilste på klassen, han introduserte meg kort og sa noe 

om hvorfor jeg var her. Så fortalte han klassen hva de skulle gjennom i dag, det stod også på 

tavla oversikt over hvilke fag de skulle ha til hvilken tid, samt når de skulle ha pauser.  

Temaet i timene var geografi, noe de startet opp den første observasjonen, og fortsatte med ved 

siste observasjonen. Både plan for timen og fortsettelse av den tok for seg det samme temaet, 

men i økt to så de mer på tematikken i en lokal kontekst, altså Norges tettsteder og byer.   
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Deretter fulgte et kort lærerforedrag om hvordan verden ser ut, hvilke verdensdeler og hvordan 

disse landene har større og mindre byer mens lærer henvendte seg til elevene underveis. 

Oppstarten tar rundt 6-7 minutter, før hoveddelen tar rundt 15 minutter med jevne pauser og 

bevegelser i klasserommet samt at han benytter seg av tavla for å skrive innimellom og å gi en 

introduksjon til begrepne og eksemplifiserer dem, både verbalt og billedlig. 

 

Deretter henvender læreren seg til elevene, og starter setningene med “er det noen som vet, vet 

noen, eller kan noen fortelle meg?“. Læreren ber elevene å forklare forskjellen på verdensdel, 

storby og tettsted blant annet, og spør om elevene kan eksemplifisere.  Eleven har greie på byer, 

og selv om de forstår begrepet verdensdel kan de ikke forklare det helt, begrepet tettsted skaper 

noe forvirring. Læreren må bruke en del tid på repetisjon. Læreren gir en del eksempler, og 

stiller åpne spørsmål til som blant annet ved spørsmålet ”hvilken by, tettsted eller verdensdel 

er du fra”. Da kommer det tydelige svar som «land», Asia, Afrika og «by» blant andre. 

 

Elevene forteller hvilken verdensdel de er fra med den blanding av norsk og engelsk, og hvilke 

de har reist til, og læreren aktiviserer elevens forkunnskaper. Ved å stille dem så direkte 

spørsmål referer læreren byder, land og verdensdeler tilbake til dagens formål og 

tematikk. Videre går læreren over til visualisering av introduksjonen til temaet gjennom en kort 

filmsnutt fra NRK TV som virkemiddel som hadde både tekst og lyd.  

 

Så går læreren over til en skriftlig oppgave. Elevene som de skal jobbe med via PC for å finne 

informasjon. I oppgavene er det åtte spørsmål de kan svare på, enten individuelt eller i par. 

Spørsmålene er for eksempel” hvilken er en verdensdel er størst og minst, hvilken verdensdel 

er du fra, hvilken verdensdel ligger Norge i, hvor mange verdensdeler er det?” De fleste jobber 

individuelt, men noen snakker med sidemannen hvis det er spørsmål, dette kommer ved syne 

ved elevens direkte hendelser til hverandre. Elevene støtter hverandre språklig gjennom bruken 

av engelsk og å gjennom oversette for hverandre. Løsninger for de nyeste elevene som har ingen 

eller lite norskkunnskaper var bruk av PC og oversettelsesprogrammer på mobilen.  

 

Læreren bruker noen fremmedord for elevene, men som er relevante i samfunnsfaget som 

tettsteder og verdensdeler, og elevene etterlyser en forklaring, noe læreren gir båe ved å utdype 

og ved å gi eksempler. Læreren benytter seg også av engelsk for å oversette for eksempel 
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verdensdel. Dette blir oversatt fra engelsk til et av klassens mange språk av en av elevene med 

denne språkbakgrunn, som igjen oversetter til de andre elevene med samme språkbakgrunn.  

 For å nå ut til de elevene som verken snakker norsk eller engelsk, bruker læreren tegninger. 

Læreren benytter seg både av tavleundervisning hvor han veksler mellom å føre opp begreper 

på tavla og å henvende seg til elevene. Læreren benytter seg også av PowerPoint-presentasjon 

med punktvise ord eller begreper, og han benytter seg også til slutt av filmsnutter som enten 

introduserer eller oppsummerer det læreren har gjennomgått i timen. Til slutt benyttet læreren 

seg også av helklassesamtaler, repetisjon og eksemplifisering når han snakket med og til 

klassen, hvorpå han spurte mange ganger” forstår dere”? 

 

I oppgaveløsningsdelen av timene gikk også læreren rundt og oppklarte spørsmål og beveget 

seg mellom elevene for å observerer hva de gjorde. Det var mange som lurte på det samme og 

trengte en oppklaring, dette ble demonstrert ved at de spurte” kan du forklare hva det var 

igjen?”. I konsolideringsfasen av timen prøvde læreren å stille åpne spørsmål som skulle 

oppsummere timens viktigste momenter. Denne delen var nokså kort og ble unnagjort på rundt 

6-7 minutter. Dette gjorde lærer ved å stille oppsummerende spørsmål til elevene Det var noen 

elever som var mer ivrige etter å svare, noe de demonstrerte gjennom gestuleringer med armer, 

å la svaret glippe ut, eller hyle det ut i klasserommet. Andre elever kunne det observeres at ikke 

sa så mye, eventuelt kun småpratet med sidepersonen, eller bare lyttet til det som ble sagt. 

 

Assistentens oppgave var å hjelpe de elevene læreren ikke hadde kapasitet til å hjelpe ved å 

bevege seg selv i klasserommet, hysje på de elevene som var noe urolige, og ta ut elever som 

lagde bråk ut på gangen slik at hun fikk snakket med dem på tomannshånd. Assisten snakket 

samme språk som noen av elevene, og var i stand til å passe ekstra på de elevene da læreren 

fremstod som om han ikke alltid kunne rekke å stoppe innom plassen deres.  Energinivå var 

også tydelig i oppgaveløsningsfasen da de elevene som behersker noe norsk og mest engelsk 

snakker mye, er aktive i timen og hjelper medelevene sine, mens elevene som ikke er like sterke 

i norsk eller engelsk, fremstår mer stille. Læreren så ut til å prøve å løse dette på ulike måter. 

Ved stillhet i helklassesamtaler stilte læreren spørsmål til elevene, eller 

besvarte spørsmålet selv ved for lang stillhet.  Det var nesten de samme som svarte av elevene 

når læreren henvendte seg til dem. Læreren tok grep og stilte spørsmål direkte, noe som ga 

delvis resultat da noen kviet seg for å svare. Det kom noen nye stemmer til, og læreren var i 

stand til å oppsummere det de har vært gjennom til nå før de fikk videre. 
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På observasjonsdag to skulle elevene få en innføring i kommuner og fylkeskommuner og deres 

oppgaver. Læreren forklarte og introduserte, han visualiserte gjennom en filmsnutt og tegnet 

også på tavla i sirkelform hvordan kommune lå under fylkeskommune. Ord som” videregående 

skole, tannhelsetjenesten og kraftproduksjon” stod under fylkeskommune. Deretter skulle 

elevene skrive av tavla hva som var de viktigste oppgavene til kommuner og til 

fylkeskommuner. Deretter fikk elevene en mer spesifikk oppgave om tematikken i dag som en 

arbeidsoppgave, hvor de skulle svare på en rekke spørsmål ved bruk av PC og internett verktøy. 

Deretter gjennomgikk læreren noen spørsmål før timen var over. Spørsmålene var blant annet” 

hvilke oppgaver har fylkeskommunen, hvilken kommune bor du i og hvor mange kommuner 

er det i Norge?” blant annet.  

 

I denne timen var det langt mer prat elevene seg imellom, dette kunne observeres ved at flere 

snakket i denne timen enn ved den første observasjonen. Det ble mye prat og uroligheter.  

Mange elever begynte å gjøre andre ting enn oppgaven de skulle gjøre. De begynte å prate om 

andre ting, de spilte spill på PC-en og lo høyt. Noen elever tok mye plass på bekostning av de 

stille som jobbet med oppgavene. De som bråker saboterer undervisningen til noe grad da de er 

flere enn en og de påvirker hverandre til å begynne å skravle og vandre. De som jobbet derimot 

hjalp hverandre med svar og delte informasjon, mange spurte også om oppklaringer fra læreren, 

og assistenten hjalp til med de elevene hvor læreren ikke fikk tid til å komme innom. 

Aktivitetene elevene utførte krevde både samarbeid og språklig samhandling. Det var mye 

samarbeid og hjelp med språk og forståelse gjennom bruk av PC. Mange av elevene trengte en 

bekreftelse på om de hadde forstått instruksene. For mange av de stille elevene var bruken av 

PC et verktøy til å rette oppmerksomheten et annet sted, nemlig deres eget arbeid da de fremstod 

som de jobbet i fred og ro. For noen av de mer livlige elevene i den siste timen var instrukser 

gitt på arabisk for eksempel noe som hjalp dem med å følge reglene. 

 

Oppsummering av observasjonsdata 

Slik det også fremkom av intervjuene, er det store forskjeller i språklig og faglig nivå ved 

observasjon. Dette byr på muligheter, men vel så mange utfordringer. Det som kom frem i 

observasjonene var blant annet hvor viktig det var for elvene å ha en annen som også snakket 

samme språk som dem selv, eller som i hvert fall snakket engelsk for å kunne oversette 

fagstoffet. En annen ting som også fremkom av observasjonene var utbredelsen av digitale 
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verktøy, noe som var spesielt gunstig for de elevene som var minst pratsomme. Ved hjelp av 

oversettelsesprogrammer kunne de sitte stille i fred og ro og finne informasjon. 

Læreren var hovedsakelig den som fikk komme til ordet, noe som også begrenset elevens 

deltagelse i dialogen, samt klassens flerstemmighet.  Hvis ingen av elevene svarte på 

spørsmålet, så kunne han svare på det selv, og gå videre til neste.  

 

Likevel demonstrerte læreren at han også hadde egne metoder for å differensiere 

undervisningen, blant annet ved direkte henvendelse til elvene, oversettelser til engelsk, eller 

oppmuntring til deltagelse. Bruk av konkretiseringsmateriale som bilder, tegninger og 

videosnutt var et forsøk på tilpasset opplæring og differensiering for å nå ut til alle elevene, noe 

som fungerte i stor grad. Ved gruppearbeid ble det noe kaotisk, da mange elver begynte å 

vandre, bråke og forstyrre andre. 

 

Oppsummeringsvis er bruk av differensiering og tilpasset opplæring særdeles viktig for at 

samfunnsfagundervisningen skal være fruktbar i en mottaksklasse. Derfor er det viktig med en 

begrepsgjennomgang, å aktivisere forkunnskapene til elevene, undersøke forkunnskaper og 

oppmuntre til deltagelse og meningsutveksling slik at fagets mandat realiseres.  

 

5 Diskusjon 

5.1 Samfunnsfagets formål og utfordringer i mottaksklassen 

Slik Fjeldstad (2007) påpeker påtar samfunnsfagets seg en særegen forpliktelse hva angår å øke 

elevens demokratiske oppslutning, noe som også gjør seg gjeldende i mottaksklasser. Formålet 

til samfunnsfaget slik det også har fremkommet i intervjuene, har en dikotom funksjon. Faget 

skal både gi en teoretisk innføring, men også integrere elevene i det norske samfunnet på sikt. 

Denne dikotome rollen er i tråd med Biestas (2009) forståelse av skolen generelt, hvor han 

mener at skolen har en sosialiserende, subjektiviserende og kvalifiserende funksjon. Hva angår 

sosialisering så er det når elevene lærer de sosiale kodene, normene og reglene for det norske 

samfunnet slik at de kan sosialisere med jevnaldrende, men også det øvrige samfunnet når de 

fortsetter skolegangen sin.  
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Samfunnsfagundervisningen har som mål å hjelpe elevene mot deltagelse i ordinære klasser, så 

vel som storsamfunnet i lengden, noe som fordrer bevisst og systematisk undervisning i 

mottaksklassen. Slik vi ser av både intervjuer og observasjoner, er ikke det tilfellet. Det er også 

et spørsmål om lærerens handlingsrom, og siden dette virker veldig begrenset i mottaksklassen, 

kan det også føre til manglende realisering av fagets og opplærings mandat. Det som 

undergraver faget og dens egenart i mottaksklassene er blant annet slik det fremkommer i 

intervjuene språkvansker, manglende ressurser som fagbøker og egen læreplan og mangelfull 

innføring i alle fagets delområder. På bakgrunn av disse blir fagets mandat kun delvis realisert 

i mottaksklassene. Dette gjør et sårbart fag, enda mer sårbart (Børhaug 2005). 

Ved pugging kan også slik Koritzinsky skriver «trykker ned kritisk tankegang og deltagelse» 

nettopp fordi så mye tid må bli brukt på dette. Mye pugging er å finne i et fag man skulle tro 

hadde mer rom for refleksjons og kritisk tenking slik didaktikeren Lund påpeker, dette er også 

noe som gjør seg gjeldende i mottaksklassen. Det er viktig at elevene lærer seg evnen til 

refleksjon slik faget fordrer. det er likevel ingen lett oppgave all den tid de også må faktisk 

pugge viktige årstall, hendelser og personer. mangelen på denne refleksjonen kan føre til mindre 

deltagelse i klasserommet og begrense flerstemmigheten. 

 Likevel kan det sies at det kan rettferdiggjøres fordi elevene som kommer til Norge uten noen 

forkunnskaper om faget, er nødt for å pugge slik at de kan kvalifiserer seg og sosialisere seg i 

samfunnet de skal bli en del av. I denne pugge-orienterte tilnærmingen i mottaksklassene blir 

den subjektiverende rollen til skolen manglende da elevene ikke er på et stadium hvor de kan 

reflektere kritisk over samfunnet og skolen, og ens eget forhold til disse. Elevene kommer i stor 

grad fra en kultur hvor pugging er meget sentralt, og dette er en ferdighet som kan komme dem 

til gode ved pugging av sentrale hendelser, men likevel på det jobbes mer bevisst og strategisk 

med kritisk tenkeevne også. På en annen side er ikke det som bedrives i mottaksklassene ren 

pugging i ordets rette forstand, men snarere en type pugging som er nødvendig for å kunne 

reflektere, delta og tenke kritisk. 

Slik Koritzinsky (2014) påpeker er faget noe motsetningsfylt med hensyn til allokering av tid, 

dette er også noe som gjør seg gjeldene i mottaksklassen. Lærerne er presset mellom hvilke 

delområder i faget som er «verdt» å gjennomgå, dette setter fagets praktiske nytte og dens 

samfunnsmessige relevans opp mot hverandre. 
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Fra et styringsperspektiv som i grunn omhandler å bevisstgjøre elevene på styringen av landet 

og dermed øke oppslutningen om den, er dette relevant i mottaklassesammenheng. Å lære om  

demokratiet, fylkeskommuner og kommuner svært essensielt i mottaksklassen. Å få en dypere 

innføring i dette vil på sikt også øke elevens oppslutning om styresettet og de gjeldene 

demokratiske spilleregelen. For elever som kan komme nettopp fra mindre demokratiske land 

hvor det er krig og diktatur, er samfunnsfaget et sentralt fag som kan opplyse om farene ved 

maktmisbruk og øke slutningen om styringen av landet de nå bor i. Nyttefunksjonene til faget 

henger sammen med Biesta sin funksjon om kvalifisering hva angår skolen. At elevene lærer 

seg begreper, historiske hendelser og viktige personer, er av nytte for dem selv. Det er nettopp 

den kunnskapen som elevene tar til seg fra samfunnsfaget som også vil på sikt hjelpe dem i noe 

grad med å navigere seg rundt i det norske samfunnet.  

Fagets dannelsesmandat omhandler den faglige dannelsen, altså å kunne stille seg kritisk til de 

konvensjonene i samfunnet og evaluere ens eget forhold til disse. Før dette oppnås trengs 

derimot de forkunnskapene som forutsetter denne kritiske evalueringen av samfunnet. For at 

elevene i mottaklassene skal nettopp bli dannende og på sikt også subjektivere trengs kunnskap, 

sterke språk- og begrepsbeherskelse og øving på den kritiske tenkeevnen. Med tanke på å styrke 

elevens demokratiske deltagelse fordrer dette kunnskap. Medborgerskap handler kort om i følge 

Stray (2014) om å bo sammen i et felleskap. Dermed blir den politiske og den sosiale 

funksjonen til skolen desto viktigere i mottaksklassen. Disse to tankene om skolen henger for 

øvrig sammen med Biestas (2009) tre funksjoner og Børhaugs (2015) formål med 

samfunnskunnskapen.  

Manglende retningslinjene og rammene som skal være særegne for samfunnsfaget er 

fraværende i stor grad. Dette resulterer i en samfunnsfagundervisning som blir både mangelfull, 

men også svært selektiv slik det fremkommer av både intervjuene og observasjonene. Dette 

forhindrer realiseringen av planene i fagets egen læringsplan. Tross formuleringer i offentlige 

dokumenter og stortingsmeldinger, så er det fortsatt en del som gjenstår hvis fagets mandat skal 

realisere seg i mottaksklassene. 

5.2 Anerkjennelse og mangfoldssensitiv undervisning 

Slik det fremkommer av både observasjonene og intervjuene er ikke undervisningen i 

mottaksklassene i tråd med Gay (2010) sin forståelse av manfoldssensitiv klasseledelse. En av 

grunnene til denne mangelen er fordi forkunnskapene og skoleerfaringene til elevene er så ulik, 
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og at å imøtekomme alle blir en utfordring. Å utnytte elevens forkunnskaper slik Gay (2010) 

viser til i sin teori om mangfoldssensitiv klasseledelse, manifesterer seg i noe grad i 

mottaksklassene. Slik det fremkommer av observasjonene og intervjuene, så er ikke det selvsagt 

at lærerne i mottaksklassene er i stand til å omgjøreelevens forkunnskaper til ressurser i den 

nåværende opplæringen. 

Gay (2010) hevder at det er en forutsetning at bruk av flerkulturelle verktøy er sentrale for å 

nettopp drive denne type praksis. Gitt mottaksklassens manglende ressurser og mer eller mindre 

fraværende flerkulturelle læringsressurser, ser vi at dette er i konflikt med Gay (2010) sin teori. 

Slik lærer 1 sier så er noe av materialet flerkulturelt og viser blant annet elever med en annen 

bakgrunn, men det er fortsatt majoritetskulturen som fremheves som normalen. 

Selv om lærerne anerkjenner elevens bakgrunn, så er det ikke en del av det formelle pensumet, 

i bestefall blir omtale av deres nasjonale eller etnisk bakgrunn en gest, men ikke en del av 

pensumet elevene i mottaksklassen får opplæring i. Dette skyldes ulike grunner. Først og fremst 

at de skal lære om Norge, politikk og samfunnsliv så raskt som mulig, og fordi det ikke er avsatt 

tid og ressurser til å skulle lære om andre kulturer. Likevel oppfordrer lærerne elevene til å dele 

historier eller andre opplevelser fra hjemlandet for å anerkjenne deres opplevelser og erfaringer, 

og ved å anerkjenne disse hjelper de også elevene med å føle stolthet og mindre fremmedgjorte 

slik det fremkommer i intervjuene. 

I mottaksklasser skal elevene nettopp ta til seg de gjeldende normene og diskursene, og gjerne 

så fort som mulig, for at de skal kunne delta i samfunnet, noe som betyr at fra starten så har 

man et motstridende formål i forhold til Gay (2010). Likhetens bivirkninger er noe betent i en 

mottaksklasse, nettopp fordi grunnen til at de går er fordi de skal lære seg mer av det norske, 

og bli integrerte, samtidig som det å ville assimilere eller integrere seg, kan gå på bekostning 

av nedtoning av eget språk og tidligere livserfaringer som ikke nødvendigvis er like relevante i 

en norsk skolekontekst lenger.  

 

Noe av det mest utfordrendringene mottaksklassene har vært å skape gode skole-hjem 

samarbeid og å inkorporere hjemmet i elevens liv på skolen. Disse utfordringene kan være både 

kulturelle og institusjonelle forklaringer på, slik beskrevet tidligere at foreldrene kan ha uklar 

forståelse av norsk skole, men også en annen kulturell oppfatning av skolen som en institusjon. 

På grunn av det svake skole-hjem samarbeidet er ikke lærerne i mottaksklassen i stor nok grad 

i stand til å gjøre opplevelsene og erfaringene fra hjemme, direkte relevante i 
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skolesammenheng, og slik sett er ikke erfaringene med skole-hjem samarbeid i tråd med Gay 

(2011) sin forståelse av dette samarbeidet. Å inkludere foreldrene og deres barn i samarbeidet 

med skolen vil forhindre begrepet Young (2002) bruker som er intern ekskludering og som gir 

assosiasjoner til elever som er innenfor, men likevel utenfor. 

Tross det store mangfoldet i mottaksklassene, har lærene egne metoder for å møte elevene. 

Blant annet har eksemplifisering, bruk av språk og oversettelsesprogrammer, bruk av bilder 

som konkretiseringsmateriale og inkludering av hjemmet vært forsøk på løsninger i et svært 

sammensatt klasserom. 

Det ressursorienterte synet på mangfold er i samsvar med Gay (2010) sin teori om en 

mangfoldssensitiv undervisning som er sensitiv og anerkjennende ovenfor elevens 

forkunnskaper og anser deres bakgrunn i møte med skolen, som en ressurs. Dette er også noe 

som kan bidra til økt læringsutbytte i henhold til Gay (2010). Det problemorienterte synet på 

mangfold derimot strider mot Gay (2010) sin teori om mangfoldssensitiv undervisning da den 

mener at assimilering bør være nødvendig for at elevene skal innordne seg de gjeldene 

diskursene i skolen. Dette kan undergrave elevens egen kulturelle bakgrunn, og det er ikke gitt 

at læringsutbyttet vil øke nevneverdig kun fordi assimilering er gjeldende praksis. 

5.3 Tilpasset opplæring 

Den kvantitative differensieringen som omhandler å forenkle fagstoffet som igjen kan bidra til 

økt forståelse og lettere kunnskapstilegnelse, likevel kan det også føre til noe redusert 

informasjon fra lærer nettopp fordi læreren må begrense omfang og innhold av tematikken som 

skal presenteres til elevene. Bruken av både tospråklige lærere og tilrettelegging vil på sikt 

hjelpe elevene med å ta mer av faget til seg, samtidig som læreren får brukt seg selv og sin 

språkkompetanse for å møte elevene. Likevel kan det by på utfordringer, all den tid lærerne 

ikke mestrer alle språkene i mottaksklassene og heller ikke er i stand til å tilrettelegge på en slik 

måte som treffer alle elevene. 

Å ha egne klasser for elever med svake norskferdigheter kan by på utfordringer, selv om det er 

lovfestet at elever med manglende forutsetninger i norsk skal gå i egne opplæringstilbud. Å 

ekskludere dem fra de øvrige elevene er i tråd med den ekskluderende integreringsdiskursen, 

men det kan argumenteres at det likevel er nødvendig og riktig nettopp fordi det er slik de best 

kan få lært det grunnleggende før de går over i ordinære klasser. Den inkluderende diskursen 

derimot med fokus på inkludering blir realisert når elevene får hospitere, og det er et godt 
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samarbeid mellom faglærerne i den klassen eleven skal hospitere i for å best tilrettelegge for 

elevens læring. Ideen om å inkludere elevene i mottaksklassen inn i en større helhet, skolen, er 

i tråd med Morken (2016) sin forståelse av ordet. Forståelsen for inkludering er også i samsvar 

med det bærende ideologiske grunnlaget for norsk skole om inkludering. Hvis man ikke lykkes 

med denne type inkludering i mottaksklasser, vil alternativet være å bli tilskuer i 

skolesammenheng og utenforskapen kan styrkes. 

Bruken av tilpasset opplæring og differensiering med hensyn til tempo, metode og innhold slik 

det fremkommer i observasjon og i intervjuene for å nå ut til alle elevene, er i tråd med Gay 

(2010) sine kjennetegn ved en mangfoldssensitiv undervisningspraksis og og Engen (2014) sine 

kjennetegn ved en tilpasset opplæring for elever med begrensende norskkunnskaper. Bruken av 

differensiering og tilpasset opplæring er også styrende retningslinjer norsk skole som styrker 

praksisen. Det betyr likevel ikke at det er lett i mottaksklassene. Å måtte tilpasse undervisningen 

til elevenes ulike erfaringer og forventinger er utfordrede, noe som også fremkommer i 

observasjonen så vel som i intervjuene. Likevel vil denne tilpassede opplæringen og 

differensieringen styrke deltagelsen og medborgerskapet til elevene i mottaklassene og i 

ordinære klasser på sikt. De et er ikke sikkert at denne tilpassede opplæringen gir en garanti for 

læring fordi noen kan slite med lærevansker som er vanskelig å avdekke, men det er i stor grad 

en forutsetning for læringen.  

5.4 Det flerstemmige klasserommet 

Dialog har vært sentralt som arbeidsmetode for lærerne i mottaksklassen Dysthe (1995) mener 

at spørsmål-svar-metoden ikke funger, men det er likevel noe som manifesterer seg i 

mottaksklassen. Dette kan på sikt undergrave noe av den reelle meningsutvekslingen, forhindre 

flere i å delta i helklassesamtalene og svekke flerstemmigheten i klasserommet. 

Læring oppstår gjennom deltagelse, engasjement og høyt forventningsnivå i henhold til Dysthe 

(1995). Slik vi så både i observasjonene og det som fremkom i intervjuene, så er høyt 

forventningsnivå, altså høye forventninger til elevene fra lærernes side, noe begrenset i 

mottaksklassene. Læreren i mottaksklassen sa blant annet «du må starte fra bunnen og anta at 

de ikke kan noe», denne oppfatningen av elevene i mottaksklassene kan nettopp få flere til å 

vegre seg mot å delta fordi gjennom ulike mekanismer som lærerens holdning til dem, kan de 

avstå fra å delta totalt. 
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På grunn av manglede forventningsnivå kan læringen, i henhold til Dysthe (1995) sin forståelse 

av ordet, ikke bli realisert, noe som igjen kan ha negative ringvirkninger i senere skolegang for 

elevene i mottaksklassen. En måte man kan bøte på denne utviklingen i henhold til Dyshte 

(1995) sin forståelse, er nettopp å anerkjenne deres ytringer og å dra paralleller mellom skole-

hjem-erfaringene til elevene. Det blir også viktig å anse elevene som bærere av faktisk 

kunnskap, og invitere dem til deltagelse og dialog for meningsutveksling. Elevene i 

mottaksklassen må jobbe mer med det indre ordet fordi de må oppøve evnen til kritisk 

tenkeevne og refleksjon. Å oppøve evne til refleksjon og kritisk tenkeevne er et ledd i 

realiseringen av fagets formål. Likevel er det autorative ordet viktig nettopp fordi de er på et 

kritisk stadium i læringsutviklingen deres, og er på mange måter avhengig av læreren som 

formidler. 

En viktig årsak til at dialogen ikke alltid var like flytende, og mer en monolog, var naturligvis 

språkbarrieren da noen elever ikke var i stand til å svare, eller ikke tok til seg stoffet. Å kunne 

uttrykke seg feil eller si noe galt, bør også normaliserer, slik at elevene føler trygghet og se de 

mangfoldige måtene å delta på noe som også vil virke inkluderende. Et botemiddel mot disse 

utfordringene er engasjement både fra læreren og elevenes side og deltagelse fra elevene. Hva 

angår de stille elevene var de mindre delaktige i helklassesamtaler, men mer pratsomme i 

mindre grupper. Slik deltagelse bør ikke bli avskrevet, men heller tolkes som tilpasset 

deltagelse, hvor hver elev deltar på sine premisser og ut ifra egne evner og anlegg. Har man et 

slikt syn på saken, blir variasjon målestokken, og ikke homogenitet blant elevene. 

Oppsummeringsvis er noen av praksisene i mottaksklassene er i konflikt med oppfatningen av 

«Det flerstemmige klasserommet» som Dysthe (1995) fremlegger, hvorpå læreren er kun én av 

mange stemmer, og ikke kun den eneste. Manglende flerstemmighet i klasserommet kan 

undergrave dialogen og deltagelsen i elevene og slik sikre manglede realisering av fagets 

kjerneverdier som diskusjon, deltagelse og refleksjon. 

5.5 Hva fungerer ikke og bør forbedres i mottaksklassen? 

Avslutningsvis vil jeg oppsummere de positive elementer i mottaksklassen tross deres 

utfordringer, samt de delområdene hvor det er behov for en forbedring. 

At lærerne er i stand til å benytte seg av et stort repertoar av språk i samspill med elevene er 

verdifullt både for lærerne selv, og ikke minst for elevene. Dette gjør en skremmende 

skolehverdag og en ny realitet til noe mer håndterlig siden elevene har noen som kan oversette 
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og betrygge på eget språk. Dette er en verdifull ressurs som kommer elevene til gode.  Den 

utbredte bruken av digitale verktøy som PC og ulike oversettelsesprogrammer blant elevene 

letter forståelsen for undervisningen for mange elever og gir dem mulighet til å delta på en måte 

de ellers ikke kunne. Dette gir dem noe mer frihet til å jobbe på egen hånd samtidig som de får 

økt utbytte av timene. At lærerne i mottaksklassene er så bevisste på å undervise elevene i 

temaer som har en direkte overføringsverdi til deres liv, er både klokt og tidsbesparende. Selv 

om språkkunnskapene til elevene vanskeliggjør å faktisk ha en dialog, er lærerne i stand til å 

anerkjenne elevens forkunnskaper og erfaringer i noe grad gjennom ulike metoder som 

repetisjon, spørre om de har forstått og bruke digitale oversettelsesprogrammer. Lærerne er 

også i stand til å tilpasse opplæring til elevene ved å forenkle innholdet i faget eller gi dem ulike 

oppgaver med ulik vanskelighetsgrad å velge mellom. Lærerens evne til å differensiere under 

svært vanskelig forutsetninger er også et positivt trekk ved mottaksklassen. 

Tross dette er det også et forbedringspotensial i mottaksklassen. 

Å få en egen læreplan og tilpassede fagressurser, spesielt fagbøker samt flerkulturelle ressurser 

er noe som kan styrke samfunnsfagopplæringen i mottaksklassene. Dette kan også være et ledd 

i å realisere et mangfoldsensitivt klasserom og realisere samfunnsfagets mandat. Et tettere 

samarbeid mellom skolen og hjemmet, og økt samarbeid mellom mottaksklassene og øvrige 

klasser i forbindelse med hospitering og overføring til mottaksklassene er noe som også kan 

forbedres da elevene kan falle mellom to stoler ved at de enten er for «gode» for mottaksklassen 

eller for «svake» for ordinære klasser. Et tettere samarbeid vil også forenkle den tilpassede 

opplæringen for elevene. 

Det er ikke alltid lærerne i mottaksklassene er i stand til å undervise på en slik måte som tar 

høyde for elevenes ulike forutsetninger, dette er fordi elevenes forutsetninger er så sprikende.  

Det er også en utfordring der lærerne ikke mestrer alle språkene som er representert i 

mottaksklassen. Å utvikle ulike verktøy for å møte denne superdiversiteten vil være et 

botemiddel for lærerne. Selv om karakterer er fraværende i mottaksklassene, kan det være et 

forslag å potensielt innføre karakterer for å øke motivasjonen til elevene. Siden mange av 

elevene kommer fra land hvor dette er vanlig, kan det også virke motiverende. Bruken av mer 

dialog i undervisningen er også noe som kan forbedres. Ved kun lærerforedrag eller spørsmål-

svar-metoden, kan flerstemmigheten blir undergravd, samtidig som elevens deltagelse minker. 

Mer dialog vil føre til at flere elever tør å komme på banen, og bruken av dialog er også noe 

som kan bidra til inkludering i klassen. Selv om hverken tiden eller klassens forutsetninger 
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tillater det, bør det vurderes om elevene skal få innføring i alle samfunnsfagets delområder, 

ikke kun noen få. Dette kan argumenters med at faget er viktig, og at ekskludering av større 

delområder kan påvirke læringsutbyttet negativt. 

Et annet viktig moment er viktigheten av å trene mer på gruppeoppgaver, refleksjon og 

diskusjon. Disse er alle sentrale arbeidsmåter i faget, og i norsk skole generelt. Dette er ulike 

arbeidsmetoder elevene er avhengig av å mestre hvis de skal fungere optimalt i ordinære 

klasser. Derfor er dette noe som bør trenes mer på slik at de er forberedt på det. I forlengelse av 

dette, er økt fokus på begrepslæring veldig viktig. Elevene kommer til å møte høye forventinger 

til nettopp å kunne begreper og deres innhold generelt i alle fag, og i samfunnsfaget spesielt. Å 

trene opp denne ferdigheten er viktig i møte med storsamfunnet. 

 

6 Konklusjon 

I denne masteravhandlingen har jeg forsøkt å skissere hva formålet med 

samfunnsfagundervisningen er, hvilke utfordringer lærerne møter på og hvilke 

undervisningspraksiser de bruker for å treffe alle elevene med ulike forutsetninger. Slik det 

fremkommer er ikke dette en lett jobb. Formålet er dikotomt. Undervisningen i mottaksklasser 

skal både styrke elevens skolefaglige kunnskap, men også hele tiden ha det målet for øyet at de 

skal sosialisere seg og fungere i majoritetssamfunnet på sikt, og jo tidligere, jo bedre.  Elevene 

skal også styrke sin begrepsinnlæring og trekke veksler mellom de de lærer på skolen og 

storsamfunnet. Slik er opplæringen og undervisningen i mottaksklassene en oppøving i 

demokratisk medborgerskap. 

Det er likevel mange utfordringer i veien for at dette målet om å gjøre elvene i mottaksklassene 

til «gangs mennesker». Blant disse utfordringene er naturligvis språket den største. For de som 

er gode i eget morsmål så vel som i engelsk har en klar fordel, de som kun kan eget morsmål 

ikke andre språk stiller svakere. Dette skille mellom sterke og svake elever må motarbeides slik 

at alle elever føler tilhørighet, anerkjennelse og reell mestring i mottaksklassen da dette kan 

påvirke deres videre skolegang og integrering i det norske samfunnet. Dette stiller svært høye 

krav til lærere å motarbeide denne mekanismen om ulikhet i mottaksklassene, og det stille høye 

pedagogiske krav til å dempe effekten av ulikhet i klasserommet. 
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Manglende forkunnskaper og et stort sprik i elevens faglige og språklige forutsetninger er også 

belastende for lærerne i mottaksklassene. Lærerne og assisten i mottaksklassen har benyttet seg 

av samtlige metoder for å nå ut til elevene. Disse strekker seg fra oversettelser, dialog, 

utspørring, inkludering av hjemmet og differensiering i undervisningspraksisen. Det er også 

benyttet digitale verktøy som oversettelsesprogrammer og digitale verktøy for å gjøre 

undervisningen interessant. Inkludering av alle elever, tross deres forutsetninger har vært et 

lendende prinsipp, men en blanding av kulturelle misforståelse og manglende kunnskap om 

norsk skolekultur har vanskeliggjort denne oppgaven. Slik har også mottaksklassene i noe grad 

mistet noe av klassens flerstemmighet og mange elever kan være utenfor felleskapet. Dette 

gjelder i sær jentene, og årsakene er sammensatte, men en annen forståelse av norsk 

skolesystemet kan være en ledende årsak. 
Å motarbeide dette er svært viktig generelt, og i mottaksklasser spesielt. Et viktig botemiddel 

mot dette er anerkjennelse av elevens forkunnskaper og skoleerfaringer, deres kulturelle 

bakgrunn, inkludering i klassens øvrige virke slik at de ikke kjenner på utenforskap og en 

undervisningspraksis som er i tråd med Gays (2010) mangfoldssensitive klasseledelse. Dette 

vil på sikt hjelpe elevene med å finne sin egen stemme, det indre ordet i henhold til Dysthe 

(1995) vil også styrkes, og fagets mandat om dannelse, deltagelse og demokratisk 

medborgerskap bli realisert gradvis. Et annet botemiddel er å benytte seg av et stort repertoar 

av undervisningspraksiser og metoder og øke differensieringen i undervisningen, slik vil man 

treffe flere elever og øke deres læringsutbytte. 

Å inkludere elevene har vært en relativt vanskelig oppgave. For mange som har funksjonelle 

norskferdigheter får starte å hospitere i ordinære klasser, men dette byr på store utfordringer 

både med tanke på innholdet i undervisningen til denne eleven, men også den rent 

organisatoriske gjennomføringen. Elevene har risikert å falle mellom to stoler. Et botemiddel 

mot dette er tettere samarbeid mellom vertsklassen og mottaksklassen, læreren og inkludering 

av elevene. Samfunnet er avhengig av at elever i mottaksklasser kommer seg raskt ut i ordinære 

klasser og blir innlemmet i dette systemet slik at videre skolegang også blir enklere å innordne 

seg.  

Å inkludere elevene i den ordinære driften av skolen er også viktig for å motarbeide utenforskap 

eller den ekskluderende mangfoldsdiskursen som Morken (2016) fremlegger. Å inkludere 

elevene i mottaksklassen på skoleavslutninger og øvrige tilsetninger på skolen er også viktig 

for å inkludere elevene og styrke forståelsen til elevene hva angår klasserommet utenfor 
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mottaksklassen, de samme klassene de selv en dag skal bli en del av. Likevel skal det også 

argumentere for at elever med få eller svært lav norskkompetanse har best av å få undervisning 

med elever som har liknede forutsetninger, noe som også er forenelig med den ekskluderende 

mangoldsdiskursen (Morken 2016). 

Selv om språkferdighetene til elevene er relativt svake, er det desto viktigere å oppøve disse. 

Oppøvingen består i både samtale, diskusjon, men også begrepsinnlæring. Dette er sentrale 

verdier i samfunnsfag, og realiseringen av dem er betinget av en kontinuerlig trening i 

mottaksklassen hvis disse verdiene skal bli styrket. Slik didaktikeren Lund kommenterer så er 

det mye pugging i et samfunnsfag enn man trodde. Dette kan undergrave det Koritzinsky (2012) 

mener er kritisk tenkeevne, deltagelse og evnene til diskusjon. Slik er to sentrale verdier i faget 

i noe ubalanse med hverandre. I mottaksklassen derimot er dette behovet for å nettopp pugge 

svært sentralt. Det er slik de tar til seg sentrale utviklinger, årstall og historiske hendelser. Dette 

vil styrke deres deltagelse i samfunnet som er forutsatt av kunnskap om samfunnet, og slik vil 

også realisering av fagets formål og opplæringsloven bli realisert på sikt. 

6.1 Didaktiske implikasjoner og bidrag 

Jeg har gjennom denne besvarelsen forsøkt å belyse en underbelyst problemstilling. 

Problemstillingen omhandlet hva er formålet med det som blir undervist i mottaksklassene, 

hvilke utfordringer møtte lærerne og hvordan de var i stand til å møte så mange ulike behov i 

ett og samme klasserom. 

Mitt bidrag til forskningsfeltet har vært av kaste lys over formålet med faget i mottaksklassene, 

undersøke hvilke utfordringer lærerne står ovenfor og hvilke undervisningspraksiser de 

benytter seg av. Læreren og assistenten er samstemte om fagets viktighet for de nyankomne 

elever, men de deler også åpenhjertig de utfordringene de står ovenfor. Jeg håper denne 

avhandlingen bidrar til å opplyse allmennheten om hvordan samfunnsfagundervisningen 

foregår i mottaksklasser. Selv om jeg har brukt to primærkilder og samtlige sekundærdata kan 

ikke nødvendigvis disse sies å fange opp alle utfordringer i mottaksklassene eller er 

representabel for alle mottaksklasser i landet, men likevel argumenterer jeg for at de kan 

formidle en virkelighet som er ukjent for mange.  

Som fremtidig samfunnsfaglærer må jeg være bevisst de utfordringene elevene med kort botid 

i Norge sliter med og hvordan jeg best kan tilrettelegge undervisningen for dem. Basert på 
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denne avhandlingen har jeg tatt til meg mange gode tips og erfaringsbasert kunnskap om 

hvordan jeg best kan møte disse elevene i fremtiden. Det handler om respekt, inkludering, 

oppmuntring og sensitivitet for å styrke deres deltagelse og følelse av tilhørighet i det norske 

samfunnet. Samfunnsfaget har en helt spesiell rolle i dette arbeidet, og faget må bli presentert 

på en slik måte som er tilpasset deres faglige forutsetninger, og styrke disse gradvis. 

6.2 Forslag til videre forskning  

Slik jeg har nevnt innledningsvis er det lite forskning på feltet generelt, og samfunnsfaget for 

nyankomne elever spesielt. Gjennomgang av relevant litteratur bekrefter at det fortsatt er en 

kunnskapshull med hensyn til denne elevgruppen. Videre forskning vil kunne belyse ytterligere 

erfaringer og utfordringer i mottaksklassene, samtidig som vi vil få mer innsikt i hvordan disse 

utfordringene kan løses. Behovet for denne forskningen aktualiseres gjennom en stadig økende 

andel elever med flerkulturell bakgrunn i skolen. Jeg opplever at dette er et forskningsfelt som 

det er et stort behov for å forske videre på. For å finne mer ut av hvordan vi skal løse 

utfordringene i mottaksklassene, trenger vi en rekke tiltak som jeg vil utdype under.  

 

1) Kartlegging av elevens forkunnskaper for å avdekke kunnskapshull, og sette inn nødvendige 

ressurser tidlig. Slik kan elevens rett til tilpasset opplæring bli ivaretatt.  

  

2) Skoleledelsen og lærerstab som er oppmerksomme og sensitive ovenfor elvenes utfordringer 

i møte med en ny skolekultur. Dette gjelder pensum, undervisningspraksis i mottaksklassene 

og skole-hjem samarbeid. 

  

3) Oppfølgingsstudier i ulike mottaksklasser landet rundt for å sammenlikne hvordan det har 

gått med elevene og hvilke tiltak de har, eventuelt måtte trenge. Dette er fordi vi vet altfor lite 

om hvordan det går med elvene med kort botid i Norge, og hvilke utfordringer de møter på 

senere samt hvordan deres skoler løser disse utfordringene. Det er også av samfunnsmessig 

viktighet å forske på hvilke tiltak som funger og hvilke som ikke fungerer. 

 

 

 



66 
 

Litteraturliste 
 

Aarre, T., Børhaug, K. og Christophersen, J. (2014). Introduksjon til samfunnskunnskap: 

Fagstoff og didaktikk (3. utg. ed.). Oslo: Samlaget. 

Bakken, A. (2007). Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En 

kunnskapsoversikt. Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.  Hentet fra 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Virkninger-av-tilpasset-

spraakopplaering-for-minoritetsspraaklige-elever 

Bakken, A. og Hyggen, C. (2018). Trivsel og utdanningsdriv blant minoritetselever i 

videregående- Hvordan forstå karakterforskjeller mellom elever med ulik 

innvandrerbakgrunn? NOVA Rapport, OsloMet, Hentet fra http://www.hioa.no/Om-

OsloMet/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Trivsel-og-utdanningsdriv-blant-

minoritetselever-i-videregaaende 

Bakken, A. og Elstad, J.I (2012). For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i 

grunnskolekarakterer. NOVA. Hentet fra https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/2012/nova_slutt.pdf 

Banks, J. (2009). Multicultural Education: Issues and Perspectives (7. Utgave). John Wiley & 

Sons 

 

Bauman, Z. (1993). Intimations of Postmodernity, Routledge, London 

Befring, E. (2015). Forskningsetikk, i Edvard Befring, Forskningsmetoder i 

utdanningsvitenskap Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

Biesta, G.J.J. (2009). Good education in an age of measurement: on the need to reconnect with 

the question of purpose in education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 

21(1). 

 Bryman, A. (2004). Social Research Methods. Oxford University Press 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Virkninger-av-tilpasset-spraakopplaering-for-minoritetsspraaklige-elever
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Virkninger-av-tilpasset-spraakopplaering-for-minoritetsspraaklige-elever
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2007/Virkninger-av-tilpasset-spraakopplaering-for-minoritetsspraaklige-elever
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Trivsel-og-utdanningsdriv-blant-minoritetselever-i-videregaaende
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Trivsel-og-utdanningsdriv-blant-minoritetselever-i-videregaaende
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Trivsel-og-utdanningsdriv-blant-minoritetselever-i-videregaaende
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Trivsel-og-utdanningsdriv-blant-minoritetselever-i-videregaaende
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2012/nova_slutt.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2012/nova_slutt.pdf


67 
 

Bourdieu, P. og Champagne, P. (1996). ”Skoletaperne: Stengt ute og stengt inne” i Pierre 

Bourdieu (1996): Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag. 

 

Berg, B. Thorshaug, K. Garvik, M. Svendsen, S. og Susanne, S.H. (2012). Hvorfor mangfold? 

En studie av ulike forståelser og praktiseringer av mangfold. NTNU 

SAMFUNNSFORSKNING AS Hentet fra 

https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Casestudie%20-

%20hvorfor%20mangfold%20-%20rapport%2013%20juni%20bb%202806.pdf 

Berg, B. og Håpnes, T. (2001). Mellom likhet og forskjellighet. Mangfoldsstrategier i 

arbeidslivet. Trondheim, SINTEF. 

Børhaug, K. (2005). Hvorfor samfunnsfag? I Børhaug, K., Fenner, A.B., & Aase, L. (red.)  

Fagenes begrunnelser: Skolens fag og arbeidsmåter i et danningsperspektiv. Fagbokforlaget, 

Bergen 

Christoffersen, L. Tufte, P.A, og Johannessen, A. (2016). Introduksjon til 

samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt Forlag 

 

Clemet, K. (2010). Harald Eia, mangfold og ulikhet. Hentet fra 

http://clemet.blogg.no/1268732873_harald_eia_mangfold_o.html 

Cummings, J. (1986). Empowering Minority Students: A Framework for Intervention. Harvard 

Educational Review. Hentet fra 

https://hepgjournals.org/doi/10.17763/haer.56.1.b327234461607787 

 

Dalen, M. (2004). Intervju som forskningsmetode en kreativ tilnærming. Universitetsforlaget 

Dahlum, S. og Wæhle, E. (2018, 20. februar). Case Studie. I Store norske leksikon. Hentet fra 

https://snl.no/case-studie. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2018). Generelle forskningsetiske retningslinjer. 

Hentet fra https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Generelle-forskningsetiske-

retningslinjer/ lastet ned  

https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Casestudie%20-%20hvorfor%20mangfold%20-%20rapport%2013%20juni%20bb%202806.pdf
https://samforsk.no/SiteAssets/Sider/publikasjoner/Casestudie%20-%20hvorfor%20mangfold%20-%20rapport%2013%20juni%20bb%202806.pdf
http://clemet.blogg.no/1268732873_harald_eia_mangfold_o.html
https://hepgjournals.org/doi/10.17763/haer.56.1.b327234461607787
https://snl.no/case-studie


68 
 

De nasjonale forskningsetiske komiteene (2018). Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet fra 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-

humaniora/ 

Det Kongelige utdannings- og forskningsdepartamentet. (2003-2004). Meld. St. 30. Kultur for 

læring. Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/988cdb018ac24eb0a0cf95943e6cdb61/no/pdfs/stm2

00320040030000dddpdfs.pdf  

Dysthe, O. (1995). Det flerstemmige klasserommet. Gyldendal. 

Egeberg, E. (2017). Minoritetsspråk og flerspråklighet : en håndbok i utredning og vurdering. 

Cappelen Damm Akademisk. 

Emerson, R.M; Fretz, R. I. og Shaw, L. I. (2011). Processing fieldnotes: Coding and momoing 

i Writing Etnographic Fielnotes. Chicago: The University of Chicago press. 

Ese, J. (2013). Hva er mangfold? Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv. 

Universiellrapport 2:2013. Hentet fra 

https://www.universell.no/fileshare/fileupload/1732/Jo%20Ese%20-

%20Hva%20er%20mangfold.pdf 

Engen, T.O. (2014). Tilpasset opplæring i superdiversiteten i Kompetanse for mangfold 

Westrheim, K. og Tolo, A. (red). Fagbokforlaget. 

Eriksen, T.H. & Sajjad, T.A. (2015). Kulturforskjeller i praksis, 6. utg. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag. 

Fangen, K. (2011). Deltagende observasjon. I K. Fangen & A-M. Sellerberg (red) Mange ulike 

metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Fjeldstad, D. (2007). Samfunnskunnskap som samtidskunnskap – og litt til. I R. Mikkelsen og 

H. Fladmoe (Red.), Lektor – adjunkt – lærer. Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning 

(s. 247-268). Oslo: Universitetsforlaget. 

https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/
https://www.regjeringen.no/contentassets/988cdb018ac24eb0a0cf95943e6cdb61/no/pdfs/stm200320040030000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/988cdb018ac24eb0a0cf95943e6cdb61/no/pdfs/stm200320040030000dddpdfs.pdf
https://www.universell.no/fileshare/fileupload/1732/Jo%20Ese%20-%20Hva%20er%20mangfold.pdf
https://www.universell.no/fileshare/fileupload/1732/Jo%20Ese%20-%20Hva%20er%20mangfold.pdf


69 
 

Friberg, J.H. (2016). Assimilering på norsk- Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant 

ungdom med innvandrerbakgrunn. Fafo. Hentet fra 

https://www.fafo.no/images/pub/2016/20605.pdf 

Galas, P. (2017). Revisiting Bias in Qualitative Research- Reflections on Its Relationship With 

Funding and Impact. International Journal of  Qualitative  Methods  Volum 16: 1–2 

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching- Theory, Research and Practice. Teachers 

College, Columbia Univeristy, New York. 

Grønmo, S. (2011). Samfunnsvitenskapelige metoder. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS 

Gullestad, M. (2001). Likhetens grense. I: M. Lien, H. Lindèn & H. Vike (red). Likhetens 

paradokser. Antropologiske undersøkelser i det moderne Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 

Haug, P. (2014). Inkludering. Gyldendal Akademisk. 

Hauge, A.M. (2014). Den flerkulturelle skolen (3. utgave). Universitetsforlaget. 

Hauge, P. Krumsvik, R.J. Munthe, E. Postholm, M.B. (2013). Elevmangfoldet i skolen. 

Cappelen Damm Akademisk. 

Hellevik, O. (2006). Forskningsmetode i sosilogi og statsvitenskap. Universitetsforlaget. 

Honneth, A. (1992). Kamp om anerkjennelse. Pax Forlag. 

Hernes, G. (1995). Enhetsskolen og det flerkulturelle samfunn. Hentet fra 

https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/tale/ 

 

Lidén, H. (2017). Barn og migrasjon- mobilitet og tilhørliget. Universitetsforlaget. 

Lidén, H.(2005). Mangfoldig barndom- hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn. 

Institutt for samfunnsforskning. 

Hoëm, A. (2010). Sosialisering - kunnskap – identitet. Oplandske bokforlag. 

Hoëm, A. (1965). Samenes skolegang. En analyse av undervisningssituasjonen med forslag til 

styrking av denne i fire kommuner i Finnmark. Institutt for Samfunnsforsking. 

Høgmo, A. (2005). Er en flerkulturell skole mulig? Gyldendal Akademiske. 

https://www.fafo.no/images/pub/2016/20605.pdf
https://www.scribbr.dk/apa-standard-kildehenvisninger/eksempler-apa-standard/tale/


70 
 

Institute of Medicine and National Research Council. (1997). Improving Schooling for 

Language-Minority Children: A Research Agenda. Washington, DC: The National Academies 

Press. Hentet fra https://doi.org/10.17226/5286 

Jacobsen, D.I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig 

metode. 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Gyldendal Akademisk. 

Koritzinsky, T.  (2006c): Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring. 2. utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Koritzinsky, T. (2012a). Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring. 3. utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Koritzinsky, T. (2014b). Samfunnskunnskap: Fagdidaktisk innføring. 4. utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Kleven, T.A. (2014). Innføring i pedagogisk forskningsmetode- en hjelp til kritisk tolking og 

vurdering. Fagbokforlaget. 

Krogh, T. (2014). Hermeneutikk.  2. Utgave. Gyldendal Akademisk 

 

Larsen, A.K. (2017). Om samfunnsvitenskapelig metode. I A. K. Larsen, En enklere metode. 

Veiledning i samfunnsvitenskapelig metode. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. 

Lagermann, L.C. (2018). Barn, unge og etnisitet i skolen. Gyldendal. 

Leseth, A.B og Tellmann, S.M. (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Cappelen Damm 

Akademisk. 

Leseth, A.B og Tellmann, S.M. (2018). Hvordan lese kvalitativ forskning? Cappelen Damm 

Akademisk. Hentet fra 

https://issuu.com/cdundervisning/docs/hvordan_lese_kvalitativ_forskning 

Lovdata (2019a). Opplæringslova § 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege 

minoritetar. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-

61/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 

https://doi.org/10.17226/5286
https://issuu.com/cdundervisning/docs/hvordan_lese_kvalitativ_forskning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2


71 
 

Lovdata (2019b). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 

Lund, A.B. (2017). Mangfold gjennom inkludering og anerkjennelse i skolen. Gyldendal 

Akademisk 

 

Morken, I. (2012). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer: en innføring. 

Cappelen Damm Akademisk. 

 

Morken, I. (2017). Minoriteter, mangfold og inkludering, I: Sven Nilsen (red.), Inkludering og 

mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget. 

 

Maxwell, J.A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Hentet fra 

file:///C:/Users/khadra1909/Downloads/MaxwellDesigningaqualitativestudy.pdf 

Nordahl, T. (2007). Hjem-og skole- hvordan skape et bedre samarbeid? Universitetsforlaget 

NOU 2017:2. (2017). Integrasjon og tillit Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Oslo, 

Brochmannutvalget 2. Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/nou2

01720170002000dddpdfs.pdf 

NOU 2009:19. (2016). Rett til læring. Departementenes servicesenter, informasjonsforvaltning. 

Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/45e9a9eca3a447f39451d1abfb4053cf/no/pdfs/nou2

00920090018000dddpdfs.pdf 

NAFO. (2019). Særskilt språkopplæring. Hentet fra: http://nafo.oslomet.no/grunnskole/saerskilt-

sprakopplaering/ 

Olsen, T. (2017). Faktaene om innvandring som skremmer – og beroliger Hentet fra 

https://www.aftenposten.no/norge/i/WGGnQ/Faktaene-om-innvandring-som-skremmer--og-

beroliger 

Phil, J. (2005). Etnisk mangfold i skolen- det sakkyndige blikket. 2. utgave. Universitetsforlaget  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/nou201720170002000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/nou201720170002000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/45e9a9eca3a447f39451d1abfb4053cf/no/pdfs/nou200920090018000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/45e9a9eca3a447f39451d1abfb4053cf/no/pdfs/nou200920090018000dddpdfs.pdf
http://nafo.oslomet.no/grunnskole/saerskilt-sprakopplaering/
http://nafo.oslomet.no/grunnskole/saerskilt-sprakopplaering/
https://www.aftenposten.no/norge/i/WGGnQ/Faktaene-om-innvandring-som-skremmer--og-beroliger
https://www.aftenposten.no/norge/i/WGGnQ/Faktaene-om-innvandring-som-skremmer--og-beroliger


72 
 

Postholm, M.B og Jacobsen, D.I. (2015). Læreren med forskerblikket- innføring i vitenskapelig 

metode for lærerstudenter. Høyskoleforlaget 

Patton, M. Q (2015): Data Collection Decisions i M. Q. Patton, Qualitative Research and 

Evaluation Methods (s. 355-363). 4. utgave. Los Angeles: Sage   

Samnøy, S. (2015). På samme lag. Samarbeid mellom hjem og skole. Gyldendal Akademisk 

 

Schiefloe, P.M. (2019). Menneske og samfunn. 3. Utgave. Fagbokforlaget  

 

Schjetne, E. og Skrefsrud, T-A. (2018). Å være lærer i en mangfoldig skole- kulturelt og 

religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag Gyldendal Akademisk 

 

Spernes, K. (2012). Den flerkulturelle skolen i bevegelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Spernes, K. (2017). En anerkjennende skole? Elever med innvandrerbakgrunn og deres 

skolerfaringer i Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon 

Røthing, Å. Schjetne, E. Afdal, G. (Redaktører) 

 

 

Stenshorne, E og Stokke, C. (2015). Utvikling av en mangfoldssensitiv klasseledelse i boken 

Flerkulturelt Verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Portal Forlag 

 

 

 

SSB. (2019a). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Hentet  fra  

https://www.ssb.no/innvbef 

 

SSB. (2019b). Statstikkbanken: Elever i grunnskolen. Hentet fra 

https://www.ssb.no/statbank/list/utgrs 

https://www.ssb.no/innvbef
https://www.ssb.no/statbank/list/utgrs


73 
 

SSB. (2017c). Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen? Hentet fra 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-

og-deres-barn-i-skolen 

Stray, J.H. og Berge, K.L (2012). Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget  

 

Stray, J.H. (2011). Demokrati på timeplanen. Fagbokforlaget 

Skoglund, R.I og Åmot,I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. 

Universitetsforlaget 

Taylor, C. (1994): «The politics of recognition». I: Amy Gutman (red): Multiculturalism. 

Princeton University Press. 

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4. utg. 

Fagbokforlaget 

 

Udir. (2019a). Den generelle delen av læreplanen. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/ 

 Udir (2019a). Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03). Hentet fra https://www.udir.no/kl06/SAF1-

03 

 Udir. (2018a). Hva kjennetegner gode skoler for minoritetsspråklige elever? Hentet fra 

file:///C:/Users/khadra1909/Downloads/Hva-kjennetegner-gode-skoler-for-min-elever.pdf 

Udir. (2018b). Hva er fagfornyelsen? Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/ 

 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-innvandrere-og-deres-barn-i-skolen
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
https://www.udir.no/kl06/SAF1-03
https://www.udir.no/kl06/SAF1-03
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/


74 
 

Udir.(2012). Veileder- Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. Hentet fra: 

https://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/veiledere/veileder_innforingstilbud_0

20712.pdf 

Westrheim, K. og Tolo, A. (2014). Kompetanse for mangfold- om skolens utfordringer i det 

flerkulturelle Norge.  Fagbokforlaget. 

Young, I. M. (2002). Inclusion and democracy. Oxford University Press 

 

Vedlegg 

NSD sin vurdering 
Prosjekttittel Lærere i mottaksklassers erfaring med undervisning av samfunnsfag 

Referansenummer 

811397 

Registrert 

17.10.2018 av Khadra Yasien Ahmed - khadra.ahmed@osloskolen.no 

Behandlingsansvarlig institusjon 

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning 

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) 

Eline F. Wiese, e.f.wiese@ils.uio.no, tlf: 92481223 

Type prosjekt 

Studentprosjekt, masterstudium 

Kontaktinformasjon, student 

Khadra Ahmed , KYA_1909@hotmail.com, tlf: 46907322 

Prosjektperiode 

01.11.2018 - 30.05.2019 

https://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/veiledere/veileder_innforingstilbud_020712.pdf
https://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/veiledere/veileder_innforingstilbud_020712.pdf


75 
 

Status 

07.01.2019 - Vurdert 

 
Vurdering (1) 

 

07.01.2019 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med 

personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet 

med vedlegg den 07.01.19, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan 

starte. MELD ENDRINGER Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være 

nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi om 

hvilke endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres. TYPE OPPLYSNINGER OG 

VARIGHET Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 01.06.19  

LOVLIG GRUNNLAG Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av 

personopplysninger. Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i 

art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, 

og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den 

registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge 

prinsippene i personvernforordningen om: - lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de 

registrerte får tilfredsstillende informasjon om og samtykker til behandlingen - formålsbegrensning (art. 

5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål, 

og ikke behandles til nye, uforenlige formål - dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles 

opplysninger som er adekvate, relevante og nødvendige for formålet med prosjektet - 

lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å 

oppfylle formålet DE REGISTRERTES RETTIGHETER Så lenge de registrerte kan identifiseres i 

datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), 

retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til 

form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  
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Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon 

plikt til å svare innen en måned. FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER NSD legger til grunn at 

behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og 

konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere 

følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen 

av personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Silje Fjelberg Opsvik Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

Intervjuspørsmål 

Intervjuguide 

Intro 

Kan du fortelle meg litt om hvordan dere jobber her i mottaksklassene? 

 -Er det noe annerledes enn du jobber når du underviser i de ordinære klassene? 

  -Kan du fortelle meg litt om hvordan dere underviser om samfunnsfag her på mottak? 

  -Er det noe særskilt du vil trekke frem av utfordringer eller muligheter som du opplever i 
undervisningen? 

     -Har dere et godt samarbeid med de andre lærerne som underviser samfunnsfag, eller 
opplever dere at dere blir stående litt alene når dere underviser i mottak? 

 

-Kan du fortelle meg litt om hvordan dere får informasjon om eller kartlegger elevers 
forkunnskaper? 

   -Hvordan bruker dere/ forholder dere dere til disse forkunnskapene i undervisningen? 

   -Synes du at dere får brukt elevenes formelle og uformelle kompetanse eller erfaringer i 
undervisningen? 

    - Hvordan legger dere til rette for at elevene skal få vist kunnskapene sine? 

- Møter dere noen hindringer i dette arbeidet? 
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I denne undersøkelsen vil jeg (som jeg sa innledningsvis) undersøke både hvordan 
samfunnsfaget undervises og hva du tenker er rollen til samfunnsfaget i mottak. 

 

- Når det kommer til rollen samfunnsfaget har i mottak - kan du fortelle meg litt om hva du 
tenker om det? 

- Er det noen forskjell på hva du tenker er rollen til samfunnsfag i mottaksklasser kontra i de 
ordinære klassene? Er det store forskjeller eller er det ganske likt?  

- Er det noen spesiell deler av faget som du mener er viktigere enn andre å undervise i 
mottak, hvorfor i så fall? 

- Tenker dere kulturell bakgrunn har noe å si for forståelsen av samfunnsfaget? 

- Hvordan tror du anerkjennelse av elvene påvirker elevens læringsutbytte? 

- Opplever du noen motsetninger mht til elevens rettigheter og fagets eller skolens 
mandat? 

-Er det noen områder dere unnlater å inkludere i undervisningen i mottaksklassene? 

-Hvis dere møter på særegne utfordringer i undervisningen i samfunnsfag, hvordan løser dere 
de da? 

Informasjonsbrev 

Vil du delta i dette forskningsprosjektet? 

 Lærere i mottaksklassers erfaring med undervisning av 
samfunnsfag 
Jeg er student på Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den 
avsluttende masteroppgave.  Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt 
hvor formålet er å undersøke hvilke erfaringer lærere i mottak har med undervisning av 
samfunnsfag. I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva 
deltakelse vil innebære for deg. 

Hovedsakelig skal jeg benytte intervjuer av enkeltlærere. Jeg kommer dermed til å ta opp 
intervjuet på lydbånd. Jeg vil også benytte observasjon som metode. Da kommer jeg til å 
besøke mottaksklassene og observere hvordan lærere jobber med faget. Jeg kommer ikke til å 
intervjue elever, men de vil bli observert i timene. 

1. Formål 
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Oppgaven har som mål å belyse: 

1. Hvilke erfaringer lærere har med å undervise i samfunnsfag i mottaksklasser  

2. Hvilke undervisnings og vurderingspraksiser lærere benytter seg av 

3. I hvilken grad elever får brukt og anerkjent sine sosiale, kulturelle og språklige 
bakgrunn og kunnskap på? 

Det er frivillig å delta  

Som deltager blir du intervjuet i ca. én time, og jeg tilpasser tid og sted. Jeg kommer til å ta 
opp intervjuet med lydopptaker tilhørende behandlingsansvarlig institusjon (UiO) slik at 
jeg får med meg alt. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Jeg behandler 
opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

Deltagelse er frivillig og du kan trekke deg uten å oppgi årsak. Da vil all informasjon om deg 
bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller 
senere velger å trekke deg. 

I selve skriveperioden vil din informasjon bli anonymisert for å sikre at enkeltpersoner og 
skoler ikke blir gjenkjent. Oppgaven vil også bli offentliggjort på DOU, digitale utgivelser 
ved UiO, og du kan lese den der etter 01.06.2018. 

Ditt personvern – hvordan jeg oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Jeg og min 
veileder, Eline F. Wiese, vil ha tilgang til dataene. Opptaket vil bli blir oppbevart 
konfidensielt og trygt på en database hvor de senere blir transkribert. Notater fra 
observasjonene vil også bli overført til samme database. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når jeg avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2019. Ved oppgavens innlevering vil all data 
slettes med virkning fra 01.06.2019. Dersom resultatene fra prosjektet publiseres vil 
deltagerne være anonyme.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg 
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- få slettet personopplysninger om deg 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 
personopplys-ninger. 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien kan du kontakte meg på 46 90 73 22 
eller sende e-post til khadraya@student.uv.uio.no. Det er også mulig å kontakte min veileder 
Eline Wiese ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på e-post:  
e.f.wiese@ils.uio.no eller 22855603/92481223  

 

Med vennlig hilsen, 

Khadra Yasien Ahmed 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet lærere i mottaksklassers erfaring med 
undervisning av samfunnsfag og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

• å bli intervjuet 

• å bli observert 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 01.06.2019 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS 

Personvernombudet ved UiO er Maren Magnus Voll. Personvernombudet kan nås 
via e-post:personvernombud@uio.no 
 

 

Informasjonsskriv til foreldre 

(norsk+engelsk) 

Informasjonsskriv til foreldre med barn i mottaksklassen 

Mitt navn er Khadra Yasien Ahmed, og jeg jobber med en masteroppgave i 

samfunnsfagsdidaktikk ved UiO. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer 

lærere i mottak har med undervisning av samfunnsfag. Prosjektet skal være ferdig til 

01.06.2019. 

Oppgaven har som mål å belyse: 

1. Hvilke erfaringer lærere har med å undervise i samfunnsfag i mottaksklasser  

2. Hvilke undervisnings og vurderingspraksiser lærere har 

3. I hvilken grad elever får brukt og anerkjent sine sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn 

og kunnskaper 

Hovedsakelig skal jeg benytte intervjuer av enkeltlærere. Jeg vil også benytte observasjon som 

metode. Da kommer jeg til å besøke mottaksklassene og observere hvordan lærere jobber med 

faget og elevene. Jeg kommer ikke til å intervjue elever, men de vil bli observert i timene. 

Formålet med observasjonene er å observere interaksjonene mellom lærer og elev. Bruken av 

begreper, språk og innholdet i samtalen er noe jeg vil se og lytte etter. 

 

mailto:personvernombud@uio.no
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Deltagelse er frivillig, og hvis dere ikke vil at deres barn skal bli observert eller pratet til, kan 

dere informere faglæreren om dette. Jeg vil ta hensyn og ikke bruke observasjoner av deres barn 

til prosjektet. Hvis dere ombestemmer dere senere, er det også i orden. All data vil bli 

anonymisert, og verken lærere eller elever skal bli gjenkjent. 

Hvis det er noe mer dere lurer på kan dere ta kontakt med meg på 46907322 eller 

KYA_1909@hotmail.com eller min veileder Eline Wiese på  e.f.wiese@ils.uio.no eller 

22855603/92481223  

Med vennlig hilsen, 

Khadra Yasien Ahmed.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 
AS 

Personvernombudet ved UiO er Maren Magnus Voll. Personvernombudet kan nås 
via e-post:personvernombud@uio.no 
 
 
 

Letter of information to parents with children in the reception class 

My name is Khadra Yasien Ahmed, and I'm working on my master's thesis in education at the 
University of Oslo. The purpose of this thesis is to research how teachers teach social studies 
in reception classes. The project will be completed 01.06.2019. 

The purpose of the assignment is to illuminate: 

1. What are teachers´ experiences in teaching social studies in reception classes 

2. What teaching and assessment practices do teachers make use of in reception classes 

3. To what extent students get to use and be recognized on basis of their social, cultural 

and linguistic backgrounds and knowledge  

 

I will mainly interview the teachers. I will also make use of observation as a method.  I will 

therefore visit the reception class and observe how teachers teach social studies. I will not 

interview the pupils, but they will be observed in class. The purpose of the observations is to 

mailto:KYA_1909@hotmail.com
mailto:e.f.wiese@ils.uio.no
mailto:personvernombud@uio.no
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observe the interactions between teacher and pupils. The use of terms, language and content of 

the conversation is something I want to see and listen to. 

  

Participation is voluntary and if you do not want their children to be observed, you can inform 
the teacher about this. I will pay attention to the interaction in class and not use observations of 
your children for the project. My main focus is on the teacher. If you change your mind later, it 
is also alright. All data will be anonymized, and neither teachers nor pupils will be recognized. 

you have any other questions, please contact me at 46907322 or KYA_1909@hotmail.com or 

my supervisor Eline Wiese at e.f.wiese@ils.uio.no or 22855603/92481223  

Regards, 

Khadra Yasien Ahmed. 

 

This study is reported to The Norwegian Data Protection Services (NSD) 

The Data protection officer at UiO is Maren Magnus Voll. The privacy officer can be reached 
by e-mail: personvernombud@uio.no 

 

Observasjonsskjema: 

 
Observasjonsskjema 

   

Dato: 

 

 

Klasse: Varighet: Klokkeslett: 

Fag: 

 

Tema: 

 

 

 

Læringsmål presentert av læreren:  

 

Læremidler og ressurser som læreren bruker: 

 

mailto:e.f.wiese@ils.uio.no
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Hvilken plass har timen i et lengre læringsforløp? 

 

 

 

 

 

 

 

Læremidler og ressurser som elevene bruker: 

 

 

 

 

 

 

Deskriptive beskrivelser av hva som skjer, og når i timen  

 

 

Tid 

 

Hva gjør læreren?  

 

 

 

Hva gjør elevene?   
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Tid Hva gjør læreren?  T/U/K? Hva gjør elevene? 
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