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Sammendrag 
Et klasserom preget av stadig økt diversitet og mangfold har gjort at det har blitt et større 

behov for en pedagogikk som utnytter dette mangfoldet som ressurs. Elever som ofte 

opplever å være marginaliserte på grunn av deres bakgrunn som kulturell og språklig 

minoritet trenger også å få oppleve at undervisningen er effektiv og relevant for dem. Til 

tross for at det har blitt økt behov for en slik undervisning både internasjonalt og nasjonalt, er 

det blitt gjort lite forskning om dette temaet, spesielt i en norsk samfunnsfagdidaktisk 

kontekst. Derfor har denne studien undersøkt hvordan et utvalg lærere opplever, forstår og 

gjennomfører kultursensitiv undervisning på en vellykket måte, og hvordan deres elever 

opplever denne i tilknytning til temaet demokratisk deltakelse. Studien måler imidlertid ikke 

hvorvidt undervisningen er vellykket eller hvorvidt det øker elever demokratiske deltakelse, 

men har fokus på lærerne og elevenes refleksjoner og opplevelser rundt disse temaene. 

Undersøkelsen var bestående av intervju av lærere og elever, og observasjon av 

undervisningen deres.  

 

Den tematiske analysen viser at et kjerneelement ved den kultursensitive undervisningen er at 

den balanserer det asymmetriske maktforholdet mellom lærer og elev. Anerkjennelsen og 

anvendelsen av elevenes kulturelle og språklige bakgrunn blir gjort på ulike måter, deriblant 

gjennom språkveksling og sammenligning av kulturer, hvor det tas utgangspunkt i elevenes 

kunnskapsressurser og erfaringer. Analysen viser derfor at læreren benytter seg av elevers 

morsmål som redskapsspråk, samt bruker kontrastperspektivet i tilegnelsen av ny kunnskap. I 

den kultursensitive undervisningen blir en vesentlig forutsetning lærerens relasjon og 

kjennskap til elevene, deres familier og nærmiljø. For at en slik undervisning skal være 

vellykket trenger elevene å føle seg likeverdige og anerkjente også uavhengig av deres 

etniske, språklige og kulturelle bakgrunn. For å unngå identitetstilskrivelser gjennom et for 

stort fokus på kultur, er det å gi elevene valgfrihet og en tydelig rolle i egen lærling og 

identitetsutvikling svært viktig. En slik undervisning oppleves som relevant og effektiv for 

elevene, og gir reelle muligheter til deltakelse både i klasserommet og skolen. Et sentralt funn 

i min studie er derfor elevenes motivasjon og verdsetting av å bli eksponert for og kunne ta 

del i demokratiske prosesser. Dette øker så deres trivsel og følelse av tilhørighet i skolens og 

samfunnets felleskap, samt deres motivasjon for videre demokratisk deltakelse.   
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1 Innledning  
Denne masteroppgaven handler om kultursensitiv undervisning for nyankomne elever. Jeg 

undersøker dette i en norsk kontekst ved å belyse hva slik undervisning innebærer, og 

hvordan den oppleves. Nærmere bestemt har jeg undersøkt hvordan to utvalgte lærere forstår, 

gjennomfører og opplever kultursensitiv opplæring, og hvordan elevene deres opplever slik 

undervisning. Dette har jeg gjort ved å intervjue lærerne og elevene, samt observert deres 

samfunnsfagundervisning. Det at studien har et samfunnsfagdidaktisk fokus er dermed et 

annet bidragselement, hvor kultursensitiv undervisning vil bli knyttet opp til temaet 

demokratisk deltakelse. Med dette ønsker jeg å belyse hvordan kultursensitiv undervisning 

kan gjennomføres i samfunnsfaget på en vellykket måte, og hvordan det kan ha en betydning 

for elevenes deltakelse og læringsutbytte. Det er viktig å påpeke at formålet ikke er å måle 

læringsutbytte og ei heller i hvilken grad undervisningen er vellykket, men heller belyse 

kultursensitiv undervisning som en måte å undervise på, og hvordan lærere og elever 

opplever denne. I den sammenheng blir deriblant i hvilken grad undervisningen oppleves som 

vellykket og har en positiv påvirkning på elevenes læringsutbytte viktige temaer. Andre 

sentrale temaer er identitet, tilhørighet og inkludering, noe som vil bli knyttet opp til det 

samfunnsfaglige temaet demokratisk deltakelse.  

 

1.1 Bakgrunn for studien  
Norsk skole har blitt svært mangfoldig som et resultat av mobilitet knyttet til mennesker og 

geopolitiske endringer. Dette har gjort at klasserommet har blitt bestående av en stor 

diversitet, hvor hver elev besitter ulike kulturer, språk, kunnskaper og ressurser. Hvordan kan 

man skape en undervisning som tar høyde for de kulturelle og språklige aspektene ved 

elevene? Hvorfor er en slik undervisning viktig og hva slags betydning har dette for elevers 

deltakelse og læringsutbytte? I så henseende er det interessant å undersøke såkalt 

kultursensitiv undervisning som en form for flerkulturell opplæring. En måte å gjøre dette på 

er å undersøke hvordan den forstås av lærere, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis på 

en vellykket måte, samt hvordan både lærere og elever opplever denne. Mangel på slik 

kunnskap utgjør derfor en sentral motivasjon for å gjennomføre en slik studie. Samtidig har 

min egen kulturelle bakgrunn som annengenerasjonsinnvandrer og tidligere arbeid med 

nyankomne elever skapt stor interesse for en slik tematikk, og har derfor også spilt en rolle i 

mitt valg av forskningsstudie.  
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Norsk skole har tradisjonelt sett hatt preg av homogeniserende og assimilerende diskurser, 

hvor såkalte «alternative stemmer» har blitt skjøvet bort (Dewilde & Skrefsrud, 2016, s. 

1032). En mer inkluderende pedagogikk vil derfor gi elever med ulik kulturell og språklig 

bakgrunn flere muligheter til å anvende sin bakgrunn i opplæringen. Ifølge 

Utdanningsdirektoratet (s.a., s. 3) er minoritetsspråklige barn og unge en ressurs med sin 

flerspråklighet og flerkulturalitet. Det oppfordres derfor til å bruke den ressursen som det 

språklige og kulturelle mangfoldet utgjør i opplæringen:  

 

I et samfunn som i økende grad preges av kulturelt, språklig og livssynsmessig 
mangfold, vil en ved å benytte mangfoldet konstruktivt til utvikling av nye ideer og 
løsninger, kunne øke mulighetene for anerkjennelse, likeverdige tilbud, mestring og 
utvikling for alle. En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale 
som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som 
anvender dette mangfoldet som en ressurs. Ulikheter i kultur, språk og religiøs 
bakgrunn kan være en verdifull kilde til kunnskap og forståelse og kan bidra til aksept 
for anerkjennelse av ulikheter. (Kunnskapsdepartementet, 2007, s. 9)  

 

Til tross for at sitatet ovenfor belyser mange fordeler ved å utnytte mangfoldet som ressurs, 

opplever ofte minoritetselever å bli marginalisert, da deres kulturelle bakgrunn og 

kompetanse ofte ikke blir anerkjent i opplæringen som valid og relevant kunnskap. Derfor 

behøves det en annen form for pedagogisk paradigme som innebærer læring gjennom 

elevenes egne personlige og kulturelle styrker, intellektuelle evner og forkunnskaper. (Gay, 

2010, s. 26).  Gay kaller en slik pedagogisk paradigme for «cultural responsive teaching» 

(CRT), og definerer det som det å bruke «the cultural knowledge, prior experiences, frames 

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

encounters more relevant to and effective for them» (Gay, 2010, s. 31). I denne studien velger 

jeg å oversette begrepet CRT til kultursensitiv undervisning, fremfor kulturelt responsiv. Selv 

om begge begrepene illustrerer prinsipper om inkludering og anerkjenning, er det førstnevnte 

begrepet mer dekkende ettersom at det understreker lærerens sensitivitet for og betraktning 

av elevenes kulturelle og språklige bakgrunn.    

  

Et sentralt element i kultursensitiv undervisning er således lærerens egen rolle i 

undervisningen. Schön (1983) påstår at for å minimere elevers marginalisering ytterligere 

behøves det en lærerrolle som er bestående av å være en «reflective practitioner». En slik 

rolle innebærer en bevissthet over asymmetriske maktforhold i klasserommet, og hvordan 

lærerens atferd spiller inn og kan være med på å marginalisere grupper i form av deriblant 
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eksklusjon eller identitetstilskrivelser (Bolton, 2010). Dette er relevant fordi lærerens 

refleksjon og bevissthet ovenfor disse elementene vil kunne ha innvirkning på 

undervisningen og elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet. Derfor er læreres rolle og 

dere forståelse og opplevelse av undervisningen også et sentralt element i forskningen.  

 

Kultursensitiv undervisning er fra et pedagogisk perspektiv så vel som et fagdidaktisk er 

svært interessant og aktuelt. Samfunnsfaget kan etablere kunnskaper, ferdigheter og 

holdninger som kan bidra til flerkulturell forståelse, toleranse og inkludering (Koritzinsky, 

2002, s. 124). Samtidig som at elevene har behov for å nyttiggjøre seg av et passende 

opplæringstilbud, er de i seg selv en ressurs for både skolen og samfunnet generelt. I den 

generelle delen av læreplanen under punktet Kultur og identitet heter det: «Utdanningen må 

derfor formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de muligheter til berikelse som 

minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir» (LK, 2015, s. 4). Dette 

blir så begrunnet med at kunnskap om andre folk, deres kultur og livssyn, er et godt 

utgangspunkt for å teste ulike verdier med den hensikt å «motvirke fordommer og 

diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett» 

(LK, 2015, s. 4). Elevenes opplevelse av tilhørighet og identitet er også sentrale elementer 

ved forskningen. Det blir derfor interessant å undersøke hvilken rolle samfunnsfaget kan ha i 

tilknytning til demokratisk deltakelse gjennom deriblant ulike former for anerkjenning og 

inkludering, og hva det har å si for elever læringsutbytte, tilhørighet og identitetsutvikling.  

 

1.2 Den norske konteksten  
I en stadig mer globalisert og mangfoldig verden har kultursensitiv undervisning fått et større 

fokus både internasjonalt og i Norge. Mangfoldet i klasserommet skyldes et økende mangfold 

i den norske befolkningen. Norge har imidlertid lenge vært et flerkulturelt samfunn, hvor 

samer har lenge utgjort en kulturell, språklig og etnisk minoritet i Norge (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2018). Senere har innvandring bidratt til en mer sammensatt 

befolkning bestående av flere minoritetsgrupper, hvor årsakene til at mennesker velger å 

innvandre til Norge er like sammensatte. Krig og konflikt har deriblant vært sentrale årsaker 

og har gjort at flykninger utgjør av stor del av nyankomne elever. Det er disse jeg velger å 

fokusere på og skrive om i min oppgave, da de vil være en verdifull kilde til informasjon om 

kultursensitiv undervisning i en flerkulturell kontekst.  
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Ifølge Utlendingsdirektoratet (2016) var det 31 145 personer som søkte om beskyttelse i 

2015. 10 300 av disse var barn, hvor halvparten av disse var enslige mindreårige. Altså, av 

alle som søkte om beskyttelse i 2015 var en tredjedel barn under 18 år. Alle disse barna har 

en lovfestet rett til opplæring fra første dag dersom de skal oppholde seg i landet mer enn tre 

måneder, uavhengig om oppholdet er permanent. Den største gruppen søkere var fra Syria, 

etterfulgt av afghanere, irakere og eritreere. Til tross for at nyankomne elever som elevgruppe 

er bestående av et stort antall av visse nasjonaliteter, er det er en stor variasjon i både elevers 

etniske, kulturelle og språklige bakgrunn, samt skolebakgrunnen de har (omfang av tidligere 

skolegang). Dette gjør at denne elevgruppen i seg selv er svært mangfoldig.  

 

Når det gjelder begrepet nyankomne, har Kunnskapsdepartementet uttalt hvem som anses 

som nyankommen i opplæringslovens forstand. Departementet uttaler at elever «kan regnes 

som nyankommen selv om han eller hun har bodd i Norge en stund før opplæringspliktig 

alder, eller dersom eleven kom sent i grunnskoleløpet og skal begynne i videregående 

opplæring» (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 3). Videre mener departementet at begrepet 

nyankomne ikke bør tidfestes konkret, men at det i seg selv innebærer en viss avgrensning i 

tid. 

 

En forutsetning for at de nyankomne skal lykkes i skolen er at de får det mest passende 

opplæringstilbudet for dem, som er ressursorientert og som utnytter mangfoldet konstruktivt 

til å kunne øke mulighetene for anerkjennelse, likeverdighet, mestring og utvikling for alle 

(Utdanningsdirektoratet, s.a., s. 3). Likevel er det ifølge Dewilde og Kulbrandstad (2016) 

store forskjeller når det gjelder rettigheter til opplæring for nyankomne barn og unge, hvor 

deres alder og rettslige status i landet blir avgjørende faktorer (s. 19). Eksempelvis er det 

kommunene/fylkeskommunene som selv vurderer om eleven har behov for et 

innføringstilbud, til tross for at opplæringsloven gir elevene rett til å gå i en innføringsklasse. 

Dersom det er nødvendig med tospråklig fagopplæring kan også dette tilbys, da denne retten 

er nedfelt i opplæringsloven (Opplæringslova, 1998 § 2.8; § 3.12). Kunnskapsdepartementet 

påstår dog at regelverket ikke skal være til hinder for et innføringstilbud som både skoleeier 

og elev/foreldre ønsker og mener er til det beste for eleven (Utdanningsdirektoratet, 2012, s. 

3).   
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Uavhengig av hvilket opplæringstilbud de nyankomne unge elevene befinner seg i, har både 

nyankomne så vel som andre elever både med og uten migrasjonsbakgrunn like stort behov 

for å få anvendt sin bakgrunn som ressurs. Norsk skole er dessuten bygd på prinsippet om å 

gi alle elever en likeverdig opplæring, med en nasjonal læreplanen som grunnlag. Med andre 

ord bør alle elever få likeverdige tilbud, og få muligheten til å oppleve mestring og utvikling, 

uavhengig av deres kulturelle og språklige bakgrunn. Derfor er det viktig med en 

undervisning som anerkjenner forskjellige bakgrunner, og utnytter elevenes kulturelle og 

språklige ressurser gjennom en hensiktsmessig anvendelse.  

 

1.3 Formål og forskningsspørsmål  
Formålet med studien er å frembringe mer kunnskap om kultursensitiv undervisning, både fra 

et lærer- og et elevperspektiv. Hvordan lærere og elever opplever kultursensitiv undervisning 

som en form for flerkulturell opplæring er derfor et sentralt element i forskningen. Med 

denne studien ønsker jeg å undersøke læreres forståelse og måte å gjennomføre kultursensitiv 

undervisning på en vellykket måte, uten å måle effekten av opplæringen. Ei heller er jeg ute 

etter en normativ vurdering av lærernes praksis. Med vellykket menes hvorvidt læreren og 

elevene opplever at måten å undervise på bidrar til økt læring og deltakelse gjennom det å ha 

kultursensitiv undervisning, hvor det blir etablert økt kjennskap til hverandre samt 

anerkjennelse og respekt gjennom inkludering og samhold. 

 

Oppgavens første anliggende vil ha et deskriptivt metodisk blikk med den hensikt å få frem 

mer kunnskap om kultursensitiv undervisning. Videre vil jeg avgrense det analytiske blikket 

ved å se nærmere på hvordan lærere og nyankomne elever opplever slik undervisning i 

forbindelse med temaet demokratisk deltakelse, noe som utgjør oppgavens andre anliggende. 

 

Gitt disse presiseringene kan oppgavens problemstillinger formuleres som følger:  

1. Hvordan forstår, gjennomfører og opplever et utvalg lærere kultursensitiv undervisning 

2. Hvordan opplever et utvalg nyankomne elever kultursensitiv undervisning i forbindelse 

med temaet demokratisk deltakelse? 
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1.4 Oppgavens oppbygning  
Denne masteroppgaven er bestående av fem kapitler. Teorikapittelet tilsvarer kapittel to der 

sentrale begreper, teoretiske perspektiver og relevant forskningslitteratur redegjøres og 

diskuteres, noe som så danner det teoretiske grunnlaget for analysen. Her vil deriblant 

kultursensitiv undervisning, maktforhold og demokratisk deltakelse være sentralt. Det tredje 

kapittelet omhandler metodologiske og forskningsetiske valg og betraktninger ved studien og 

dens forskningsdesign, fulgt av refleksjoner rundt studiens validitet og reliabilitet. I kapittel 

fire blir empirien analysert og diskutert i lys av den redegjorte teorien og forskningen. 

Kapittelet er delt i to hovedkategorier. Den ene analyserer og diskuterer lærerens forståelse, 

gjennomføring og opplevelse av kultursensitiv undervisning, samt elevenes opplevelse av den 

i lys av temaet maktforhold. Den andre delen analyserer og diskuterer det samme, men i lys 

av temaene demokratisk deltakelse, tilhørighet og identitet. Begge delkapitlene fremlegger 

ulike relevante utdrag og sitater fra intervjuene og observasjonene, hvor feltnotater vil 

supplere og bygge på disse. Det femte og siste kapittelet er en konklusjon som oppsummerer 

hovedfunnene i masteroppgaven og diskuterer hvilke implikasjoner studien kan ha for 

samfunnsfaget og for videre forskning om kultursensitiv undervisning som en form for 

flerkulturell opplæring i et mangfoldig klasserom.  
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2 Teori og tidligere forskning  
 

I det følgende kapittel vil jeg redegjøre for oppgavens teoretiske rammeverk ved å presentere 

begreper og teoretiske perspektiver knyttet til kultursensitiv undervisning i skolen. Det vil 

også trekkes inn relevant forskningslitteratur som supplement av teori. Det teoretiske 

rammeverket vil ha en pedagogisk og samfunnsfagdidaktisk tilnærming til kultursensitiv 

undervisning. Kapittelet kan deles inn i tre deler, hvor den første delen redegjør for 

begrepene kultur og kulturrelativisme, kultursensitiv undervisning og funds of knowledge 

(2.1). I kapittelets andre del presenteres et sentralt element fra relevant empirisk forskning, 

nemlig hierarkiske maktforhold (2.2). Dette vil så vise hvordan studiens tematikk er også 

relevant for skolens mandat om utjevning og inkludering, noe som vil diskuteres i lys av 

begrepet demokratisk deltakelse. Denne tematikken utgjør således kapittelets siste del (2.3).   

 

2.1 Kultursensitiv undervisning  
I følgende del vil jeg redegjøre for begrepene kultur og kulturrelativisme i tilknytning til 

kultursensitiv undervisning, samt funds of knowledge som et sentralt element ved slik 

undervisning, hvilket belyser viktigheten av å bygge ny kunnskap på allerede etablerte 

kunnskaper og erfaringer hos elevene. Ettersom det foreligger begrenset forskning og teori 

knyttet til kultursensitiv undervisning, spesielt innenfor samfunnsfaget, sikter jeg på å 

formulere et teoretisk rammeverk med fokus på hva kultursensitiv undervisning innebærer 

ved å forklare dets ideologiske grunnlag og operasjonelle nødvendighet fremfor spesifikke 

instruksjonsstrategier, samt hvilke elementer som kan gjøre seg gjeldende i slik undervisning.  

 

2.1.1 Begrepene kultur og kulturrelativisme  
Kultursensitiv undervisning kan forstås som en form for flerkulturell opplæring. I denne 

sammenheng forstås kultur fra et kognitivt perspektiv og innebærer «tenkemåter, 

undervisning, læring og meningsskaping» (Fetterman, Rothstein-Fisch & Trumbull, 2008, s. 

3, min oversettelse). En operasjonalisering av begrepet kultur blir derfor å undersøke hva 

slags rolle kultur har i lærerens og elevenes tenkemåter, undervisning, læring og 

meningsskaping, og hvordan kultur er med på å påvirke disse. Begrepet kultur blir ofte 

definert i akademiske tekster som et flerdimensjonalt konsept. Eksempelvis definerer Gay 

(2015) kultur på tilsvarende måte: «verdier, holdninger og oppfatninger», «skikker og 
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tradisjoner», «arv» eller «erfaringer og perspektiver» (s. 52, min oversettelse). Alle disse 

illustrerer ulike elementer ved et individs kultur. Å ta i betraktning de ulike sidene ved 

elevene og deres kultur er derfor et sentralt element ved kultursensitiv undervisning.  

 

Ettersom det flerkulturelle klasserommet består av elever med mange ulike kulturelle 

bakgrunner, blir et sentralt element ved kultursensitiv undervisning forståelsen av kultur som 

det at hvert individ har en unik kulturell posisjon og at kulturell tilhørighet er flytende 

(ACRAS, 2017). Det at kulturell tilhørighet er flytende gjør at en prosessuell forståelse av 

kultur gjør seg gjeldende her, da en slik forståelse illustrerer hvor foranderlig og mangfoldig 

kultur og kollektive identiteter er (Winje et al., 2017, s. 15). Ifølge Schjetne og Skrefsrud 

(2018) er det derfor betydelig å forstå at «ulike etnisiteter, ulike nasjonale kulturer eller ulike 

trosretninger utgjør ikke klart avgrensede kulturelle sfærer» (s. 115). Kultur er heller 

bestående av mange lag, er flytende og kompleks, og rekonstrueres kontinuerlig (May & 

Sleeter, 2010, s. 10). Dette er noe som gjør seg svært gjeldene i tidligere forskning om 

interkulturell pedagogikk som understreker viktigheten av å anerkjenne transnasjonalisme, og 

utfordrer forståelsen av separate nasjoner og nasjonale identiteter. Fokuset er i stedet rettet 

mot «the condition of cultural interconnectedness and mobility across space» (Ong, 1999, s. 

4). Her blir derfor hvordan transnasjonale elever opprettholder og utvikler sosiale relasjoner 

til tidligere hjemland og skaper koblinger mellom disse og deres nye land svært sentralt 

(Dewilde, 2017, s. 3).  

 

Den overnevnte definisjonen på kultur indikerer at hvert enkelt individ har en unik kulturell 

posisjon. Likevel menes det ikke her at disse kan rangeres på en verdiskala. Å ha et 

kulturrelativistisk syn i forbindelse med kultursensitiv undervisning blir således essensielt, da 

dette innebærer en forståelse av at alle kulturer er likeverdige, og må forstås ut ifra egne 

premisser. Grunnen til det er fordi at «alle mennesker tolker, oppfatter og forstår 

virkeligheten ut ifra sin egen kulturelle erfaringsbakgrunn», noe som gjør at det preger vår 

vurdering og holdninger til andre samfunn og kulturer (Siverts & Johannesen, 2013). Således 

blir dette utgangspunktet for en kulturrelativistisk forståelse, hvor det ikke finnes noen felles 

verdiskala som ulike samfunn og kulturer kan vurderes eller rangeres etter. 
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2.1.2 Kultursensitiv undervisning – hva og hvorfor  
I denne masteroppgaven har jeg som tidligere nevnt valgt å kalle den formen for flerkulturell 

opplæring som forskes på for kultursensitiv undervisning. Ulike pedagogiske forfattere har 

imidlertid ulike navn for den samme formen for undervisning. Likevel tilsvarer ofte de 

grunnleggende prinsipper for hva kultursensitiv undervisning er det samme. Ladson-Billings 

(1995) benytter seg av begrepet culturally relevant pedagogy, mens Paris (2012) referer til 

det som culturally sustaining pedagogy (s. 22). Gay (2018, 2015) velger å benytte seg av 

begrepet culturally responsive teaching (CRT) når hun fremlegger sin forståelse av hva 

kultursensitiv undervisning er, dets ideologiske grunnlag og operasjonelle nødvendighet 

(2015). I sin bok (2018), beskriver hun også spesifikke instruksjonsstrategier og 

fremgangsmåter. Jeg velger her å ekskludere det sistnevnte, og heller fokusere på hva slik 

undervisning innebærer, dets ideologiske grunnlag og operasjonelle nødvendighet, da dette 

vil gi et gunstig teoretisk og ideologisk grunnlag for oppgaven. Dette vil så gi et godt 

utgangspunkt til å diskutere senere i oppgaven ulike strategier og fremgangsmåter med min 

egen empiri som utgangspunkt.  

 

For Gay (2010, s. 31) innebærer CRT det å bruke minoritetselevenes kulturelle kompetanse, 

forkunnskaper og erfaringer, referanserammer og måter å presentere kunnskap på i 

undervisningen. På denne måten innebærer CRT det å bruke elevenes ulike kulturelle 

bakgrunn og kompetanse som utgangspunkt for undervisningen, hvor de selv kan føle at 

deres kulturelle bakgrunn blir en ressurs og deres forkunnskaper blir anerkjent som valid 

kunnskap. Med andre ord kan en undervisning som har kultur i fokus, og er sensitiv til det 

elementet hos elevene øke elevenes læringsutbytte i skolen, da undervisningen føles mer 

relevant og effektiv for dem (s. 31).  

 

Fordi læring og undervisning alltid er formet av kulturelle påvirkninger, kan ikke læring og 

undervisning være nøytral (s. 8).  Som Pai, Adler, og Shadiow (2006) beskriver, «there is no 

escaping the fact that education is a socialcultural process. Hence, a critical examination of 

the role of culture in human life is indispensable to the understanding and control of 

education processes» (s. 6). CRT kan derfor rettferdiggjøres ved å argumentere for at 

minoritetselevers intellektuelle evner og kompetanse ofte forblir uutnyttet. Dersom disse blir 

anerkjent og anvendt i undervisningen, vil elevene oppleve en radikal forbedring i deres 

skoleprestasjon. Derfor argumenterer Gay for at CRT «is a means for unleashing the higher 
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learning potentials of ethnically diverse students by simultaneously cultivating their academic 

and psychosocial abilities» (Gay, 2018, s. 21). Nylig gjennomført forskning, deriblant 

ACRAS (Aidig Culturally Responsive Assessment in Schools, 2017), har hatt nettopp dette i 

fokus med det formål å få bedre innsikt i hvordan kulturell kontekstualisering av 

undervisning og tilpasning av vurdering kan fremme elever med migrasjonsbakgrunn sitt 

læringsutbytte og skolemestring. ACRAS belyser derfor elevgruppens behov for å få anvendt 

sin kulturelle og språklige bakgrunn, spesielt i tilknytning vurdering i skolen. De er også den 

eneste norske studien som benytter begrepet kulturelt responsiv undervisning, og er derfor 

interessant å inkludere her. Til tross for at ACRAS-prosjektet med sitt fokus på vurdering er 

svært interessant, er ikke dette min anliggende, og vil derfor ikke anvendes videre i analyse- 

og diskusjonsdel.  

 

Det å anvende elevenes kulturelle bakgrunn som ressurs i undervisningen kan komme til syne 

gjennom lærerens atferdsmessige uttrykk av kunnskap, oppfatning og verdier som 

anerkjenner viktigheten av kulturell diversitet i læring. En forutsetning for dette er derfor at 

læreren ser kulturelle forskjeller og bakgrunner som ressurs og som en styrke elevene 

besitter, noe som blir utgangspunktet for at læreren «validates, facilitates, liberates, and 

empowers ethnically diverse students by (…) cultivating their cultural integrity, individual 

abilities, and academic success» (Gay, 2015, s. 51). Derfor er et sentralt formål ved CRT 

nettopp å få tilgang til elevenes indre styrker, og bruke disse til å forbedre deres personlige 

aktørskap og faglige oppnåelser (s. 68). For å kunne få tilgang, fremheve og anvende elevers 

egne styrker, er det nødvendig at læreren har et positivt syn på elevene og hva de evner å 

oppnå, ettersom: 
 

Educational innovations motivated by and framed only in negativism do not generate 
constructive and sustainable achievement transformations for ethnically and culturally 
diverse students. This is the assumption of universal marginality, powerlessness, and 
disadvantage. (s. 54)  

 

Med andre ord belyser sitatet hvor vesentlig det er at læreren har en forståelse av 

marginalisering som kontekstuell og relativ, og at det er noe positivt og konstruktivt selv hos 

elever som tilhører marginaliserte grupper i storsamfunnet. For å kunne transformere 

læringsmuligheter må derfor læreren anerkjenne, verdsette og anvende elevenes bakgrunn, 

kompetanse og ressurser ved å innstille seg på at også elever fra såkalte marginaliserte 
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grupper besitter verdifull kunnskap og ferdigheter. En slik innstilling vil være første steget i 

tilretteleggingen for at hver elev opplever mestring, hvor  
 

Mastery of tasks at one level encourages individuals to accomplish tasks of even 
greater complexity (…) To pursue (learning) with conviction, and eventual 
competence, requires students to have some degree of academic mastery, and personal 
confidence and courage. In other words, learning derives from a basis of strength and 
capability, not weakness and failure. (Gay, 2015, s. 55) 

 

Sitatet ovenfor understreker Gay sitt argument om at positive holdninger overfor etnisk, 

nasjonale og kjønnsmessig diversitet genererer positive forventninger og handlinger for 

minoritetselever som vil gi elevene større muligheter til å oppleve mestring. Mestringsfølelse 

på ulike akademiske nivåer vil igjen ha en positiv effekt på elevenes læringsinnsats og utbytte 

(s. 56). Dermed blir det å reflekterer over egne kulturelle holdninger og oppfatninger viktig i 

en slik undervisning. For å kunne undervise minoritetselever på en vellykket måte blir det 

essensielt å bringe frem en følelse av verdighet i seg selv hos elevene, og å bygge på dette 

ved å vise dem de sosiale, språklige og kulturelle mulighetene og ressursene de har rundt seg 

(Gay, 2018, s. 33). Derfor argumenterer Gay for at «teaching to and through cultural diversity 

is a humanistic, realistic, normative, and transformative endeavor» (2015, s. 61).    

 

Ladson-Billings er kjent for sitt akademiske arbeid som tar for seg såkalt culturally relevant 

pedagogy og cultural race theory (1995). I likhet med Gay, har hun også elevenes kulturelle 

bakgrunn i fokus med den hensikt å øke deres læringsutbytte og deltakelse ved at de får 

opplevd akademisk mestring og suksess, og får beholde og opprettholde deres kulturelle 

kompetanse og kontakt med deres primære kulturelle arv. I en klasseromskontekst innebærer 

dette for eksempel bruken av referanserammer som ofte er formet av kulturelle erfaringer og 

kunnskaper. Ladson-Billings sin forståelse av kultursensitiv undervisning skiller seg 

imidlertid fra Gay sin forståelse ved at den har et større fokus på maktforhold og 

ulikhetsaspektet ved undervisningen, og viktigheten av å være seg bevisst mekanismer som 

bidrar til økt marginalisering i samfunnet. Derfor vektlegger Ladson-Billings 

undervisningens tilrettelegging for kritisk refleksjon samt utfordre ulike påstander og 

fordommer og diskutere ulike former for undertrykkelse og urett, samt omforme 

marginalisering i form av makt og privilegium. På denne måten vil en slik undervisning også 

styrke elevers evne til kritisk refleksjon og demokratisk deltakelse.   
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2.1.3 Kritikk mot grunnleggere av kultursensitiv undervisning  
Til tross for at fokuset på rase i en amerikansk kontekst er et ofte kritisert aspekt ved Ladson-

Billings og Gay sitt teoretiske arbeid, vil jeg her redegjøre for kritikk og innvendinger rettet 

mot forfatternes begrepsforståelse. Ladson-Billings (1995) kan anses å ha lagt grunnlaget for 

kultursensitiv undervisning, noe som Gay (2015, 2018) til en viss grad har bygget videre på. 

Paris (2012) argumenterer imidlertid for at begrepene relevance og responsiveness ikke er 

tilstrekkelige nok for å illustrere hva kultursensitiv undervisning bør innebære. 

Kjerneelementet i hans argumentasjon ligger i påstanden om at det er mulig å være relevant 

eller responsive til noe, uten å nødvendigvis forsikre seg om en opprettholdelse av dets 

tilstedeværelse i en elevs utdanningspraksis (Gutiérrez & Rogoff, 2003; Paris, 2012, s. 95). I 

henhold til Paris sin tilnærming ligger det altså en antagelse om at Ladson-Billings og Gay 

sine tilnærminger til kultursensitiv undervisning innebærer et ideologisk grunnlag og 

operasjonell nødvendighet, men mislykkes i å vise til hvordan slik undervisning kan 

operasjonaliseres og opprettholdes over tid. Med andre ord viser han til et manglende element 

ved Ladson-Billings og Gay sin forståelse.  

 

Paris foreslår således et nytt begrep som illustrerer behovet for å sikre lærere og elevers 

kontinuerlige arbeid med kultur og språk som vil øke deres læringsutbytte gjennom å ha 

kultursensitiv undervisning. Han presenterer derfor en alternativ tilnærming, nemlig 

culturally sustaining pedagogy, som han påstår inkluderer både grunnleggende tilnærminger 

til kultursensitiv undervisning, samt understreker viktigheten av en kontinuerlig 

opprettholdelse av slik undervisning gjennom anvendelsen av elevers kulturelle og språklig 

mangfold (Paris, 2012, s. 95). Med andre ord bør undervisningen være mer enn bare relevant 

og responsiv for elever, deres kulturelle erfaringer og praksiser, men at det også støtter 

elevenes opprettholdelse av egen kulturell og språklig kompetanse samtidig som man tilbyr 

dem tilgang til kunnskaper fra den dominerende kultur.  

 

Det eksplisitte målet med culturally sustaining pedagogy er dermed å «perpetuate and 

foster—to sustain—linguistic, literate, and cultural pluralism as part of the democratic project 

of schooling» (Paris, 2012, s. 95). Det som er fremtredende i sitatet er Paris sitt fokus på det 

språklige elementet ved kultursensitiv undervisning. I en klasseromskontekst innebærer dette 

kontinuerlig arbeid og anvendelse av elevers språklige bakgrunn gjennom deriblant 

språkveksling og sammenligning mellom elevenes morsmål og det nasjonale språket. Dette er 
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imidlertid forenlig med Gay (2018) sin forståelse av hva kultursensitiv undervisning bør 

innebære, og argumenterer for at det å begrense bruken av elevenes morsmål i 

undervisningen som en strategi for å oppnå rask overgang til «English Only», eller i denne 

oppgavens kontekst «kun norsk», bør forbys, ettersom det ikke er gunstig, og kan derfor ikke 

rettferdiggjøres (2018, s. 111). Tvert imot kan det å bruke elevenes morsmål og å inkludere 

flerkulturell litteratur i undervisningen være et godt utgangspunkt for tilegnelse av ny 

kunnskap og utvikle deres språklige og faglige kompetanse. Dette er noe som også belyses i 

tidligere forskning. Dewilde (2017) sin forskning på språk med formål å studere elevers 

flerspråklige repertoar viser deriblant hvordan flerspråklige unge befinner seg i en kompleks 

verden hvor de navigerer i et rom av språklig og kulturell diversitet, og beskriver det som en 

«diverse communicative practice» (s. 1). Elevenes kommunikative repertoar gir dem derfor 

muligheten til å praktisere en flerspråklig literacy som defineres som «any and all instances 

in which communication occurs in two (or more languages) in or around writing» 

(Hornberger, 1990, s. 213).  

 

2.1.4 Fra det nære til det fjerne  
Det å ta utgangspunkt i noe kjent og nært ved introduseringen av noe ukjent og fjernt, er et 

gammelt og velbrukt pedagogisk prinsipp (Aasen, 2004). I et konstruktivistisk læringssyn er 

det essensielt at skolen anerkjenner og anvender elevenes forkunnskaper og bakgrunn som 

viktige ressurser for ny læring og kunnskapskonstruksjon (Selj & Ryen, 2019). Dette 

pedagogiske prinsippet og læringssynet er også sentralt i kultursensitiv undervisning, hvor 

det kulturelle aspektet ved elevers bakgrunnskunnskap er i sentrum. I samfunnsfag-

undervisningen blir det derfor viktig at når læreren skaper referanserammer for elevene, hvor 

aktualiseringens rolle blir et didaktisk virkemiddel, bør det kulturelle aspektet ved elevenes 

bakgrunn tas i betraktning. Grunnen til det er fordi at dersom læreren bruker aktuelle tema 

som elevene har kjennskap til, blir det lettere å koble det til abstrakte begreper og ideer 

(Ryen, 2017, s. 56).  

 

Gay belyser derfor i sitt arbeid viktigheten av at opplæringen til minoritetselever bør 

«connect in-school learning to out-of-school living» (2015, s. 49). Med dette mener hun at 

hverdagskunnskaper basert på elevers liv utenfor skolen bør kobles opp til det faglige. For 

elever som er nyankomne eller som har minoritetsbakgrunn vil ofte denne være formet av 

deres kulturelle og språklige bakgrunn. Formålet blir å styrke elevenes interesse og 
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motivasjon for læring og følelse av relevans ved å skape en kobling mellom skole, hjem og 

nærmiljøet (Gay, 2018, s. 36). For at kunnskap skal være effektiv og nyttig, må denne 

kunnskapen være tilgjengelig for elevene og være koblet til deres liv og erfaringer utenfor 

skolen. Sleeter og Grant forklarer at «knowledge has no intrinsic power. Information and 

skills that are potentially powerful become so only through interaction with the interests, 

aspirations, desires, needs, and purposes of students» (1991, i Gay, 2018, s. 142).  På denne 

måten blir det tydelig at det å skape en kobling mellom elevenes forkunnskaper og kulturelle 

og språklige kompetanse, blir helt essensielt i tilegnelsen av ny kunnskap.  

 

Hogg (2010) og Paris (2012) kaller elevers forkunnskapen og hverdagserfaringer for funds of 

knowledge, og definerer det som «historically accumulated and culturally developed bodies 

of knowledge and skills essential for household or individual functioning and wellbeing» (s. 

134). Dette er interessant å inkludere her fordi denne definisjonen understreker at elevers 

forkunnskaper er nyansert og omfattende, og inkluderer (hverdags)kunnskaper og ferdigheter 

som er formet av historiske og kulturelle aspekter ved et individs liv. Erstad og Smette (2017) 

argumenterer derfor for at det er essensielt å ha kunnskap om elevers liv som kontaktpunkt, 

og dernest bruke det for å koble seg på elevers livsverden. Her fremhever de derfor 

viktigheten av å anvende elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring, 

noe tidligere forskning viser at lærere kan gjøre på en svært vellykket måte (Paris, 2012, s. 

94). Hogg og Paris sitt begrep funds of knowledge kan i denne sammenheng defineres som 

kunnskapsressurser, altså hverdagserfaringer og kunnskaper som elevene besitter og som er 

en vesentlig ressurs for deres egen læring (Erstad & Smette, 2017, s. 39). Jeg vil derfor bruke 

begreper kunnskapsressurser videre når jeg refererer til funds of knowledge.  

 

I kultursensitiv undervisning blir det kulturelle aspektet ved elevers kunnskapsressurser svært 

viktig. Dette kan begrunnes med at elevers læringsutbytte og skolemestring øker når læreren 

utvikler en «more culturally relevant practice by drawing on home questioning style» samt 

annen kunnskap som elevene besitter utenfor skolen, noe som kan bidra til å eliminere 

forskjeller i elevers kunnskapsressurser (Hogg, 2010, s. 667). En sentral del av den 

kultursensitive undervisningen blir derfor læreres forståelse av at «the richness of children’s 

lifeworld experience tends to exceed that of their school experience» (s. 667). 

Kunnskapsressurser i kultursensitiv undervisning er derfor sentrert rundt prinsippet om at den 

beste måten å lære om individenes praksis utenfor skolen, er gjennom å lære om hva 

individer gjør og hvordan de snakker om det de gjør (Gonzalez, 2005, s. 40). Potensialet som 
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ligger i en slik tilnærming ligger i dets evne til å anerkjenne og identifisere hva som faktisk 

gjør seg gjeldende av erfaringer og kunnskaper hos elevene, i stedet for å basere forståelsen 

av elevene på allerede etablerte fordommer og fremstillinger. Med riktig informasjon og 

kunnskap om elevene kan lærere:  
 

draw on student experiences and priorities in schooling, thus validating student 
knowledge and life values, and enabling them to scaffold student learning from the 
familiar. In this way, by starting with the familiar, long-term possibilities are 
widened. (Hogg, 2010, s. 667) 

 

Med long-term possibilities menes altså kontinuerlig utvikling av elevers læringsutbytte og 

faglige kompetanse. For å kunne oppnå dette forutsettes det dog at læreren har kjennskap til 

elevenes erfaringsbakgrunn og forkunnskaper, for å kunne så bygge på det, noe som igjen er 

forutsetningen for elevers forståelse, evne til å se sammenheng og danne mening (Selj & 

Ryen, 2019). Samtidig som lærere danner seg et bilde av hvem elevene er gjennom kjennskap 

og samhandling, blir det viktig å ikke forenkle hva vi anser kunnskapsressurser å være, 

nemlig kun kulturarv og tradisjonelle praksiser. Ei heller bør man overse endringer i elevers 

praksiser og identiteter (Paris, 2012, s. 94). Tvert imot blir det essensielt å forstå 

kompleksiteten og det dynamiske aspektet ved elevers kunnskapsressurser og identitet.   

 

2.2 Hierarkiske maktforhold    
Skolen har et verdigrunnlag og etablerte kompetansemål basert på hva vi anser som valid 

kunnskap. Derfor får ofte visse erfaringer og kunnskaper forrang i skolen, basert på hva vi 

anser som valid kunnskap. I følgende delkapittel skal jeg redegjøre for sentrale elementer ved 

teori og empirisk forskning som omhandler hierarkiske maktforhold i samfunnet, og hvordan 

det gjør seg gjeldene i klasserommet, noe som gjøres ved benyttelsen av begrepet the third 

space. Dette vil danne grunnlaget for en videre diskusjon i analysedelen, hvor eksempler fra 

egen empiri vil bli trukket fram og diskutert i lys av den redegjorte teorien.  

 

2.2.1 Når elev- og lærerdiskurs møtes  
Kultursensitiv undervisning kan anses å være en form for undervisning som bygger broer 

mellom elevenes forkunnskaper og den kunnskapen som etterspørres i skolen (Paris, 2012, s. 

94). Dette er svært nødvendig ettersom klasserommet er preget av et asymmetrisk 

maktforhold mellom læreren med sin besittelse av dominerende kultur og de marginaliserte 

elevene. Ettersom kulturelle og språklige minoritetselever ikke besitter den kunnskapen som 
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lærere ofte etterspør basert på dominerende kultur, forblir de marginaliserte og utvikler en 

følelse av å være fremmedgjort og ekskludert, noe som igjen fører til lavere faglig utbytte og 

skoleprestasjon. I så måte gjenspeiler klasserommet strukturelle maktforhold. Konstruksjonen 

av klasserommet, som konstruksjonen av samfunnet, er et dynamisk system av relasjoner og 

strukturer (Aronowitz & Giroux, 1993; Freire & Macedo, 1987; Giroux, 1988). Makt kan 

derfor anses å være konstruert mellom lærer og elev i klasserommet. Læreren med sin 

autoritet setter rammene for hva som er valid kunnskap ved å undervise i og etterspørre 

kunnskap basert på dominerende kulturelle verdier. Hva læreren bringer med seg kan derfor 

bli ansett som et separat manus (script) som skiller seg fra elevenes manus, hvor disse to kan 

karakteriseres som ikke likestilte diskurser. Grunnet elevenes mangel på kunnskap fra den 

dominerende kultur holdes de to manusene adskilt (Gutierrez et al., 1995). Dermed kan 

lærerens manus beskrives som en monolog, hvor elevene sjeldent tar del i dette manuset på 

en læringsfremmende måte, noe som fører til opprettholdelsen av lærerens makt (s. 446). 

Gutierrez et al. (1995) bruker begrepet transcendent script (overskridende manus, min 

oversettelse) for å referere til de dominante formene for kunnskap som generelt sett er 

verdsatt og ansett som legitim kunnskap av det konvensjonelle samfunnet (s. 448). 

Overskridende manus vil være det begreper jeg vil bruke når jeg referer til det overnevnte 

fremover.   

 

Som nevnt ovenfor, blir derfor lærerens og elevenes kunnskap to adskilte dialoger i form av 

manuser, som også kan karakteriseres som diskurser. Diskurs her refererer til «the artifacts, 

experiences, and practices shared by a particular community» (Gutierrez et al., 1995, s. 448). 

Gee (1990) beskriver diskurs som en sosialt akseptert assosiasjon mellom måter å bruke 

språk på, tenke på, tro, verdier, og handlinger som kan brukes til å identifisere seg som 

medlem av en sosial (meningsfull) gruppe eller et sosialt nettverk (s. 143). Hvorvidt alle 

elevene, med sine dynamiske og mangfoldige bakgrunn kan anses å ha en samlet diskurs, kan 

diskuteres. Men det som samler dem og som de har til felles er det faktum at deres stemmer 

ikke blir hørt og deres kunnskap ikke anerkjennes som valid kunnskap. En slik avstand 

mellom elevers og læreres diskurs, gjør at det er lite rom for autentisk interaksjon å finne 

sted, hvor begge diskurser blir relevante og møtes i et rom hvor flere synspunkter og 

perspektiver kan sameksistere (Gutierrez et al., 1995, s. 446). 

 

Ifølge Gutierrez et al. (1995) behøves det derfor «a joint construction of a new sociocultural 

terrain, creating space for shifts in what counts as knowledge and knowledge representation», 
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nemlig et såkalt third space (det tredje rom) (s. 446). Det er først når elevenes og lærerens 

separate diskurser krysser hverandre og møtes, at reell interaksjon og kommunikasjon kan 

finne sted. En slik krysning av diskurser er essensielt for å oppnå kognitive og sosiokulturelle 

fordeler som kommer av å ha ulike diskurser i klasserommet (s. 447). Ved å gi slipp på sine 

egne manuser, gir de også slipp på «their defensive hold on their exclusive cultures, and the 

interaction between their scripts creates a third space for unscripted improvisation, where the 

traditionally binary nature of the student and teacher script is disrupted» (Gutierrez, et al., 

1995, s. 453). På denne måten kan elevenes diskurs og stemme som bærer deres kunnskap 

forenes med det overskridende manuset hvor klasserommet blir et rom hvor ingen kulturell 

diskurs er sekundær. Når elever og læreren møtes i det tredje rom kan «counter-hegemonic 

activity, or contestation of dominant discourses» og en faktisk sammensmelting av elevenes 

og lærerens verdensbilder oppstå (s. 451-452). Hva som telles som valid kunnskap forhandles 

av elevene og læreren i fellesskap (Freebody et al., 1991, s. 454).  

 

Likevel forutsetter et slikt møte og krysning i det tredje rom at dialogen ikke bare bringer 

elevene inn i lærerens manus, men heller gir elevene stemme ved å inkludere både elevenes 

og lærerens fortellinger i et kritisk lys på både et intra-psykologisk og inter-psykologisk nivå 

(Vygotsky, 1978). Det nødvendiggjør ikke kun en tilføyelse av elevenes manus ved å 

kommentere og bygge på det. Det kreves en  

 

jointly constructing a new sociocultural terrain in the classroom where both student 
and teacher not only actively resist the monologic transcendent script, but, more 
importantly, also create a meaningful context for learning. (Gutierrez et al., 1995, s. 
468).  

 

Med andre ord får elevene muligheter til å utarbeide og innlemme sine egne fortellinger og 

narrativ i den større klasseromsdialogen. Dette krever dog en viss form for improvisering og 

spontanitet, hvor elevene og læreren møtes i samme sosialt rom, hvor det er «in this 

unscripted third space that student and teacher cultural interests, or internal dialogizations, 

become available to each other, where actual cross-cultural communication is possible» (s. 

465). Det er nettopp i det tredje rom at elevene og læreren kan bygge broer som kan 

muliggjøre en redefinering av hva som telles som kunnskap, og reell tilegnelse av ny 

kunnskap gjennom interaksjon og deltakelse kan finne sted.  
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2.3 Demokratisk deltakelse  
Et sentralt element ved demokratiundervisningen i samfunnsfaget, er det å produsere gode 

medborgere (Biesta, 2011). Et demokratisk felleskap skal tilrettelegge for at alle inkluderes 

og respekteres uavhengig av etnisk, kulturell og sosial bakgrunn, og ha like muligheter for 

deltakelse og politisk påvirkning. Hvordan kultursensitiv undervisning tilrettelegger for 

elevers inkludering og dermed deres deltakelse, kan så knyttes opp til elevenes demokratiske 

deltakelse både i klasserommet og det større samfunnet. Hvorvidt kultursensitiv undervisning 

kan påvirke elevers demokratiske deltakelse, samt omforme deres følelse av identitet og 

tilhørighet, kan derfor diskuteres. I følgende delkapittel skal jeg redegjøre for et teoretisk 

rammeverk som definerer hva demokratisk deltakelse innebærer, og redegjøre for hvordan 

dette henger sammen med identitet, tilhørighet og felleskap.     

 

2.3.1 Et ferdighetsperspektiv på demokratisk deltakelse?  
Å utvikle elvers demokratiske deltakelse anses å være et kjerneelement i samfunnsfaget. 

Derfor kan vi stille spørsmålstegn ved hvorvidt og hvordan kultursensitiv undervisning kan 

bidra til å utvikle demokratisk deltakelse blant minoritetselever. Hva er forutsetningene for 

demokratisk deltalke, og hvordan kan det å bruke elevers kulturelle bakgrunn og erfaringer i 

undervisningen legge til rette for en utvikling av demokratisk deltakelse som ferdighet? 

Ifølge Gay (2010) tilrettelegger en slik form for undervisning for ulike måter «of knowing, 

understanding, and representing various ethnic and cultural groups in teaching academic 

subjects, processes, and skills» (s. 45). Det at alle elevene blir inkludert i undervisning gir 

dem derfor mulighet til å oppøve demokratiske ferdigheter, da de har like stor mulighet til å 

diskutere ulike temaer (Anker & von Der Lippe, 2015, s. 86).  

 

Hva menes imidlertid med å utvikle aktivt demokratiske deltakere og det å utdanne til 

demokratisk deltakelse? Er det noe som kan læres bort, eller er det noe som bør dyrkes og 

kultiveres? Biesta (2011) diskuterer hva det vil si å være en god medborger og hva 

demokratisk opplæring bør innebære. Han påstår at opplæringen bør ha demokratisk 

subjektivering som mål, fremfor det å ha et sosialiseringsperspektiv på det, hvor individer 

skal bli plassert i et eksisterende politisk system (order). Han påstår at man ikke oppnår 

demokratisk subjektivering ved å utvikle visse ferdigheter eller lære bort visse aspekter av å 

være demokratisk deltaker, men heller oppnås gjennom å kultivere engasjement i alltid 

ubestemte politiske prosesser. Slike politiske prosesser bør ikke være drevet av kunnskap om 
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hva en medborger er eller bør være, men heller av et ønske om et bestemt menneskelig 

samhold og felleskap – et ønske om demokrati (s. 142).  

 

Med andre ord argumenterer Biesta for et alternativt syn på hvordan vi ser på forholdet 

mellom demokrati og kunnskap. Han argumenterer for at det ikke gir mening å forstå 

essensen av demokratisk politikk kun som et stabilt politisk system. Hvis vi ser på demokrati 

som prosesser av subjektivering hvor nye politiske identiteter og subjekter kan oppstå, er det 

viktig å også ta i betraktning at slike politiske subjektiviteter og identiteter kan ikke være 

ferdig formet før demokratisk deltakelse kan finne sted. Det er heller en pågående omgjøring 

av politisk subjektivitet som står i sentrum. Altså, det å være demokratisk deltaker er ikke noe 

man kan bli lært opp til, men oppstår stadig gjennom ulike former for engasjement og 

deltakelse. Likevel påstår han at dette ikke betyr at det er fullstendig anarki i form av at det 

demokratiske prosjektet «is not without 'reference points’ but the very 'essence' of democracy 

is that these reference points engender a process that is fundamentally open and 

undetermined» (s. 152). Dermed anser Biesta kjernen i det å utdanne til demokratisk 

deltakelse å være «'exposure' to and engagement with the experiment of democracy» fremfor 

ren tilegnelse av demokratiske kunnskaper og ferdigheter (s. 152). Det er nettopp den 

eksponeringen og engasjeringen som fører til en demokratisk subjektivering, som igjen vil 

øke elevers demokratiske kunnskaper og ferdigheter. Han begrunner det med å forklare at 

«the desire for democracy does not operate at the level of cognition and therefore is not 

something that can simply be taught. The desire for democracy can, in a sense, only be 

fuelled» (s. 152).  

 

Dette understreker viktigheten av det å ha kultursensitiv undervisning, ettersom 

undervisningen vil gi et godt grunnlag for eksponering for engasjement og deltakelse. I et 

gjennomført forskningsprosjekt (Universities of Glasgow and Strathclyde Joint Research 

Group, 2011) som undersøker kultur som et sentralt element i elevers læring, fremlegges 

viktigheten kultur har i konstrueringen av mening og refleksjon, gjennom deriblant visuell og 

aktiv læring (McAdam & Arizpe, 2011, s. 18). Med visuell og aktiv læring menes i denne 

sammenheng interaktiv læring gjennom ulike aktiviteter i og utenfor klasserommet, noe som 

kan være en god måte å eksponere og engasjere elevene i demokratiske prosesser. Her henger 

kultur nøye sammen med elevers læring og aktive deltakelse. Ved å tilrettelegge for elevers 

læring gjennom å anvende deres kulturelle bakgrunn, kan det øke elevers motivasjon for 

aktiv deltakelse i demokratiske prosesser gjennom demokratisk subjektivering.  



 30 

2.3.2 Skolens mandat om utjevning og inkludering  
I redegjørelsen ovenfor blir det tydelig at man gjennom kultursensitiv undervisning kan 

styrke elevens forutsetninger og vilje til demokratisk deltakelse. Dette handler ikke bare om 

samfunnsfagets demokratiske mandat, men knytter seg også til skolens mandat om utjevning 

(Stray, 2012, s. 25). Grunnen til det er fordi demokratisk deltakelse følger relativt 

tradisjonelle sosioøkonomiske skillelinjer (Ødegård, 2012, s. 40). Dersom man gjennom 

samfunnsfaget ikke utjevner disse forskjellene ved å gi alle like forutsetninger til å utvikle 

nødvendige ferdigheter til demokratisk deltakelse, kan det bidra til et skjevfordelt 

deltakelsesmønster der noen grupper utformer politikk og påvirker beslutninger, mens andre 

forblir på sidelinjen. Man styrker demokratiet dersom man gjennom demokratisk deltakelse 

og samhandling ved praktiseringen av offentlig bruk av fornuften (Habermas, 1995, s. 75), 

kan endre og forbedre samfunnet (Held, 2006). Slike politiske prosesser forutsetter dog en 

bred tilslutning fra like og frie aktører som er inngående i felles praksis, både av hensyn til 

resultat og til demokratiets legitimitet (Habermas, 1995, s. 32). Beslutningene som fattes i 

slike prosesser vil oppfattes som legitime, da borgerne har like forutsetninger og muligheter 

til deltakelse, og dermed har like reelle muligheter til å bli hørt og påvirke politiske 

beslutninger (McAvoy & Hess, 2013, s. 17).  

 

Like muligheter til deltakelse vil således spille en sentral rolle i skolen og spesielt i 

samfunnsfaget (Stray, 2012, s. 28). I forbindelse med temaet demokrati, kan en slik måte å 

undervise på bidra til å kultivere samarbeid mellom alle elevene i form av aktiv deltakelse og 

diskusjon. Grunnen til det er fordi at aktiv deltakelse i undervisningen må være basert på 

likhet og symmetri blant elevene i form av alle elever har like muligheter for å ta del i 

samtalen, bidra med noe, stille spørsmålstegn, debattere og diskutere. En slik undervisning 

kan fremme inkludering ved at elevene lærer hvordan demokratiske systemer fungerer, samt 

at undervisningen bidrar til å skape tilhørighet til skolen, som igjen kan føre til at elevene 

utvikler tilhørighet til samfunnet for øvrig (Stray, 2012). Videre fremhever Stray, i likhet med 

Biesta (2011), viktigheten av kunnskap om demokratiske prosesser, og påstår at dersom 

«elevene ikke tilegner seg grunnleggende ferdigheter og ikke kan navigere i det demokratiske 

feltet, kan dette føre til en grunnleggende følelse av mangel på tilhørighet og ekskludering fra 

felleskapet» (s. 28-29). Begrenset tilhørighet og ekskludering blir her trukket frem som 

mulige konsekvenser for manglende kunnskap om demokratiet. 
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2.3.3 Identitet og tilhørighet  
Når elever opplever ekskludering i klasserommet og i samfunnet generelt, former og påvirker 

dette deres følelse av identitet og tilhørighet. En kultursensitiv undervisning som inkluderer 

marginaliserte elever, anvender deres bakgrunn, og tilrettelegger for deres deltakelse vil 

derfor muligens kunne bidra til en positiv identitetsutvikling og øke deres følelse av 

tilhørighet til skolen og samfunnet for øvrig. Likevel vil noen påstå at det spesielle fokuset på 

kultur kan også anses å ha negative aspekter ved seg og kan skape utfordringer ved 

undervisningen. Eksempelvis er spenningsforholdet som kan oppstå mellom det å utdanne til 

det store vi’et og det å opprettholde gruppeidentiteter være problematisk. På den ene siden er 

det viktig å styrke en felles enhetlig identitet og dyrke samhold der alle elevene er del av et 

felleskap og anser seg selv å være del av en sammensatt gruppe. På en annen side blir det 

viktig å også anerkjenne elevers ulike gruppetilhørigheter, bakgrunner og identiteter (Banks 

og McGee Banks, 2010, s. 260).  

 

Opprettholdelsen av gruppeidentiteter kan være positiv ettersom det å dele mennesker inn i 

inn- og utgrupper kan generere følelser av likhet og gruppemedlemsskap (Thorbjørnsrud, 

2017, s. 260). Likevel kan dette også gjøre at elevene får tilskrevne gruppeidentiteter som de 

føler de må representere uten at de nødvendigvis assosierer seg med en slik identitet. En slik 

form for tilskrevet identitet kan føre til en reduksjonistisk og essensialistisk gruppeforståelse 

hvor mangfold, interessekonflikter og ulike erfaringer uavhengig av bakgrunn ignoreres og 

individuelle særtrekk blir uvesentlige (Nadim, 2017). Derfor kan det å undervise til det store 

vi’et som i større grad unngår identitetstilskrivelse ved at man utvikler en enhetlig identitet.  

 

På en annen side, er det vesentlig å kunne føle at en blir sett, møtt med nysgjerrighet, og at 

ens kulturelle bakgrunn og arv blir sett på som ressurs og som verdifull. Banks påstår 

imidlertid at en slik motsetning ikke er reell, og mener at demokrati i seg selv også bør 

innebære kulturelle rettigheter. Dette baserer han på påstanden om at skolepensum ofte 

marginaliserer opplevelser, erfaringer og muligheter til elever som utgjør en språklig, etnisk 

og kulturell minoritet (1996, s. 3). Både undervisningen og pensumer bør derfor ikke ignorere 

de ulike gruppeidentitetene som er formet av kulturell bakgrunn, men heller illustrere en 

korrekt refleksjon av historier og kulturer til etniske grupper. Derfor kan det å undervise til 

det store vi’et «ignore and deemphasize subgroup identities and differences in an effort to 

create a unified citizenry» (Banks & McGee Banks, 2010, s. 260). Å inkludere elevers 
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kulturelle bakgrunn i undervisningen vil ikke nødvendigvis begrense en såkalt «unified 

citizenry», men det kreves heller en omforming av forståelsen av hva det er bestående av ved 

å inkludere mangfoldet. Likevel blir det også vesentlig å ikke være for deterministisk i vår 

måte å skape sammenkoblinger mellom andres språklige og kulturelle praksiser. Det trengs å 

tas hensyn til de dynamiske og pluralistiske aspektene ved elevers identitet og bakgrunn, 

samt forstå hvordan «young people importantly both rehearse traditional versions of ethnic 

and linguistic difference and offer new visions of ethnic and linguistic difference» (Paris, 

2012, s. 95).  
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3 Metode  
 

I dette kapittelet gjør jeg først rede for det vitenskapsteoretiske bakteppe for forskningen. 

Deretter redegjøres forskningsdesignet til studien og metodene som inngår i dette, og hvordan 

de er anvendt. Jeg definerer utvalget og beskriver materialet og hvordan dataen har blitt 

behandlet og analysert. Til slutt diskuteres validitet og reliabilitet, sterke og svake sider ved 

studien og de etiske aspektene ved den. Jeg vil reflektere over valgene jeg har tatt i 

forbindelse med innsamling og bearbeiding av data på en systematisk og åpen måte, med 

hensikt å oppnå transparens.  

 

3.1 Vitenskapsteori  
Det vitenskapteoretiske grunnlaget for denne kvalitative studien er hermeneutikk, og kan 

defineres som «læren om fortolkning av meningsfylte fenomener» (Grimen, 2004, s. 66). 

Med læren om fortolkning menes det å finne fram til metoderegler for hvordan man skal 

fortolke, hvor de meningsfylte fenomenene blir fremstilt i tekstmaterialet. Hermeneutikken 

vektlegger så forståelsen av det enkelte menneske i sin individualitet, noe som er mulig 

«gjennom en fortolkning av de språklige uttrykkene som personen gir seg til kjenne 

gjennom» (Hjardemaal, 2014, s. 190). En hermeneutisk tilnærming innebærer også at 

forskeren forsøker å skape mening ut av informantenes egen meningsskaping (Finlay, 2011, 

s. 141), altså å tolke noe som allerede er tolket (Smith, 2007, s. 53). I så måte har forskeren 

ikke direkte tilgang til egne eller andres erfaringer, men kun en tolkning eller forståelse av 

hva den er og betyr (Gubrium & Holstein, 2009, s. 19).  

 

Sentralt i hermeneutisk metode er forståelsen av at tekstfortolkning foregår ved en 

vekselvirkning mellom del og helhet. Dette innebærer at for å forstå meningen i en del må 

man sette det i sammenheng med en helhet, hvor også helheten blir forståelig på bakgrunn av 

forståelse av enkeltdelene. Derfor vil forståelsen av helheten påvirke forståelsen av delene og 

omvendt. Denne erkjennelsesprosessen som betegner vekselvirkning mellom del og helhet 

blir kalt for den hermeneutiske sirkel (Alvesson & Sköldberg, 2008). I min studie har jeg 

derfor prøvd gjennom ulike kvalitative metoder å forstå det innsamlede datamaterialet ved å 

veksle kontinuerlig mellom del og helhet, mellom enkelte hendelser og uttalelser, og 

helhetlige oppfatninger og beskrivelser.  
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En hermeneutisk tilnærming innebærer også en oppfatning av betydningen våre erfaringer har 

for den kunnskapen vi tilegner oss (Hjardemaal, 2014, s. 192). All forskning er til en viss 

grad påvirket av forskerens egen subjektivitet og forforståelse (Finlay, 2011, s. 140). 

Forforståelse kan forstås som bakgrunn, kunnskaper, erfaringer og perspektiver på livet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 245). En forskers forforståelse kan anses å være en helt 

nødvendig del av en forskningsprosess som har beskrivelse og tolkning som formål. Dersom 

forskeren møter et fenomen helt uten forutsetninger, har ikke vedkommende noe 

utgangspunkt og verktøy for å forstå, tolke og beskrive fenomenet (Maxwell, 2013, s. 45). 

Jeg som fortolker møter dermed verden med visse forutsetninger, og vil derfor aldri kunne 

fortolke materialet forutsetningsløst (Gilje & Grimen, 1993). Derfor kan forforståelsen 

forstås som det grunnlaget man har for å forstå en tekst. Hvordan jeg forstår 

informantene/materialet vil alltid avhenge av hvem jeg er (min sosiale, kulturelle og 

historiske bakgrunn) og vil legge vesentlige premisser for min forståelse. Derfor vil jeg som 

forsker alltid gå inn i fortolkningsprosessen med hele min forforståelse som grunnlag, og på 

basis av denne danne en «fortolkningsramme eller forståelseshorisont som vi søker å forstå 

tekstens eller personens utsagn ved hjelp av» (Hjardemaal, 2014, s. 193). Deretter blir selve 

tolkningsprosessen en fram- og tilbakegang mellom det å arbeide med materialet og det å 

vende tilbake til ens egne referanserammer. Slik kan man oppnå en sammensmelting av 

forståelseshorisonter ved å gradvis forstå det referansesystemet som ligger til grunn for 

materialet, samtidig som dette fører til at en utvikler, beriker og nyanserer ens eget (s. 193).  

 

Det å oppnå en sammensmelting av forståelseshorisonter forutsetter dog at jeg som forsker er 

bevisst over denne tosidigheten ved tolkningsprosessen og stiller meg åpen overfor det som 

er annerledes. Ettersom jeg ikke kan unngå eller nullstille min egen forforståelse og 

fordommer, blir det viktig at jeg som forsker gjør meg bevisst over min egen forforståelse og 

fordommer samt skillet mellom forståelsens ulike komponenter. Derfor mente Gadamer og 

Holm-Hansen (2012) at forforståelse og for-dommer var noe positivt, så lenge man 

bevisstgjør seg over det og prøver å dempe det. Slik kan man oppnå det endelige målet, 

nemlig å gi en mest mulig objektiv og mest mulig uavhengig fortolkning av det man studerer 

(Hjardemaal, 2014, s. 192). Således innenfor den metodiske tilnærmingen jeg benytter, 

handler det ikke bare om å velge den beste metoden, men også om å være selvrefleksiv, samt 

reflektere over og undersøke ens «tause kunnskap».   
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3.2 Forskningsdesign  
I det følgende vil jeg redegjøre for studiens forskningsdesign ved å forklare hvordan jeg har 

valgt å gjennomføre forskningsprosjektet. Her inngår en skissering av metodologisk 

tilnærming, benyttelse av pilotstudie og definering av utvalg.   

 

3.2.1 Kvalitativ tilnærming  
I denne studien har jeg valgt en kvalitativ tilnærming for å kunne komme frem til den 

ønskede kunnskapen. Jeg vil også påstå at en kvalitativ tilnærming her er spesielt viktig med 

tanke på elevgruppen. Ofte kan unge føle seg uhørt, spesielt unge med annen språklig og 

kulturell bakgrunn. Ifølge Dewilde (2016) er kvalitativ forskning ofte ansett for å være 

ungdomsvennlig på grunn av dets åpenhet og fleksible karakter. Dette gjør at kvalitativ 

metode fremfor andre metoder skaper flere muligheter for at de unges stemmer kan bli hørt 

og gir ungdommen større kontroll over forskningsprosessen enn det de får muligheten når 

andre metoder blir benyttet (s. 5). Derfor vil jeg som forsker gjennom en kvalitativ 

tilnærming involvere elevene mer i forskningsprosessen og gi dem muligheter til å få deres 

stemmer frem ved å anvende såkalte ungdomsvennlige metoder. 

 

Kvalitativ forskning som begrep har ikke en entydig definisjon. Likevel er fellestrekket ved 

de ulike metodene innenfor kvalitativ forskning at de «belyser menneskelige opplevelser, 

erfaringsprosesser og det sosiale liv» (Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 12). Et viktig 

kjennetegn ved kvalitativ metode er dens fortolkende aspekt. Derfor påstår Denzin og 

Lincoln (2011) at «kvalitativ forskning er et sett av komplekse fortolkende praksiser» (s. 6, 

min egen oversettelse). Jeg har derfor på generelt basis benyttet meg av en konstruktivistisk-

tolkende paradigme, hvor jeg fremstiller en realitet bevisst over at det finnes flere ulike 

realiteter. I tillegg tar jeg utgangspunkt i en subjektivistisk epistemologi (erkjennelsesteori) 

hvor kunnskapen konstrueres i interaksjonen mellom forskeren og informantene.  

 

Det finnes mange ulike kvalitative metoder, og ofte benyttes flere ulike metoder i et 

feltarbeid, hvor den ene metoden kan supplere den andre (Hammersley & Atkinson, 1996). 

De kvalitative metodene jeg har anvendt i datagenereringsperioden har vært bestående av 

semi-strukturerte intervjuer og observasjoner, som har gjort at materialet mitt er bestående av 

transkripsjoner og feltnotater. Jeg velger å bruke datagenerering som begrep her fremfor 

datainnsamling, basert på Tjoras argument om at data ikke finnes «der ute» i utgangspunktet, 
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men konstrueres ved forskningen (2012, s. 219). Bakgrunnen for de valgte metodene er at jeg 

ønsker å forstå informantenes virkelighet, deres erfaringer og oppfatninger knyttet til 

problemstillingen. Observasjoner og feltnotater vil kunne supplere intervjuene og bidra med 

rikere deskriptive data på hva som kjennetegner kultursensitiv undervisning. En kombinasjon 

av de anvendte metodene vil således kunne frembringe rik kunnskap fra det studerte feltet, 

hvor de ulike metodene vil ses i sammenheng og supplere hverandre ved at svakheter ved den 

ene metoden kompenseres av den andre.  

 

3.2.2 Pilotstudie 
Ifølge Hammersley og Atkinson (2007) er forskningsdesign en refleksiv prosess som opererer 

gjennom alle stadiene av prosjektet (s. 21). Derfor kan man argumentere for at et godt design 

bør være sensitiv, fleksibel og adaptiv til ulike forhold i feltet, og på den måten være åpen for 

ny forståelse og innsikt (Flick, 2007, s. 50). I mitt første steg ut i feltet hadde jeg som formål 

å tilegne meg generell innsikt og kunnskap om nyankomne elever og de opplæringstilbudene 

de befinner seg i. Jeg gikk derfor brett ut med den intensjon om at en pilotstudie vil kunne gi 

meg grunnlaget til å skape et mer innsnevret og fokusert forskningsdesign.  

 

I så måte, fungerte mitt møtet med den første læreren jeg kom i kontakt med som en 

pilotstudie. Jeg fikk observert en samfunnskunnskapstime som læreren hadde med elever i 

voksenopplæringen. Undervisningen foregikk på arabisk, hvor elevene diskuterte en oppgave 

om kjønnsroller og rettigheter. Dette ble så fulgt av en uformell samtale med læreren om 

timen og elevene, og deres behov for en kultursensitiv undervisning som bygger på deres 

eksisterende kompetanse og bakgrunn. Det ble tatt notater under både observeringen av timen 

og samtalene, som så ble bygd på senere. Fra denne erfaringen ble det tydelig at det er mange 

muligheter og mange ulike aspekter ved nyankomne elever og deres opplæringstilbud som 

kan forskes på. Likevel var lærerens evne til å utføre kultursensitiv undervisning som fanget 

min interesse. Dette ble således grunnlaget for mitt valg av tema, nemlig kultursensitiv 

undervisning samt lærere og elevers opplevelse av denne.  
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3.2.3 Utvalg og rekruttering  
I motsetning til kvantitativ studie har en kvalitativ tilnærming ofte fokus på dybde fremfor 

bredde, noe som innebærer et mindre utvalg som studeres i dybden. Det er mange måter å 

velge og rekruttere informanter på innenfor kvalitativ metode. Som forsker kan man bestrebe 

etter å få et så representativt utvalg som mulig hvor utvalget er enten tilfeldig eller nøye 

utvalgt. Ofte er også utvelgelsen preget av tilgang og mulighet. Ritchie et al. (2014) påstår 

dog at et utvalg basert på tilgjengelighet og frivillighet kan føre til manglende variasjon i 

datamaterialet (s. 116). Derfor blir det viktig som forsker å være seg bevisst dette for å 

forsterke studiens kvalitet.   

 

Patton (1990) påstår at logikken og kraften av et hensiktsmessig utvalg «lies in selecting 

information-rich cases for study in depth» (s. 169). Mitt utvalg består derfor av to lærere og 

deres elever. Utvelgelsen av dem har ikke vært tilfeldig, men heller vært en målrettet prosess. 

De to lærerne i studien ble valgt ut på grunnlag av deres kompetanse og praksis i 

kultursensitiv undervisning. Ut ifra forhåndsbestemte kriterier for rekruttering av informanter 

og den tilgjengeligheten jeg hadde, endte jeg opp med to lærer- og fem elevinformanter. 

Disse ble ansett å kunne gi tilstrekkelig informasjon til studien, samtidig som antallet ga rom 

for en dyptgående analyse innenfor prosjektets begrensede tidsramme.  

 

Ønsket og behovet om å innhente og bidra med ny kunnskap var altså hovedmotivasjonen 

bak valget av lærere og elever. Likevel, med tanke på prosjektets rammer og begrensninger, 

er utvelgelsesstrategier til en viss grad begrenset, hvor det er lite rom for å velge mellom 

typiske eller atypiske tilfeller. Utvalg blir derfor ofte bestemt av tilgjengelighet, eller såkalt 

«convenience sampling» (Bryman, 2008). Samtidig vil jeg påstå at det har vært en 

skjønnsmessig utvelging. Lærerne har blitt valgt ut basert på den oppfatningen om at det 

gjennomføres gode praksiser i tilknytning til kultursensitiv undervisning og flerkulturell 

opplæring. Jeg har valgt å studere enkelte læreres praksis for å få muligheten til å frembringe 

dybdeforståelse fremfor en bred kartlegging av læreres praksis. For å unngå at lærerne følte et 

behov for å danne et overdrevent positivt bilde av egen praksis som muligens ikke er 

nøyaktig (Creswell, 2014, s. 188), var det viktig å påpeke at hensikten med forskningen er å 

få innsikt i deres erfaringer og fortellinger, ikke en normativ vurdering av deres praksis.  

Målet med studien er ikke å basere forskningen på et representativt utvalg. Med tanke på et så 

lite utvalg, kan ikke deres utsagn anses som representative. Formålet med utvalget er å få 
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innblikk i og forståelse av informantenes oppfatninger og tanker om fenomenet som studeres. 

Hensikten med feltarbeidet var således instrumentell, hvor målet var å belyse 

problemstillingen. Likevel, for å forsikre meg at utvelgelsen av personer til studien ikke 

skapte systematiske feil som kan føre til bias, var det avgjørende å ta høyde for slike faktorer 

og være strategisk i utvelgelsen. Det ble viktig å stille seg følgende spørsmål: illustrerer mitt 

utvalg ekstreme tilfeller? Er de unike på noe måte, og i så fall hvordan? Hva er likhetstrekk 

ved dem og hvordan kan mitt valg av utvalget ha skapt et slikt mønster? 

 

Som nevnt ovenfor er utvalget mitt i denne studien bestående av både lærere og elever, hvor 

jeg velger å gi disse fiktive navn (se figur 1). Det var gjennom min veileder at jeg kom i 

kontakt med lærerne, hvor Dewilde sitt kjennskap til dem og deres arbeid utgjorde interessen 

for å velge dem som informanter til studien. Det er viktig å nevne at dette kjennskapet kan 

muligens ha noe innvirkninger på hvordan lærerne valgte å fremstå. Likevel vil jeg 

argumentere for at kjennskap kan øke tillitt og motivasjon til å være åpen og ærlig, og 

dermed styrke studiens kvalitet. De to lærerne i utvalget kjennetegnes ved at de underviser i 

ulike opplæringstilbud for nyankomne elever og har hatt erfaring med dette over tid, og 

underviser/underviste i samfunnsfag. Mari er kontakt- og samfunnsfaglærer for en 

innføringsklasse ved en videregående skole utenfor Oslo. Hennes elevgruppe er bestående av 

elever i en alder mellom 16 og 24 hvor det er stor variasjon i elevenes kulturelle og språklige 

bakgrunn samt deres tidligere skolebakgrunn. Anna er norsklærer i en mottaksklasse ved en 

ungdomsskole utenfor Oslo. Hennes elevgruppe er også bestående av en stor variasjon av 

elever. Selv om hun for øyeblikket ikke underviser i samfunnsfag har hun utdanning i 

samfunnsfagdidaktikk og har undervist i det tidligere. 

 

Et utvalg av lærernes elever er også sentrale informanter i studien, hvor de ble valgt ut basert 

på lærerens forslag og oppfordring til hvilke elever som kunne være interessant å intervjue. 

Jeg intervjuet tre av elevene til Mari: Mahmood, Mostafa og Manije, som altså befinner seg i 

en innføringsklasse ved en videregående skole. Hos Anna fikk jeg intervjuet to elever: Afnan 

og Ariam. Disse er altså en del av mottaksklassen til Anna ved en ungdomsskole. Klassen 

deles i to som en del av den tilpassede opplæringen lærerne har for elevene. Afnan og Ariam 

befinner seg i hver sin gruppe, hvor Afnan får tospråklig fagopplæring i enkelte fag. Det alle 

elevene har til felles er at de har samfunnsfagundervisning hvor formålet med faget er å gjøre 

elevene bedre kjent med det norske skolesystemet og det norske samfunnet.  
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Figuren nedenfor viser en oversikt over informantene i utvalget, deres fiktive navn, kjønn, 

bakgrunn og status. Læreren har samme forbokstav som sine elever for å gjøre det mer 

tydelig hvilke elever tilhører hvilken lærer. 

 

Navn  Bakgrunn Status  

Mari ♀ Norsk bakgrunn; 30-årene  
Kvalifisert lærer  
Spesialisert i kroppsøving og har fordypning i norsk som 
andrespråk  

Kontakt- og faglærer i 
innføringsklasse ved en 
VGS  

Anna ♀ Norsk og ungarsk bakgrunn; 50-årene   
Kvalifisert lærer 
Spesialisert i KRLE og samfunnsfag (flerkulturell- og 
andrespråkspedagogikk) 

Faglærer i en 
mottaksklasse ved en 
ungdomsskole  

Mahmood ♂ Syrisk bakgrunn; 23 år  
Elev med arabisk som morsmål  
Har vært i Norge i ca. tre år  

Elev i en innføringsklasse 
ved en VGS  

Mustafa ♂ Syrisk bakgrunn; 24 år  
Elev med arabisk som morsmål  
Har vært i Norge i ca. tre år  

Elev i en innføringsklasse 
ved en VGS 

Manije ♀ Afghansk bakgrunn; 17 år 
Elev med persisk som morsmål  
Har vært i Norge i ca. tre år  

Elev i en innføringsklasse 
ved en VGS 

Afnan ♀ Syrisk bakgrunn; 14 år  
Elev med kurmanji som morsmål  
Har vært i Norge i ca. to år  

Elev i en mottaksklasse 
ved en ungdomsskole 

Ariam ♀ Etiopisk bakgrunn; 14 år 
Elev med amharisk som morsmål   
Har vært i Norge i ca. to år  

Elev i en mottaksklasse 
ved en ungdomsskole 

Figur 1: Oversikt over informanter 

 

Formålet med figuren er altså å vise en tydelig oversikt over hvem informantene og gi leseren 

en innsikt i den konteksten informantene inngår i. 

 

3.3 Innsamling av data  
Som nevnt ovenfor har jeg benyttet meg av observasjoner og intervjuer for datagenerering. I 

det følgende vil jeg beskrive de ulike metodene, og forklare hvordan jeg har brukt disse i 

prosjektet helt konkret. Deretter vil jeg redegjøre for hvordan det datamaterialet har blitt 

behandlet.  
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3.3.1 Oversikt over datamaterialet  
Figuren nedenfor gir en oversikt over datamaterialet, de ulike metodene som har blitt benyttet 

i de ulike dagene ute i feltet, antall intervjuer, observasjoner og uformelle samtaler, samt 

omfanget av disse.  

 

Dato  Metode  Datamateriale Antall  Omfang 

7.11.18 Uformelle 
samtaler  

Feltnotater  En samtale med Mari og to 
lærerstudenter  
En samtale med elever  

To sider feltnotater  

7.11.18 Observasjon av 
undervisning 

Observasjonsnotater  To økter med samfunnsfag   Fire sider med 
observasjonsnotater  

12.11.18 Semistrukturerte 
intervjuer  

Transkripsjoner  Ett intervju med Mari  
Tre intervjuer med 
Mahmood, Mustafa og  
Manije  

68 minutter med Mari  
14-37 minutter med 
hver elev 

16.11.18 Uformelle 
samtaler 

Feltnotater  En samtale med Anna  
En samtale med elever 
En samtale med en arabisk 
tospråklig lærer  

Tre sider feltnotater  

16.11.18 Observasjon av 
undervisning  

Observasjonsnotater En økt med norsk  To sider med 
observasjonsnotater  

16.11.18 Semistrukturerte 
intervjuer 

Transkripsjoner  Ett intervju med Anna  
To intervjuer med Afnan 
og Ariam  

34 minutter med Anna 
17-22 minutter med 
hver elev  

Figur 2: Oversikt over datamaterialet  

 

Hensikten med å strukturere informasjon i figuren ovenfor er å skape klarhet og 

sammenheng. Figuren kan bidra å gjøre det tydelig hvilke datoer som er tilknyttet de ulike 

informantene. I så måte kan figuren bidra til å øke studiens transparens.   

 

3.3.2 Observasjoner og feltnotater 
Jeg velger å redegjøre for både observasjoner og feltnotater her, da disse er tett forbundet 

med hverandre og ble anvendt simultant. I feltet benyttet jeg meg av deltagende observasjon 

for å studere lærerne og elevgruppen og den undervisningen de hadde. Slik fikk jeg tilegnet 

meg kunnskap gjennom førstehåndserfaringer ved å komme nærmere inn på informantenes 

virkelighet og bedre min forståelse og fortolkning av feltet (Fangen, 2004, s. 30). Deltagende 

observasjon er derfor en metode som muliggjør studeringen av «sosial praksis i de 

sammenhenger den naturlig forekommer», hvor det oppstår en direkte samhandling mellom 

forsker og informanter, og forutsetter deltagelse og engasjement (s. 9-10).  
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Som forsker står man derfor stadig overfor valg man må ta, og må være bevisst over sin egen 

rolle i den sosiale konteksten. Det ble også viktig å finne gode måter å kombinere deltagelse 

og observasjon på. Fangen (2004) påstår at det ikke er mulig og heller hensiktsmessig å stille 

seg utenfor informantenes verden ved å innta en ren tilskuerposisjon. Det som er ønskelig for 

å få troverdige data er at man selv deltar og glir naturlig inn i den sosiale sammenhengen «for 

å ikke innvirke på situasjonen slik at de tilstedeværende føler seg objektivert og strekkes av 

din tilstedeværelse» (s. 29-30). Det å kunne veksle mellom nærhet og distanse er også en 

annen utfordring. Man må finne en balansegang for å unngå å over- eller underidentifisere 

seg med informantene og svekke evnen til å studere dem på deres egne premisser 

(Hammerslay & Atkinson, 1996). I tillegg er det å reflektere over hvordan kunnskapen er 

sosialt konstruert og kontekstavhengig også vesentlig, da «vi forstår det vi observerer 

gjennom våre subjektive, individuelle teorier, som innebærer at tidligere erfaringer og 

opplevelser er med på å farge og fokusere hva vi observerer» (Postholm, 2010, s. 55).  
 
Da jeg var i feltet valgte jeg å benytte meg av det Emerson et al. (1995) kaller for 

«participating-to-write»-stil, som understreker sammenhengen mellom det å skrive 

feltnotater, det å delta i feltet og det å observere for å kunne forstå den virkeligheten man 

studerer (Emerson et al., 1995, s. 11). Videre påstår Emerson et al. at feltnotater har en 

«experiential character», som vil si at innholdet i feltnotatene samt viktighet og betydning 

endrer seg over tid og reflekterer forskerens egen oppfatning av hva som er interessant eller 

viktig i tilknytning til de informantene som blir studert (s. 19). Jeg anser derfor ikke disse 

feltnotatene som en måte å fange opp virkeligheten på. Mine observasjoner og beskrivelser 

vil alltid innebære en egen tolkning og oppfatning, og har et selektivt element ved seg 

ettersom jeg velger å notere ned noe og ekskludere annet. Derfor starter fortolkningen/ 

analyseringen allerede i dette stadiet (Emerson et al., 1995).  

 

Mitt første møte med de ulike informantene var alltid bestående av uformelle samtaler enten i 

lærerværelse, i klasserommet eller i skolens kantine. Ofte innebar disse samtalene også 

observasjoner av skolen og elevene. Jeg kom i kontakt og hadde uformelle samtaler med 

enkelte lærere, lærerstudenter, tospråklig lærer og elevene i de ulike opplæringstilbudene. I 

forbindelse med de uformelle samtalene og observasjonene tok jeg feltnotater under og etter 

samtalen. Disse feltnotatene var bestående av deskriptive forklaringer av observasjoner og 

ulike utsagn som ble sagt. Det ble også viktig å inkludere egne tanker, følelser og 

oppfatninger, noe som ble tydelig atskilt i dokumentet. Notatdokumentet hadde derfor to 
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kolonner: en med deskriptiv forklaring på hva som observeres, og en annen for egne tanker, 

følelser og tolkninger. Dette ble så grunnlaget for den mer systematiske observasjonen jeg 

gjennomførte senere av undervisningsøkter i klasserommet.  

 

I innføringsklassen på VGS observerte jeg to økter, hvor den ene handlet om yrker og 

egenskaper, mens den andre om stortinget, demokrati og politikk. Den sistnevnte økten var 

bestående av stasjonsundervisning, hvor jeg fikk være med på de ulike stasjonene, noe som 

gjorde at jeg spilte en mer deltagende rolle under observeringen. I mottaksklassen på 

ungdomskolen observerte jeg en norsktime hvor første del var bestående av at elevene hadde 

presentasjon om sitt hjemland, mens andre del jobbet elevene med tekst og ordspill i mindre 

grupper. I denne delen fikk jeg også en mer deltagende rolle, og ble med på ordspillet.  

 

3.3.3 Semistrukturerte intervjuer  
Det kvalitative forskningsintervjuet kan defineres som «et intervju der det konstrueres 

kunnskap i samspill eller interaksjon mellom intervjueren og den intervjuede», hvor det er en 

gjensidig avhengighet mellom menneskelig interaksjon og kunnskapsproduksjon (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 22). Med intervjuene ønsker jeg å forstå verden sett fra 

intervjupersonenes synsvinkel. Målet er altså å frembringe deres erfaringer og avdekke deres 

egne opplevelse av verden forut for vitenskapelige forklaringer.  

Med et fokus på enkeltindividers historier og opplevelser blir målet å transformere 

intervjuobjektenes informasjon til «shared experience» (Denzin, 2001, s. 24).  Det ble 

spesielt viktig å prøve å forstå og tolke meningen med det som sies og hvilken måte det blir 

sagt på, samt ting som sies «mellom linjene» i selve intervjuet. For å forsikre at jeg har en 

riktig fortolkning omformulerte jeg indirekte budskap fra intervjupersonen, gjenfortalte det, 

for å så enten få det bekreftet eller avkreftet.   

 

Dermed er det viktig å understreke at intervjueren og den intervjuede produserer kunnskapen 

sammen. Den kunnskapen som frembringes gjennom intervjuet er således produsert i en 

samtalerelasjon som er kontekstuell, språklig, narrativ og pragmatisk (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 36). I tillegg vil denne dialogen aldri kunne være likeverdig i den forstand av at 

intervjueren er i maktposisjon og definerer og styrer samtalen. Det blir derfor spesielt viktig å 

reflektere over det asymmetriske maktforholdet som kan oppstå på tross av det nære 

samspillet mellom intervjuer og informant (s. 22). 
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Jeg har valgt å benytte meg av semistrukturerte intervjuer, som muligens er den mest utbredte 

metoden i humanistisk og samfunnsvitenskapen. Ifølge Brinkmann (2013) er semistrukturerte 

intervjuer sammenlignet med strukturerte intervjuer bedre egnet til å nytte seg av «the 

knowledge-producing potentials of dialogues by allowing much more leeway for following 

up on whatever angles are deemed important by the interviewee» (s. 21). Det at intervjuet er 

semistrukturert betyr at det verken er åpen samtale eller en lukket spørreskjemasamtale. Det 

er delvis strukturert i den forstand at den er basert på og «utføres i overenstemmelse med 

intervjuguide som sirkler inn bestemte temaer og som kan inneholde forslag til spørsmål» 

(Kvale og Brinkmann, 2017, s. 46). Slik legger den føringer for samtalen og temaer som skal 

tas opp, men gir også rom for at uforventede temaer eller spørsmål dukker opp. Dette 

forutsetter at jeg som intervjuer har en såkalt bevisst naivitet og en fordomsfrihet. Det betyr 

imidlertid ikke at det skal være «ikke-styrende», men behøver å være fokusert.  

 

Når det kommer til gjennomføringen av intervjuer er det få forhåndsstrukturerte eller 

standardiserte prosedyrer for hvordan man bør gjøre det. Dette betyr at jeg som forsker må ta 

mange metodologiske beslutninger ofte mens intervjuet pågår, og være orientert over hvilke 

metodologiske muligheter som kan benyttes (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 36-36). Creswell 

(2014) påstår at dersom møtet med informantene finner sted i deres egen profesjonelle og 

kjente kontekst, vil det være en fordel ved at det kan styrke informantenes følelse av trygghet 

og komfort. Derfor ble alle intervjuene gjennomført på skolen til informantene. Intervjuene 

ble gjennomført individuelt med hver informant, slik at de kunne uttrykke seg fritt uten å bli 

påvirket av andre informanters innspill. Jeg valgte så å gjennomføre intervjuene ansikt-til-

ansikt, hvor jeg også kunne observere kroppsspråket til informantene. Her var det viktig å 

bygge gode relasjoner basert på tillit i forkant av intervjuene og samtidig skape en behagelig 

og trygg atmosfære under intervjuet.  

 

For å skape god kvalitet på intervjuene var det hensiktsmessig å utforme en intervjuguide 

som intervjuene ble utført på grunnlag av, noe som også sikrer kvaliteten i senere 

analysering, verifisering og rapportering av intervjuene (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 193). 

En intervjuguide jeg hadde utarbeidet ble dermed utgangspunktet for intervjuet, selv om jeg 

ga rom for at andre temaer og spørsmål kunne dukke opp (se vedlegg 1). Spørsmålene hadde 

en tematisk dimensjon og tok utgangspunkt i de teoretiske oppfatningene av 

forskningstemaet. Selv om jeg som forsker prøvde her å være så åpensinnet og fordomsfri 

som mulig, spilte dermed mine forhåndskunnskaper en rolle i utvelgelsen av spørsmål. 
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Likevel vil jeg påstå at det var nødvendig for å kunne utarbeide gode spørsmål, ettersom at 

uten god kunnskap om intervjutemaet, risikerer man å gå glipp av interessante poeng som kan 

være viktige (s. 141).  

 

Jeg benyttet meg av diktafon og tok opp intervjuene med den intensjon å kunne transkribere 

dem senere. Til tross for at Cohen et al. (2011, s. 424) påstår at å ta notater under selve 

intervjuet kan virke fremmedgjørende for informantene ettersom det begrenser 

øyenkontakten, valgte jeg å skrive ned stikkord og andre korte notater. Hensikten var å 

formulere allerede i dette stadiet kjerneord, begreper og temaer, samt legge til kommentarer 

om kroppsspråk og lignende, for å kunne skape et mest mulig fyldig og konkret data. 

Eksempelvis tok jeg notater av elevenes følelsesuttrykk der det var relevant, som deriblant da 

vi snakket om identitet, ettersom dette kan være supplerende for analysematerialet. 

 

Intervjuene varierte veldig i tid. Det første lærerintervjuet varte i 68 minutter, mens det andre 

lærerintervjuet varte i 34 minutter. Intervjuene av elevene hadde en varighet mellom 14 og 37 

minutter. Noen av elevene var tilfeldigvis arabisktalende, noe som gjorde at intervjuene 

kunne skje på elevenes morsmål, da jeg som forsker har samme morsmål. Dette gjorde at 

kommunikasjonen var bedre mellom meg og informantene, som igjen førte til rikere data. 

Elevene kunne uttrykke seg fritt og ha muligheten til å utdype sine oppfatninger og 

opplevelser. Dette er noe som har vært positivt, ettersom det ga elevene gode muligheter til å 

bidra med sin stemme uten å bli begrenset av en mulig språklig barriere. Likevel var ikke 

dette noe jeg systematisk søkte, og var åpen for å inkludere andre elever med annet morsmål 

og ta høyde for språkbarriere og kommunikasjonsvanskeligheter som kunne oppstå. Det blir 

likevel viktig å påpeke vesentlig forskjeller i mengde datamateriale fra de ulike 

elevintervjuene. Elevene som ble intervjuet på norsk var kortere og var til en viss grad 

vanskeligere å utføre. En del av intervjutiden ble brukt på å gjenta spørsmålene, omformulere 

og forklare ulike ord. Dette skyldes ikke nødvendigvis en manglende språklig kompetanse 

hos elevene, men muligens mine egne spørsmålsformuleringer som kunne vært enda enklere 

og mer tydelig formulert.  
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3.3.4 Transkripsjoner og oversettelse  
Det å transkribere intervjusamtaler er særdeles vanlig, hvor intervjusamtalene blir skrevet ned 

fra muntlig til skriftlig form. Grunnen til det er fordi intervjusamtalene blir gjennom 

transkriberingen strukturert på en måte som gjør det bedre egnet for analyse, da det blir 

lettere å få oversikt over materialet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 206). Det å lytte til 

opptakene og skrive ned fra muntlig til skriftlig form kan innebære mer enn kun en teknisk 

prosedyre. Derfor påstår Mishler (1991) at det også er en fortolkende praksis, og blir et viktig 

steg i den sosiale produksjonen av vitenskapelig kunnskap (s. 260-261). 

 

Etter å ha samlet inn all data, valgte jeg å behandle dem ved å renskrive feltnotater og 

transkribere intervjuene fra muntlig til skriftlig form, noe som innebærer en kontinuerlig 

konstruksjon (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 204). Når jeg som forsker fremstiller språk må 

jeg ta en rekke metodologiske avgjørelser som vil reflektere teoretiske antagelser, som igjen 

vil ha vesentlige implikasjoner for hvordan innholdet vil bli forstått (Dewilde, 2013, s. 77). 

Det var derfor mange valg å ta i forbindelse med representasjonen av informantene som ville 

forme hvordan de og deres språk i transkripsjonene blir forstått. Under transkriberingen ble 

det derfor viktig å inkludere alle former for språklige uttrykk for å få frem informantenes 

autentiske stemme. Det å ivareta autentisiteten innebar det å ivareta talens natur ved å 

inkludere nøyaktige måter utsagn ble uttrykt på (Linell, 1994).  

 

Når det kommer til transkriberingen av lærerintervjuene oversatte jeg ordrett alle 

meningsfulle uttalte ord, men ekskluderte intonasjonsmessige følelsesuttrykk som latter og 

sukk, «eh»-er og liknende. Jeg valgte også å ha en mer skriftspråksnær transkribering, og 

utelot dialektformer (Tjora, 2012, s. 144). I så måte normaliserte jeg transkripsjonene ved å 

bruke bokmålsvarianter av informantenes utsagn. Bakgrunnen for disse valgene var ønsket 

om å ivareta informantenes anonymitet, samtidig som at de språklige elementene ved 

intervjusamtalene ikke var i fokus. Det ble derfor ikke nødvendig å inkludere dialektform, 

pauser, osv., da fokuset er på selve meningsinnholdet i intervjusamtalen. Jeg har likevel 

bevart dialektord der det føltes nødvendig for å ikke miste meningen, og på den måten sikret 

at transkripsjonene er lojale overfor informantenes ytringer og meninger.         
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Transkribering av elevintervjuene ble også gjennomført på samme måte. Jeg transkriberte 

ordrett og ekskluderte intonasjonsmessige uttrykk. Som nevnt ovenfor ble noen av 

elevintervjuene gjennomført på arabisk. Det å lytte til opptakene, transkribere dem på arabisk 

og deretter oversette til norsk var en svært tidkrevende prosess, men jeg vil likevel påstå at å 

kunne gjennomføre intervjuene på elevenes morsmål har vært et positivt element ved 

forskningen. Ettersom jeg selv har arbeidserfaring som arabisk tolk og er registrert i Nasjonal 

Tolkeregister, valgte jeg å selv oversette intervjuene, hvor jeg tok hensyn til elevers ulike 

måter å uttrykke seg på med tanke på deres forskjellige dialekter. Derfor var det viktig å 

transkribere ordrett det elevene sa. Når det kommer til transkripsjonen, oversatte jeg den 

muntlige formen direkte til skriftlig form, noe som innebar at transkripsjonene ikke er skrevet 

i henhold til klassisk arabisk skriftspråk. Dette ble gjort for å komme tettere på elevene og 

frembringe deres autentiske stemme.   

 

3.4 Analyse av data  
I følgende del vil jeg gjøre kort rede for fremgangsmåter og metodologiske valg jeg har tatt 

når det kommer til analyseringsarbeid av datamaterialet. Dette innebærer en beskrivelse av de 

ulike stegene og de ulike metodologiske valgene jeg har tatt i analysearbeidet, og hva som er 

årsakene til disse. Jeg vil også redegjøre kort for hvordan jeg ønsker å fremstille 

datamaterialet i masteroppgavens fjerde del.  

 

3.4.1 Analysearbeid av datamaterialet  
Etter endt datagenerering, utgjorde intervjutranskripsjoner og feltnotater studiens empiri. 

Transkripsjonene og feltnotatene ble analysert hver for seg, og deretter koblet sammen ved å 

se hvordan de kunne supplere og berike hverandre, samt underbygge mønstre og 

sammenhenger. Jeg startet med å gjennomgå all materialet og skrive analytiske sammendrag 

av hovedmomenter ved hvert intervju og hver undervisningsøkt, hvor jeg trakk frem viktige 

temaer, uttalelser og begreper som definerte materialet. Således var det viktig å tenke over 

hva som umiddelbart så mest interessant ut, hva som var typiske trekk ved alle intervjuene og 

hva som skilte seg ut for å avdekke mønstre og sammenhenger. Jeg arbeidet også frem og 

tilbake mellom transkripsjoner og egne sammendrag for å avdekke tendenser i informantenes 

fortellinger, hvor likheter og ulikheter ved informantenes beskrivelser ble trukket frem.  
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For en mer systematisk bearbeiding, utarbeidet jeg ulike figurer som tok utgangspunkt i 

datamaterialet, og skapte så koder, kategorier og temaer. Slik ble mønstre og hovedtemaer 

gradvis formet, med den hensikt å avdekke generelle eller typiske mønstre i materialet på en 

mer systematisk måte, samt skape en bedre oversikt gjennom forenkling og sammenfatning 

av tekstenes innhold (Grønmo, 2015, s. 266). De ulike kodene var basert på sitater og 

begreper fra datamaterialet som beskriver avsnitt eller enda mindre utsnitt av materialet, som 

for eksempel «Jeg vil ikke være flyktning lenger. Jeg vil være en vanlig elev». Dette tilsvarer 

en induktiv generering av såkalt tekstnære koder, hvor kodene er «kun utviklet fra materialet, 

og ikke fra teori, forskningsspørsmål eller fra planlagte temaer» (Tjora, 2012, s.179). For å 

skape mer mening og sammenheng er kategorisering et nyttig steg videre, og innebærer 

samling av lignende koder i grupper (Grønmo, 2015, s. 268). Kodene må likevel være 

relevante for problemstillingen og kunne føre frem til noen temaer som både tar i betraktning 

datamaterialet i empirien og forskningsspørsmålene (Tjora, 2012, s. 185). Når de ulike 

kodene og kategoriene har blitt dannet, kan ulike sammensatte kategorier formes til 

hovedtemaer. 

 

Ettersom studien min innebærer analysering av et fenomen som i liten grad har blitt forsket 

på tidligere, var det ikke hensiktsmessig å bearbeide datamaterialet ut i fra forhåndsbestemte 

teoretiske kategorier. I så måte unngår jeg å overse viktige aspekter ved informantenes 

fortellinger og opplevelser. Likevel, til tross for at den første analysefasen bar et deskriptivt 

preg ettersom jeg jobbet med induktive kategorier ble disse koblet opp mot relevante teorier. 

Det ble derfor en veksling mellom å ha en deduktiv og en induktiv tilnærming. En slik 

veksling tilsvarer en pragmatisk tilnærming, eller såkalt abduksjon, hvor forskeren veksler 

mellom empiri og teori (Larsen, 2017, s. 25). Med andre ord blir forskningen utviklet på 

grunnlag av både et teoretisk rammeverk og empiriske funn, hvor det foreligger en gjensidig 

avhengighet mellom teori og empiri. Kategorien og temaene som presenteres i 

masteroppgavens fjerde del er dermed utformet ut ifra det innsamlede datamaterialet og i lys 

av det teoretiske rammeverket.  

 

Figur 3 nedenfor er et eksempel på hvordan jeg analyserte datamaterialet, og illustrerer de 

ulike stegene som ble tatt i analysearbeidet. Kodene er bestående av sitater fra 

intervjutranskripsjoner, hvor de som henger sammen og tar opp samme tematikk plasseres i 

samme kolonne. Ut ifra disse dannes kategorier som illustrerer hovedmomenter ved disse 

kodene. Kategoriene blir så utgangspunktet for utviklingen av hovedtemaer.   
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Tekstnære koder  Kategorier  Temaer  
Mari: «Og så handler det om 
å få de til å forstå at det å 
lære også går gjennom det 
språket de behersker best.» 
 
Mahmood: «Hun prøver å 
plukke opp våres ord på vårt 
morsmål, også bygge på det 
ved å introdusere det 
tilsvarende norske ordet. Så 
får vi brukt morsmålet vårt 
gjennom ordbank - det liker 
jeg. Vi lærer bedre sånn.»  

Språk som utgangspunkt for 
å få frem hva de kam og 
bygge på det, samt  
anerkjenne og anvende 
deres bakgrunn.  
 
Elevers språklige og 
kulturelle bakgrunn anses 
som verdifull kunnskap.  
 
Ordbank: språkveksling og 
sammenligning  

Morsmål som 
redskapsspråk i tilegnelsen 
av ny kunnskap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Utdrag fra analysearbeidet  

 

De utarbeidede temaene indikerer så studiens funn, og danner grunnlaget for videre analyse 

og diskusjon i lys av redegjort teori og tidligere forskning. Eksempelvis blir temaet 

«Morsmål som redskapsspråk» et av studiens funn. Det er viktig å understreke at disse 

temaene må også ses i sammenheng med den større konteksten de er utarbeidet fra, og at 

temaene også ofte henger nøye sammen. 

 

3.4.2 Fremstilling av datamaterialet  
Når det kommer til fremstillingen av funn ut ifra det bearbeidede materialet, er et særdeles 

viktig forskningsmetodisk spørsmål hvordan man bør fremstille materialet. Bør man gå rett 

på en fortolkning, eller bør man først skissere informantenes utsagn, fulgt av egen tolkning? 

Noen vil argumentere for viktigheten av å la informantene komme til ordet først på egne 

premisser. På den annen side vil fremstillingen av datamaterialet uansett være formet i en viss 

grad av forskeren (Everett & Furseth, 2012, s. 154).  

 

Likevel understreker Fangen (2004) at det er vesentlig å «prøve å la det gå klart frem i 

teksten hva som er dine tolkninger, og hva som er deltagernes egne tolkninger av sine 

handlinger, og dessuten hva som er deltagernes utsagn, og hva som er dine tolkninger av 

disse» (s. 221). Derfor blir det viktig at skillet tydeliggjøres mellom informanters utsagn og 

mine egne fortolkninger for å styrke studiens pålitelighet ved at informantenes stemme 

synliggjøres (Tjora, 2012, s.205). For å ivareta elevers stemme og fremstille deres utsagn på 

en mest autentisk måte, har jeg valgt å fremstille sitater fra intervjuene som ble gjennomført 
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på arabisk både på norsk og arabisk. Når jeg benytter utdrag fra elevintervjuene som foregikk 

på arabisk, vil den arabiske oversettelsen komme først, fulgt av en norsk oversettelse.   

 

Således vil funnene presenteres, begrunnes og diskuteres ved å bruke meningsbærende utsagn 

og eksempler fra alle de utformede kategoriene. Materialet vil så presenteres som en tematisk 

analyse, noe som innebærer en sammenligning av materialet ut ifra samme temaer, basert på 

utformede kategorier (Thaagard, 2009, s. 149). Hensikten med en slik sammenligning er å 

vise mønstre og få en dypere innsikt i hoved- momentene og trekkene i datamaterialet.  

 

3.5 Refleksjoner rundt studiens validitet og reliabilitet  
Et viktig element ved all forskning er hvorvidt de tolkningene forskeren har kommet frem til 

er gyldige i forhold til den virkeligheten som studeres (Thagaard, 2009, s. 201). Derfor er en 

viktig del av forskningsprosessen å reflektere rundt hvordan studien er gjennomført, dens 

validitet og reliabilitet (Maxwell, 2013). Selv om jeg har redegjort for noen metodologiske 

valg i metodekapittelet, ettersom valg har blitt tatt under hele datagenereringen og 

bearbeidingsperioden, er det hensiktsmessig å redegjøre for sentrale betraktninger som 

underbygger studiens kvalitet i form av validitet og reliabilitet.  

 

3.5.1 Studiens validitet – dens troverdighet  
Som undertittelen indikerer viser validitet til spørsmål om studiens troverdighet. Disse 

spørsmålene omhandler reaktivitet, altså forskerens påvirkning på deltakerne i studien og 

forskerens bias, noe som gjør seg gjeldende spesielt i kvalitativ forskning med tanke på 

forskerens sentrale rolle i både datagenereringen og analysearbeidet (Maxwell, 2013, s. 122). 

Bias omhandler forskerens forutinntatthet og oppfatninger om temaet som studeres, og 

hvorvidt det kan påvirke analyseringen og fremstillingen av datamaterialet (s. 123). Som 

forsker gjenspeiler og fremstiller jeg ikke kun en virkelighet, men jeg konstruerer den også 

underveis (Kvale & Brinkmann, 2015). For å styrke studiens validitet i denne sammenheng 

har jeg vært oppmerksom på å skille mellom informantenes utsagn og mine egne antagelser, 

og balansere forholdet mellom informantenes fortellinger og den teoretiske sammenhengen 

studien inngår i.  

 

Et slikt skille er svært vesentlig fordi dersom jeg mislykkes i å skille egne fortolkninger og 

informantenes utsagn og forståelser av sin virkelighet, kan det føre ikke bare til svekkelse av 
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muligheter for å undersøke feilkilder, selektiv forståelse eller skjev fortolkning, men reiser 

også etiske spørsmål da informantene kan føle seg objektivert (Fangen, 2004, s. 213). Derfor 

blir det viktig med en kombinasjon av et erfaringsnært og et kritisk perspektiv for å danne seg 

de beste og mest korrekte fortolkningene. Slik unngår man å objektivere informantene samt 

muliggjør en refleksiv distanse til egne fortolkninger og til informantenes ytringer. I denne 

sammenheng var også en annen strategi å trekke frem ulike motstridende aspekter ved 

informantenes fortellinger, og også hvor deres utsagn skilte seg fra min forutinntatthet. 

 

Ifølge Tufte dreier validitet seg også om i hvilken grad vi måler det vi ønsker å måle, og i 

hvilken grad resultatene fra studien er gyldige (2011, s. 82). Her kan det derfor stilles 

spørsmålstegn ved hvorvidt de utvalgte metodene er egnet til å undersøke det de skal 

undersøke og hvorvidt jeg måler det som ønskes å måles. Jeg vil påstå at triangulering som 

metode har styrket studiens validitet. Kombinasjonen av intervju og observasjon har bidratt 

med både en hermeneutisk forståelse, da intervju gir innsikt i informantenes forståelse og 

opplevelse, og observasjon gir en deskriptiv innsikt. I så måte er triangulering en «validity 

procedure where researchers search for convergence among multiple and different sources of 

information» (s. 82.). Altså vil de to metodene supplere hverandre i den forstand at svakheter 

ved den ene metoden kompenseres med den andre, og dermed styrker studiens validitet. Jeg 

måler så det som er ønsket, ettersom jeg både er ute etter en deskriptiv forståelse, samtidig 

som informantenes opplevelse er også sentralt. Å ha passende informanter, teoretiske og 

operasjonelle begreper og til slutt bruk av riktig analysemetoder, kan også være med å styrke 

studiens validitet og innebærer «trustworthiness (i.e., credibility, transferability, 

dependability, and confirmability), and authenticity …» (Creswell & Miller, 2000, s. 126). 

 

Under temaet validitet inngår også andre elementer, deriblant generalisering i form av både 

teoretisk og empirisk generalisering (Grønmo, 2015). I kvalitativ forskning er målet ikke 

statistisk generaliserbarhet (Cohen et al., 2011, s. 294; Johannessen et al., 2010). Altså vil 

ikke studien kunne overføres ukritisk. Ei heller vil utvalget mitt representere alle nyankomne 

elever og lærere som underviser i flerkulturell opplæringstilbud. Funnene kan derimot være 

analytisk generaliserbare i den forstand at de kan si noe om tendenser og generelle strukturer 

som kan gjøre seg gjeldene også hos andre nyankomne elever og lærere som underviser i 

flerkulturell opplæringstilbud (Gobo, 2007, s. 423). Dessuten kan det å ha informanter fra to 

ulike skoler være med på å styrke funnenes gyldighet.   

 



 51 

3.5.2 Studiens reliabilitet – dens pålitelighet og transparens  
Reliabilitet handler om hvorvidt studien er pålitelig og nøyaktig samt studiens etterprøvbarhet 

og nøytralitet. Hvorvidt er studien transparent i den forstand at den er «gjennomsiktig»? Vil 

andre forskere komme frem til samme resultat hvis samme studie hadde blitt gjennomført 

igjen? Her spiller altså «the consistency, stability, or repeatability of the results of a study» en 

sentral rolle (Johnson & Christensen, 2013, s. 279). Derfor vil det at jeg er tydelig og 

deskriptiv i min fremgangsmåte og fremstilling av materialet, styrke studiens reliabilitet ved 

at leseren har større mulighet til å undersøke eksempelvis hvorvidt det er unøyaktigheter eller 

feiltolkninger av materialet (Tufte, 2011, s. 82). Derfor har jeg etterstrebet en inngående 

beskrivelse av alle steg i forskningsprosessen, og forklart de metodiske valgene og 

betraktningene som har blitt tatt underveis i forskningen. Slik blir oppgaven «gjennomsiktig» 

ved at leseren får innsikt i prosedyrene, strategiene og fremgangsmåtene i studien og som 

danner grunnlaget for studiens funn og konklusjoner.  

 

En annen strategi jeg benyttet meg av for å styrke studiens reliabilitet var å diskutere både 

analysemetode og funn med veileder underveis i forskningsprosessen når jeg har vært i tvil 

om min egen fortolkning og sammenkoblinger. Det er dog viktig å understreke at den 

konstruerte kunnskapen i studien nettopp er konstruert. Derfor vil studien til en viss grad ikke 

kunne gjenskapes av andre forskere, da den er formet av mine egne faglige interesser og 

erfaringer, og hvor datamaterialet er produkt av den spesifikke kontekst det ble innhentet fra. 

Det å sammenligne funnene mine med annen forskning kan imidlertid styrke reliabiliteten. 

Flere av mine funn samsvarer med funn fra internasjonal forskning om kultursensitiv 

undervisning, noe som således styrker studiens pålitelighet (Tjora, 2012). Likevel tar denne 

studien for seg et fenomen som er lite forsket på tidligere. I en forskningssammenheng blir 

det derfor til en viss grad utfordrende å si noe absolutt om funnenes reliabilitet.  

 

3.6 Forskningsetiske overveielser  
Ifølge Everett og Furseth har all forskning som gjøres med mennesker etiske implikasjoner 

(2012, s. 136). Det vil derfor være viktig å «reise spørsmål om hvilke verdier som begrunner, 

rettferdiggjør og legitimerer forskning» (Befring, 2015, s. 26). Forskningen bør altså være 

forankret i grunnleggende vitenskapelige verdier, deriblant troverdighet, integritetsvern og 

tilgjengelighet for innsyn (s. 26-27). I planleggingsprosessen var det viktig å innhente 

intervjupersonenes (og foreldrenes for de som er under 16 år) informerte samtykke til å delta 
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i studien. Jeg utarbeidet et samtykkeskjema i henhold til Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) sine etiske retningslinjer, og brukte det som utgangspunkt for informering om studien 

og deres rettigheter. For elevene med arabisk som morsmål ble samtykkeskjemaet (se 

vedlegg 2) oversatt slik at jeg kunne forsikre meg at de forsto innholdet. Når det kom til de 

andre elevene med annen morsmål tok jeg meg derfor ekstra tid til å forklare skrivet. Jeg 

understrekte at deltakelse er frivillig, at det ikke ville ha noe påvirkning på deres skolegang, 

og at de kunne trekke seg når som helst. Alle informantene fikk så informasjon om at 

prosjektet var godkjent av NSD og ble sikret at opplysninger om dem ville bli anonymisert.  

 

Dernest ble det således svært viktig å sikre intervjupersonenes anonymitet og konfidensialitet 

med tanke på sensitiv informasjon (Kvale & Brinkmann, 2005). Derfor var det viktig å 

reflektere over deriblant bruken av sitater som kan gjøre at elevene kan bli gjenkjent og 

dermed muligens senere påvirke elev- og lærerrelasjonen. For å unngå dette valgte jeg 

deriblant å bruke pseudonymer (Tjora, 2012). Allerede i transkripsjonsprosessen ble 

informantene anonymisert, hvor ingen navn ble skrevet ned. Lydfilene, transkripsjonene og 

feltnotatene ble anonymisert og behandlet konfidensielt gjennom hele forskningsprosessen i 

tråd med forskningsetiske retningslinjer. Lydfilene ble senere slettet i april 2019. 

 

Ettersom min studie innebærer forskning om nyankomne elever, oppstår det enda flere etiske 

problemstillinger, da denne elevgruppen kan anses å være ekstra sårbare. Det ble derfor 

viktig å forsikre seg at alle etiske aspekter ble tatt i betraktning ved å ta høyde for etiske 

problemstillinger som kunne oppstå og som kan ha direkte påvirkning for den kunnskapen 

som kommer frem. Jeg reflekterte derfor over hvordan en slik studie kan ha konsekvenser og 

belastningsrisikoer for intervjupersonene. Kan intervjuene for eksempel bringe fram 

stresselementer eller endre selvbilde hos informantene? For å ta høyde for slike etiske 

spørsmål utviklet jeg en etisk protokoll (se vedlegg 3) basert på erfaringer uttrykt av forskere 

av tidligere studier som tar for seg også unge med migrasjonsbakgrunn. Eksempelvis belyser 

Dewilde (2016) i sin studie viktigheten av å tilpasse ulike former for datagenereringsmetoder 

basert på de nyankomne elevenes ønske og måte å uttrykke seg på som samtidig kan 

myndiggjøre (empower) dem som unge deltakere. Det fremkommer også at dette henger nøye 

sammen med relasjonsbygging, tillitt, sensitivitet og respekt.  
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Den etiske protokollen tok derfor utgangspunkt i slike erfaringer, og innebar en skissering av 

verdispørsmål og etiske dilemmaer som kunne dukke opp under datagenereringsperioden, og 

hva min reaksjon og handling bør være. Det innebar også skissering av metodiske 

fremgangsmåter som var fleksible og hensynsfulle. Eksempelvis gjaldt et punkt i denne 

protokollen oppfølging av elevene i etterkant, hvor jeg betrakter ulike konsekvenser som 

forskningen kan ha hatt på elevene. Ved benyttelsen av en slik etisk protokoll kan jeg således 

være så hensynsfull som mulig overfor elevene, og være oppmerksom på elementer som kan 

påvirke elevene (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 97-98).  

 

Det ble videre vesentlig å skape en balanse mellom mitt ønske om å innhente interessant og 

ny kunnskap, og min «respekt for intervjupersonenes integritet etisk sett» (Kvale Brinkmann, 

2017, s. 35). I denne sammenheng reflekterte jeg også over hvordan jeg kunne med de 

kvalitative intervjuene påvirke intervjupersonene positivt. En del av formålet blir da å utvikle 

deres selvinnsikt og forståelse av deres egen identitet og demokratiske deltakelse. Ved at 

kunnskapen blir konstruert sammen og drøftet kan det resultere til enda dypere forståelse og 

innsikt både for meg som intervjuer og intervjupersonen (Ryen, 2002, s. 62).  
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4 Analyse og diskusjon av studiens funn  
I dette kapittelet vil jeg presentere og diskutere analysen av studiens funn, nemlig læreres 

forståelse, gjennomføring og opplevelse av kultursensitiv undervisning, og elevers opplevelse 

av denne, spesielt i forbindelse med temaet demokratisk deltakelse. Analysen tar 

utgangspunkt i intervjuene og observasjonene, og vil diskutere dette i lys av redegjort 

teoretiske perspektiver og tidligere forskning. Materialet vil presenteres som en tematisk 

analyse, noe som innebærer en sammenligning av materialet ut ifra samme temaer. Temaene 

kan deles inn i to hovedkategorier: maktforhold og demokratisk deltakelse. Disse to utgjør 

derfor kapittelets to hoveddeler. Likevel er det viktig å understreke at disse to ikke er separate 

tematikker, men henger nøye sammen og påvirker hverandre. Jeg har valgt en slik inndeling 

ettersom demokratisk deltakelse i seg selv utgjør en stor del, hvor også andre temaer er 

relevante og andre aspekter ved den kultursensitive undervisningen gjør seg gjeldende.  

 

4.1 Maktforhold  
I denne studien fremkommer det at et svært sentralt kjennetegn og aspekt ved kultursensitiv 

undervisning er at den balanserer og skaper symmetri i maktforholdene i klasserommet på 

ulike nivåer og på ulike måter. I dette delkapittelet vil jeg derfor analysere og diskutere 

lærernes forståelse og gjennomføring av undervisningen i lys av temaet maktforhold. Med 

lærernes forståelse og gjennomføring menes altså hva de anser undervisningen å være 

bestående av, hva som kjennetegner den og hvordan den kan gjennomføres på en vellykket 

måte ved benyttelsen av ulike strategier og metoder. Utdrag og eksempler fra datamaterialet 

vil bli brukt for å belyse temaet, hvor lærernes og elevenes opplevelser vil være i fokus. Dette 

vil så diskuteres nærmere i lys av redegjort teori og tidligere forskning.  

 

4.1.1 Anerkjennelse – det å etterspørre elevers kunnskaper og erfaringer 
Det å føle seg anerkjent og verdsatt er en viktig faktor for at minoritetselever skal oppleve 

mestring og trivsel i skolen, ettersom at elevene «lykkes best på skoler som verdsetter deres 

kulturelle og språklige bakgrunn» (Engen, 2014, s. 76). For å kunne forbedre elevenes 

skoleprestasjoner trengs det en opplæring som underviser og lærer elevene gjennom deres 

personlige og kulturelle styrker, deres intellektuelle evner og deres forkunnskaper og 

kulturelle filtre. I intervjuene og observasjonene fremkommer det hvordan den kultursensitive 

undervisningen nettopp er en slik opplæring. Anerkjennelsen og verdsettelsen av elevenes 
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kulturelle og språklige bakgrunn, deres forkunnskaper og erfaringer kommer til uttrykk på 

ulike måter, og er sentrale aspekter ved undervisningen. I lærerintervjuene kommer dette 

tydelig frem i deres forståelse av hva kultursensitiv undervisning er og hva det innebærer. Et 

godt eksempel er derfor Mari og Anna sine beskrivelser av hva kultursensitiv undervisning 

er, hvor de sier:  

 

Det handler om å bruke erfaringene til elevene. De kommer jo med masse 
kompetanse. De har andre erfaringer. Så det er både å bygge og få frem hvem er du og 
hva kan du hos elever som har vært kort tid i Norge (lærerintervju, 12. nov, 2018). 
 
Det innebærer jo å bruke elevenes bakgrunn i undervisning og bruke det de allerede 
kan som en ressurs. Og anerkjenne bakgrunnen deres og gjøre elevene sikre på, eller i 
hvert fall oppmerksomme på at det dem har med seg også er viktig. At det på en måte 
betyr noe, det de kan fra før og det de på en måte har med seg. Den annerledesheten 
hvis vi kan si det sånn - at det er noe positivt (lærerintervju, 16. nov, 2018) 

 

I lærernes beskrivelser fremkommer det at kjernen i undervisningen er å få frem elevenes 

kompetanse, erfaringer og bakgrunn, altså deres kunnskapsressurser og identiteter. Dernest 

blir det viktig å bruke dette aktivt i undervisningen. I så måte understreker sitatene ovenfor 

viktigheten av å ha elevene i sentrum, og belyse hvem de er og hva de kan. At det de kommer 

med – den annerledesheten – blir ansett som noe positivt og som en ressurs, blir en måte å 

anerkjenne elevene ved å signalisere at deres kunnskaper og erfaringer er verdifulle og anses 

som valid kunnskap. Dette samsvarer med Gay og Ladsons-Billings sin forståelse av 

kultursensitiv undervisning, nemlig det å bruke elevenes ulike kulturelle bakgrunn og 

kompetanse som utgangspunkt for undervisningen, hvor de selv kan føle at deres kulturelle 

bakgrunn blir en ressurs og deres forkunnskaper blir anerkjent. Ved å gjøre det er hensikten å 

få elevene til å oppleve at den er mer relevant og  effektiv for dem (Gay, 2015, s. 31). På 

denne måten kan en undervisning som har kultur i fokus og er sensitiv til det aspektet ved 

elevene øke deres læringsutbytte i skolen. Dette samsvarer også med såkalt kritisk 

pedagogikk som har som formål å danne en positiv skolekultur som bygger på en 

myndiggjørende (empowering) og inkluderende praksis (Banks, 2004, s. 5). Slik får elevers 

stemme komme frem i klasserommet ved at det oppfordres til flerstemmighet og ved å 

anerkjenne og anvende elevers bakgrunn (Westrheim, 2014, s. 39).  

 

Hvordan kan en slik anerkjennelse av elevene bidra til balanseringen av et asymmetrisk 

maktforhold mellom lærer og elev? Det er ingen tvil om at alle elever besitter verdifull 

kunnskap, uavhengig av etnisk eller sosioøkonomisk bakgrunn (Heath, 1983). Problemet 
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ligger imidlertid i det faktum at lærere ofte har en tendens til å anerkjenne, anvende og 

etterspørre kunnskaper og erfaringer til elever fra den hvite middelklasse i større grad enn det 

de gjør med elever fra andre kulturer eller med annen sosioøkonomisk bakgrunn (Bourdieu, 

1995). Grunnen til det er fordi den kunnskapen elever fra den såkalte hvite middelklasse 

samsvarer med lærerens overskridende manus som er basert på verdier fra den dominerende 

kultur (Gutierrez et al, 1995, s. 448). Derfor argumenterer Hogg (2011) for at «disadvantaged 

students, from ethnic minority families with lower socio-economic status, are actually more 

correctly disadvantaged by a fundamental lack of alignment between their own FoK and 

those of the teacher» (s. 667). Grunnet lærerens posisjon og makt til å definere hva som er 

valid og viktig kunnskap ut ifra eget overskridende manus basert på kunnskaper fra den 

dominerende kulturen – kunnskaper som nyankomne og minoritetselever ofte ikke besitter – 

oppstår det asymmetri i maktforholdene i klasserommet.  

 

Derfor kan en kultursensitiv undervisning skape mer symmetri i maktforholdene ved at 

lærerne for det første gjør seg bevisste over mekanismer som øker elevers marginalisering 

ytterligere og aktivt prøver å balansere det asymmetriske maktforholdet mellom lærer og 

elev. Et slikt fokus på marginalisering gjør seg spesielt gjeldende i Ladson-Billings (1995) 

forståelse av kultursensitiv undervisning. Mari utrykker tydelig en slik bevissthet ved å si at 

«Jeg er læreren deres. Jeg har jo makt. Det er jo asymmetri i relasjonen», og deretter 

beskriver hva hun kan gjøre for å balansere dette (lærerintervju, 12. nov, 2018). Fra intervjuer 

og observasjoner blir det tydelig at en balansering av maktforholdet finner sted når læreren 

signaliserer tydelig en genuin interesse og verdsetting av deres bakgrunn og utnytter deres 

kunnskapsressurser. Læreren og elevene konstruerer sammen i felleskap hva som anses som 

verdifull kunnskap med utgangspunkt i elevenes bakgrunn, kunnskaper og erfaringer. 

Ettersom dette har blitt lite forsket på fra et elevperspektiv, ble det derfor viktig i min egen 

forskning å få spesielt frem hvordan elevene opplever dette, og hva det vil si for deres 

læringsutbytte og trivsel. Elevene opplever at lærernes anerkjennelse av det kulturelle 

mangfoldet kommer til uttrykk gjennom deres genuine interesse og nysgjerrighet i elevenes 

bakgrunn, fulgt av en oppfordring til deling og sammenligning. I intervjuet med Mustafa 

fremkommer det tydelig viktigheten av å anerkjenne elevenes bakgrunn grunnet hans tydelige 

behov for å bli anerkjent og sett. Han forteller at læreren er ofte nysgjerrig og interessert i hva 

de kan og hvem de er. I den sammenheng spør jeg han om han føler seg som en ressurs i 

klassen og i skolen, og hvorfor dette er viktig for ham:  
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Utdrag 1. Intervju med Mustafa, 12. november 2018. 
 
Mustafa: مھم نامك اندنع انحا وش .لبق نم اھفرعنم انحا يللا تالغشلاو دراوملا علطتا لواحتبً امئاد ةملعملا ها  

Ressurs, ja læreren prøver alltid å få frem hva vi kan og ressursene våres. Hva 
vi kommer med er viktig. 

؟ھسردملل سمحتم نوكت ىتحلو كلإل مھم داھو  
Rana:  Og det er viktig for deg, og skolemotivasjonen?  
Mustafa:  امو تقولا لوط جیورنلا نع يكحتب سب ةملعملا اذإ .جیورنلا نع انملعت سب ناك يشلا داھ نودب يلیخت ، ها 

 ،ةرب نم ياج يللا انأ ؟نامك ينع ينلأست ام شیل .ةساردلل عجشتأ حار ام انیجا انحا نیو نمو انلإل ةیمھأ تطعا
 ينیف انأ وش يفوشو ينیفوش .ينفوشت مزال نامك انأو ،ينصختب ةیفلخ يدنع نامك انأ سب ،كیز ریصا دب ها

كنع انأو ينع رتكأ يفرعت مزال تنأ .ردابأ  
Ja, tenk uten det, hadde vi bare lært om Norge. Hvis læreren bare hadde 
snakket om Norge hele tiden og ikke brydd seg om oss og vår bakgrunn hadde 
det vært veldig demotiverende. Hvorfor ikke spørre om meg også? Jeg som 
kommer utenfra, ja jeg vil bli som deg, men jeg har også en bakgrunn, jeg må 
også bli sett. Se meg og se hva jeg kan bidra med. Du må vite mer om meg og 
jeg mer om deg. 

Rana:  ؟نیمھم نینتلا  
Begge er viktige?  

Mustafa:  ضعب ولمكب .نیمھم نینتلا  
Begge er viktige. De utfyller hverandre. 

    

Utdraget ovenfor viser tydelig Mustafa sitt ønske og behov for å bli anerkjent, og blir en 

sentral faktor for hans skolemotivasjon. Det fremkommer også i hans forståelse viktigheten 

av å også lære om norsk språk og samfunn, men at begge er verdifulle og utfyller hverandre. 

Dette er noe som også kommer til uttrykk i andre elevintervjuer, hvor de uttrykker en økt 

motivasjon når læreren etterspør elevenes kunnskaper og erfaringer, og anerkjenner deres 

kulturelle og språklige bakgrunn. At Mustafa sier vi må vite mer om hverandre, og at begge 

er viktige og utfyller hverandre samsvarer med Paris (2012) sitt argument om at elevene bør 

ikke bare få anerkjent og anvendt sin bakgrunn, men at de også får opprettholde sin egen 

kulturelle og språklige kompetanse samtidig som at læreren tilbyr dem tilgang til dominant 

kulturell kompetanse. Begge er like viktige og utfyller hverandre, som Mustafa sier, i den 

forstand av at elevenes erfaringer og kunnskaper er verdifull og anses som valid kunnskap, 

samtidig som det blir essensielt i tilegnelsen av ny kunnskap som også er verdifull. Læreren 

bør derfor benytte og bygge på elevenes kunnskapsressurser ved å introdusere ny kunnskap.  

 

Likevel er det ikke alltid at elevene er bevisste over sin egen kunnskap og dens viktighet. Til 

tross for at anerkjennelsen og anvendelsen av elevers bakgrunn oppfattes av både lærerne og 

elevene i forskningen som noe svært viktig, fremkom det gjennom en samtale med Mari at 

ikke alle elever er like positivt innstilte på å bruke sin bakgrunn i undervisningen. De kan 

uttrykke vegring og motvilje da de ikke ser verdien i det selv, og påstår at «de er her nå for å 
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lære norsk og å lære om norsk samfunn» (feltnotat, 7. nov. 2018). Dette belyser også 

viktigheten av å ikke anse de nyankomne elevene som en ensartet gruppe, men også 

anerkjenne diversiteten i og ulikhetene blant elevene og deres behov. Å få sin bakgrunn og 

kunnskapsressurser anerkjent og anvendt i undervisningen er imidlertid svært motiverende 

for elevene jeg intervjuet i min studie. Når jeg spør Mari om hva som kan gjøres når elevene 

utrykker motvilje, sier hun: 
 

Det er viktig at vi også forstår at de er ungdom som alle andre, at det kan hende de har 
opplevd noe vondt, og at vi derfor gir dem frihet til å velge selv, men at vi samtidig 
prøver å vise dem verdien i deres egen bakgrunn, at de skjønner at dette er viktig for å 
lære ny kunnskap – at det er et redskap i tilegnelsen av ny kunnskap. (feltnotat, 7. nov. 
2018).   

 

4.1.2 Morsmål som redskapsspråk  
Med sin culturally sustaining pedagogy, argumenterer Paris (2012) for en kultursensitiv 

undervisning som operasjonaliserer og opprettholder arbeid med elevers bakgrunn og 

kunnskapsressurs. I henhold til hans tilnærming blir det derfor viktig å ikke bare anerkjenne 

og anvende elevers bakgrunn kun som et første steg i opplæringen, men at dette er noe som 

gjøres gjennom kontinuerlig arbeid og anvendelse av elevers bakgrunn med spesielt fokus på 

deres språklige bakgrunn. Dette samsvarer med hva som fremkommer i intervjuene og 

observasjonene av undervisningstimene, nemlig det at språk ofte blir benyttet gjennomgående 

som en metode for å anerkjenne og anvende elevenes bakgrunn i undervisningen og i 

tilegnelsen av ny kunnskap. Et sentralt funn er derfor at det å bruke elevenes morsmål som 

redskapsspråk er et sentralt element i lærernes forståelse og gjennomføring av kultursensitiv 

undervisning. De opplever at det er en tydelig sammenheng mellom fag, språk og kultur, hvor 

anvendelsen av elevenes morsmål blir en måte å anvende elevenes bakgrunn i det daglige.  

 

Jeg argumentere for at fokuset på språk og forståelsen av den i sammenheng med fag og 

kultur, er et svært sentralt aspekt ved kultursensitiv undervisning. Lærerne opplever det som 

viktig å få elevene «til å forstå at det å lære også går gjennom det språket de behersker best. 

Altså både for å lære norsk så trenger vi å spille på det språket de kan best, men også for å 

bygge videre på den fagkunnskapen som de allerede har» (lærerintervju, 12. nov. 2018). I så 

henseende kan morsmålet til elevene anses å være et redskapsspråk i tilegnelsen av ny faglig 

og språklig kompetanse, hvor det arbeides parallelt med språk og fag. Her blir derfor en 

forståelse av kultur og språk som «intertwined» essensielt, ettersom disse henger nøye 



 59 

sammen (Gee, 1990). Formålet med en slik tilnærming er å skape «best mulig 

korrespondanse mellom skolens og elevenes begrepsverdener, for på den måten å bringe 

elevene gradvis inn i skolens begrepsverden» (Engen, 2014, s. 83). Dette bidrar til både 

faglig og språklig utvikling i den forstand at det oppstår en kobling mellom den 

majoritetskulturelle verden og elevenes forforståelse, og samtidig «gjøre elevenes tospråklige 

forforståelse relevant i relasjon til det norskspråklige lærestoffet» (s. 83). Det blir også en god 

måte å operasjonalisere og opprettholde arbeidet med anerkjennelsen og anvendelsen av 

elevers bakgrunn kontinuerlig i undervisningen (Paris, 2012).  

 

Gjennom anerkjennelse av morsmål som redskapsspråk blir elevenes morsmål og norsk 

likestilte, noe som er vesentlig for elevers læringsutbytte. Som Gay (2018) påstår, er det å 

bruke elevenes morsmål og å inkludere flerkulturell litteratur i undervisningen et godt 

utgangspunkt for tilegnelse av ny kunnskap og utvikle deres språklige og faglige kompetanse. 

Derfor argumenterer også Dewilde (2017) for at det ikke lønner seg å ha klasserommet som 

en «Norwegian only zone», da dette vil begrense elevers evne til å kunne utnytte sitt 

flerkulturelle repertoar (s. 1-2). I elevintervjuene fremkommer det tydelig at de opplever 

klasserommet som en arena hvor begge språk er viktig, noe som virker motiverende. Et godt 

eksempel på dette er et følgende sitat fra intervjuet med Ariam (16. nov. 2018):  

 
Anna vil ikke at vi skal glemme det vi kan. Vi jobber samtidig med språket vårt, med 
norsk og hjemlandet vårt. Hun fokuserer ikke bare på norsk og sier dere må bare lære 
norsk norsk norsk. Samtidig må vi ikke glemme språket vårt. Begge deler er viktig. 
Det er viktig å vite hvor du kommer fra for å vite hvor du skal. 

 

Når Ariam sier «det er viktig å vite hvor du kommer fra for å vite hvor du skal» belyser hun 

viktigheten av å anvende erfaringer og kunnskaper i meningsskaping og utviklingen av deres 

kompetanse, altså det å skape en kobling mellom det man kan fra før og det nye man skal 

lære. Gjennom en slik språkveksling skaper man en bedre korrespondanse mellom skolens og 

elevenes begrepsverdener, ved at opplæringen systematisk eller strategisk veksler mellom å 

nytte både morsmålet og norsk. Dermed får elevene muligheten til å nyttiggjøre seg av sine 

forkunnskaper på begge de involverte språkene (Dewilde, 2013). Dette er imidlertid 

krevende, men læreren kan likevel oppfordre elevene og legge til rette for tospråklig arbeid 

individuelt eller i grupper (Engen, 2014, s. 84).  

 



 60 

Dernest ble det viktig å finne ut av hva lærerne gjør helt konkret for å anvende elevers 

språklige bakgrunn. Det parallelle arbeidet med fag og språk ble gjort gjennom språkveksling 

og sammenligning mellom elevenes morsmål og norsk ved introduseringen av et nytt tema 

eller ved å diskutere noe dagsaktuelt. Språkveklingen kunne trekkes inn naturlig underveis i 

timen, arbeides med i språkgrupper eller ved å lage ordbank hvor fagbegreper defineres på 

både morsmål eller det språket de behersker best og på norsk (observasjon, 7. nov. 2018). I 

intervjuet med Mahmood forteller han at Mari pleier å velge ut en artikkel fra en avis hver 

uke, hvor de leser artikkelen, jobber med ord og begreper fra teksten både på morsmål og på 

norsk, og deretter diskuterer temaet (elevintervju, 12. nov. 2018). På denne måten arbeides 

språk og fag parallelt, hvor språk blir noe enkelt og konkret å ta fatt i for å anerkjenne og 

anvende elevenes bakgrunn og bygge på med ny kunnskap i det daglige.  

 

I så måte anerkjennes morsmålet som redskapsspråk, og har mye å si for elevenes kognitive 

kapasitet og meningsskaping, ettersom det «gir dem anledningen til å mobilisere hele sitt 

intellektuelle repertoar» (Engen, 2014, s. 77). Dermed, grunnet lærerens anvendelse av deres 

bakgrunn får elevene benyttet hele sitt såkalte intellektuelle repertoar, fremfor å måtte kun 

forholde seg til kun norsk språk og kultur. Slik kan elevene få navigere i et rom av språklig 

og kulturell diversitet hvor meningsskaping kan finne sted, noe som også gir dem rom til å 

utvikle deres flerspråklig kompetanse (Dewilde, 2017). Manije utrykker hvordan dette også 

øker følelsen av mestring, som igjen øker hennes skolemotivasjon og sier: «hun får deg alltid 

til å føle at du kan noe, slik at du ikke blir sjenert eller lignende. Hun prøver å uttale og lære 

begrepene på våres språk, og får oss ikke til å føle at vi er svake når det kommer til uttalelse» 

(elevintervju, 12. nov. 2018). Sitatet belyser et vesentlig element ved lærerens gjennomføring 

av undervisningen, nemlig viktigheten av å føle seg trygg nok til å by på seg selv, noe som 

læreren gjør ved deriblant å balansere det asymmetriske maktforholdet mellom lærer og elev 

og ufarliggjøre læringsprosessen. For å illustrere dette nærmere fremlegges utdraget nedenfor 

fra lærerintervjuet med Mari (12. nov. 2018).  

 

Rana:       Så hva gjør du helt konkret for å anvende deres språklige bakgrunn? 
Mari:               Det er enkle prinsipper vi gjør i undervisningen. For eksempel at når vi holder 

på med begreper så prøver jeg å si okay hva er egenskaper på arabisk? Hva er 
det på polsk? Hva er det på persisk? Hva er det på mandarin?. Så prøver vi å 
hente fram dette, både fordi hvis de vet ordet så har de en knagg å henge det 
på, men også at jeg prøver å si det. Jeg spør hva det er på arabisk så prøver jeg 
å uttale det. Så syns jeg det er kjempevanskelig, og så ler de. Ser du, det er 
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ikke bare vanskelig å være elev og ikke få til norsk uttale, men det er også 
kjempevanskelig for læreren og ikke få til den khh lyden på arabisk. 

Rana:  Så du ufarliggjør det litt, og prøver å møte elevene på et vis? 
Mari: Ja, jeg forsøker det. For språk er både viktig for læringen og for å skape en 

trygg og tillitsfull relasjon mellom oss, og kunne by på seg selv. Så jo mer jeg 
klarer å vise at jeg er kjempeinteressert i å bygge tillitt og relasjon, og bli mer 
likeverdig og vise at jeg skjønner det er vanskelig. Da blir det lettere for dem å 
tørre mer også når vi må øve på uttale for eksempel. Så gir det dem med en 
gang en følelse av ja okay det går bra. Mari vet hvordan det er. Hun syns også 
det er vanskelig. 

 

I utdraget ovenfor fremkommer det hvordan Mari anvender elevenes språklige bakgrunn i 

undervisningen, hvor hun også belyser hvorfor dette er viktig for elevene. For det første blir 

dette en måte å frembringe og bygge på elevenes kunnskapsressurser (Hogg, 2010). For det 

andre kan denne nøyaktige fremgangsmåten som innebærer å spørre hva de ulike begrepene 

betyr på deres morsmål fulgt av å prøve å uttale det selv bidra til å ufarliggjøre 

læringssituasjonen og minske terskelen for å by på seg selv. Grunnen til dette er fordi læreren 

signaliserer til elevene at deres kunnskap er verdifull. På samme måte som at elevene kan 

lære av henne kan hun lære av dem, både når det kommer til det språklige og det faglige. På 

denne måten blir språk en måte å få læreren og elevene til å møtes ved at deres to 

manuser/diskurser sammensmeltes (Gutierrez et al., 1995, s. 446). Med andre ord er ikke 

lærerens manus en monolog, hvor elevene sjeldent tar del i dette manuset på en 

læringsfremmende måte og dermed opprettholder lærerens makt. I stedet dannes det en 

nærhet mellom lærer og elev, hvor det blir rom for autentisk interaksjon i det sosiale 

heteroglossia – et rom hvor flere likestilte stemmer møtes og en felles konstruering av valid 

kunnskap finner sted. I så henseende møtes elevene og læreren i det tredje rom, hvor først da 

reell interaksjon kan finne sted. På denne måten balanseres også maktforholdene i 

klasserommet, da alle sine stemmer blir hørt, likestilt og anerkjent.  

 

Det er imidlertid viktig å stille seg spørsmålet i hvilken grad Mari evner å møte elevene i det 

tredje rom i benyttelsen av morsmål som redskapsspråk. Ifølge Gutierrez et al. (1995) 

forutsetter det at dialogen ikke bare bringer elevene inn i lærerens manus ved å kommentere 

og bygge på det. Det kreves en felles konstruering av «a new sociocultural terrain» hvor både 

lærer og elever bidrar til sammensmeltingen av manuser/diskurser (s. 468). Dette skal skje 

gjennom en viss form for improvisering og spontanitet (s. 465). Ut ifra observasjoner og 

intervjuer med Mari og Anna vil jeg påstå at deres fremgangsmåte bærer et slikt preg av 

improvisering og spontanitet, hvor de ulike stemmene i klasserommet sammensmeltes da de 
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gjennomgående anvendes og anses som likeverdige. At dette er en intensjonell og 

gjennomgående praksis i den kultursensitive undervisningen i utviklingen av elevenes faglig 

og språklig kompetanse, underbygger argumentet om at en slik måte å undervise på bidrar til 

at elevene og læreren møtes i det tredje rom. Jeg vil argumentere for at lærernes bevissthet 

rundt elevenes marginalisering, deres parallelle arbeid med fag og språk hvor elevenes 

språklige bakgrunn, kunnskapsressurser og interesser blir utgangspunktet for et slik arbeid, 

bidrar til at elevenes og lærerens diskurser møtes og sammensmeltes. Elevene utrykker en 

opplevelse av et slikt møte og sammensmelting ved å si «barrieren mellom læreren og oss 

fjernes» og «hun møter oss» (elevintervju 12. nov og16. nov. 2018).    

 

Til tross for at anerkjennelse av morsmål som redskapsspråk er viktig, er det visse 

forutsetninger for en vellykket språkveksling og sammenligning. En forutsetning er at 

elevene har en bevissthet rundt hva som kjennetegner eget språk. I lærerintervjuene uttrykker 

Mari og Anna at selv om språkveksling og sammenligning er svært viktig for elevenes 

læring, er utfordringen at «de fleste elever har liten bevissthet rundt hva som kjennetegner 

eget språk», hvor det derfor ikke ligger naturlig å gjøre en slik kobling (lærerintervju, 12. 

nov. 2018). En annen forutsetning er at elevene har noe språklig og faglig kompetanse fra før 

som de kan bygge videre på. I intervjuet med Afnan forteller hun at hun har gått på skole 

frem til fjerde klasse. På grunn av krig og flukt har hun tilegnet seg lite faglig og språklig 

kompetanse. Derfor opplever hun opplæringen hun får nå i Norge som svært utfordrende til 

tider, da hun ikke har et nok grunnlag å bygge på.  

 

Utdrag 3. Intervju med Afnan, 16. november 2018. 

Rana:             ؟تالغش كیھو كتغلب تاملكلا وش ىنأ كلأستب  
Spør Anna deg om hvordan ting er på morsmålet ditt og slikt?  

Afnan:            يجورنلا مدختساب سبف ،حینم يتغل فرعب ام انأ  
Jeg kan ikke morsmålet mitt bra, så jeg bare forholder meg til norsk 

Rana:             ؟يشلا داھ يشعتب فیكو  
Hvordan opplever du det? 

Afnan:            يتاقفر نم يبرع يوش تملعت نیدعب .طیعأ حورأ ةسردملا دعب تنك .يش مھفأ تنك ام .بعص ریتك ناك اھلوأ. 
ةبعص ریتك ةرتف تناك سب  

Det var en veldig vanskelig periode på starten. Jeg skjønte ingenting. Pleide å 
dra hjem etter skolen og gråte. Jeg lærte litt arabisk etter hvert fra vennene 
mine. Men det var en veldig vanskelig tid. 

Rana:              ؟يبرع يملعتت يكودعس كتاقفر ينعی  
Så vennene dine hjalp deg med å lære litt arabisk? 

Afnan:            برجن ىتحل انعجشتب نامك ىنأو .ھیبرعلا ةملعملا نامكو ،ها  
Ja, og hun arabiske læreren. Og Anna også motiverer oss til å prøve. 
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I utdraget blir det således tydelig at det kreves en felles innsats fra og samarbeid mellom 

lærer, tospråklærer og medelever i å bygge et grunnlag for de som har like skolebakgrunn. I 

intervjuet med Anna forklarer hun at i slike tilfeller er det viktig at selv om man begynner 

uten så mye, må man tilby eleven en gradvis tilegnelse hvor man starter med det 

grunnleggende og bygger dermed grunnlaget for dem, slik at de kan så bruke det i tilegnelsen 

av ny kunnskap. Anna mener at med felles innsats mellom lærer og elev kan en slik 

utfordring være overkommelig (lærerintervju, 16. nov. 2018). Dette er noe som står i 

motsetning til hva McAdam & Arizpe utrykker i sin forskningsrapport som viser at mange 

lærere «do not feel confident in addressing the language needs of this group of children» 

(2011, s. 18). Anna uttrykker imidlertid at selv om hun føler at hun og de andre lærerne på 

skolen har kompetansen til å imøtekomme Afnan sine faglige behov, er det ikke alltid at det 

hjelper, ettersom andre faktorer som er utenfor deres handlingsrom spiller inn, noe som 

fremkommer også hos Mari. Slike faktorer er knyttet til traumer, familie og livsforhold, og 

påvirker elevenes konsentrasjon, motivasjon, tilstedeværelse og evne til å tilegne seg ny 

kunnskap. Det kan likevel dempes ved å deriblant øke trivsel og samarbeid, styrke nærheten 

og relasjonen mellom lærer og elev, og opprettholde en krevende men svært viktig 

kommunikasjon med hjemmet (feltnotat, 16. nov. 2018).    

 

4.1.3 Lærer-elev-relasjoner og brobygging mellom skole & hjem  
Noe som fremkommer tydelig i datamaterialet er viktigheten av positive og tillitsfulle 

relasjoner bygget på nærhet, kjennskap og respekt. Ifølge Bru (2011) er relasjonen mellom 

lærer og elev «en bærebjelke for læringsarbeidet og for elevens velvære» (s. 28). For at 

læring skal finne sted må elevene føle seg trygge og inkludert i klassens felleskap (Smith, 

2009, s. 26). Dette er noe som gjør seg gjeldende både i ordinær og i flerkulturell opplæring. 

Likevel vil jeg påstå at når det kommer til relasjonsaspektet i undervisning for språklige og 

kulturelle minoritetselever innebærer det flere dimensjoner, og blir bestående av ikke bare 

lærer-elev- og elev-elev-relasjonen, men også lærerens og skolens relasjon til elevenes 

familier, hjem og nærmiljø. Det blir et større fokus på brobygging mellom skole og hjem, og 

det å etablere kjennskap til elevenes personlige historier og familier, og kultivere et positivt 

samarbeid mellom skole og hjem, da dette blir essensielt i lærerens bestrebelse i å anvende 

elevenes kunnskapsressurser og bakgrunn. Jeg velger her å fokusere på lærer-elev relasjon og 

relasjonen mellom skole og hjem, da elev-elev relasjonen diskuteres nærmere under temaet 

inkludering og trivsel. 
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I Mari og Anna sin forståelse og gjennomføring av kultursensitiv undervisning kommer det 

derfor tydelig fram at positive og tillitsfulle relasjoner er et svært sentralt element ved 

kultursensitiv undervisning. Mari forklarer i intervjuet at det handler om å se eleven, særlig 

når det kommer til kultur og identitet, og å forsøke å etablere tillit og få en god relasjon ved å 

følge opp i timen og når elevene ikke møter opp til undervisning, snakke med elevene både i 

og utenfor klasserommet, og vise at læreren genuint bryr seg om elevene (lærerintervju, 12. 

nov. 2018). Gjennom observasjonene av Mari og Anna sin undervisning kommer det tydelig 

frem de ulike strategiene de benytter seg av for å bygge positive og tillitsfulle relasjoner. 

Eksempelvis blir humor ofte brukt, hvor læreren aktivt prøver å ufarliggjøre 

læringssituasjonen ved å trekke frem elementer man kan le av i blant annet sammenligningen 

av kultur og språk (observasjon, 7. nov. og 16. nov 2018). Det skaper også en form for 

nærhet ved at læreren balanserer elevenes oppfatning av henne som en autoritær klasseleder. 

Anna synes dette er en god måte å møte elevene og bygge en positiv relasjon på, og mener at 

det er en god strategi for å jobbe med de utfordringene de møter på i den kultursensitive 

undervisningen (lærerintervju, 16. nov. 2018).  

 

Lærernes relasjonsarbeid blir også et sentralt tema i elevintervjuene. Her utrykker elevene en 

opplevelse av å ha gode relasjoner med læreren, noe som de synes øker motivasjonen deres 

for læring og deltakelse. I intervjuet med Mustafa forteller han at det han liker best med 

undervisningen til Mari er nemlig de gode relasjonene hun skaper med elevene, og at det gjør 

at han føler en nærhet til læreren i form av at hun når fram til dem. Han begrunner dette så 

med å forklare hvordan læreren er nysgjerrig på deres bakgrunn og anvender den i 

undervisningen.  

 

Utdrag 4. Intervju med Mustafa, 12. november 2018. 

 
Rana:             ؟سحت كیلخب داھ فیك  

Hvordan får det deg til å føle? 
Mustafa:         يشلا داھو كنم ةبیرق ةسنآلا ياھ اھنا سحتب كیف ةصاخ تالغش نع كلأستب امل .دعبلاو برقلاب طبترم داھ 

انم ةبیرق اھنإب روعشلا ولحو .يطعنو دخان كراشن انیف ریصب كیھ .نسحأ ةقالعلا يلخب  
Det henger sammen med nærhet og fjernhet. At hun spør om noe som angår 
deg personlig gjør at du føler en form for nærhet til læreren og det gjør at 
relasjonen blir mye bedre. Vi får delta mer og bidra også, og det føles godt at 
hun er nær.  

Rana:              ؟برقلا داھ قلخت ىتحل لمعتب وشو  
Hvordan skapes denne nærheten? 
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Mustafa:         ملعملا نیب ام زجاوحلا لیشبو انعجشب يشلا داھو .ضعب نم ملعتنو روسج ينبنو ،انتفیش يھ امل برق ریصب 
 انلك انحأ و ادح نم نسحأ ادح ام .ةیرصنع يأ يف امو .انیعارتو انمرتحتب يھ .فسأ لوقت املً ةصاخو .بلاطلاو

نیواستم ةسردملاب  
Det blir en nærhet ved at vi blir sett, vi bygger broer og lærer fra hverandre. 
Det er motiverende og fjerner den barrieren som er mellom lærer og elev. 
Spesielt når hun sier unnskyld. Hun respekterer og tar hensyn til oss. Det er 
ikke noe rasisme der heller. Ingen er bedre enn andre og vi er alle like på lik 
linje med de andre elevene på skolen.  

 

Utdraget belyser en rekke aspekter ved lærerens relasjonsarbeid som gjør at Mustafa opplever 

å ha en positiv, tillitsfull og nær relasjon til læreren basert på gjensidig respekt. I siste del av 

utdraget, utrykker Mustafa hvordan han opplever lærerens relasjonsarbeid i form av 

brobygging og det å se og anerkjenne elevene som likestilte individer som motiverende, og 

fjerner barrieren mellom lærer og elev. Jeg vil derfor argumentere for at slikt relasjonsarbeid 

bidrar til å balansere et asymmetrisk maktforhold og en oppfatning av læreren som autoritær 

og distansert, noe som vil også være essensielt i sammensmeltingen av manuser/diskurser i 

klasserommet. Grunnen til dette er fordi at når lærerens relasjon til elevene er basert på 

gjensidig respekt, nærhet og tillit, vil det bli enklere å transformere maktforholdene i 

klasserommet. Det kan derfor anses å være en forutsetning for at lærerens og elevenes 

diskurser skal møtes og sammensmeltes (Gutierrez et al., 1995, s. 450). På denne måten 

møtes læreren og elevene i et sosialt heteroglossia, hvor lærer-elev-relasjonen bidrar til 

elevenes opplevelse av å være likeverdige og anerkjente. Utdraget belyser også hvordan en 

slik relasjon øker Mustafa sin skolemotivasjon og ønske om å delta i klasseromsdialogen.   

 

Lærerens holdning og syn på elevenes evner og styrker, samt lærernes forventninger til 

elevene, er også sentrale elementer ved en slik lærer-elev-relasjon. Dette er noe som blir en 

vesentlig forutsetning for en vellykket gjennomføring av kultursensitive undervisningen som 

fremmer elevers læring og trivsel, og som kan balansere «gapet» mellom lærer og elev ved å 

balansere det asymmetriske maktforholdet. Jeg vil påstå at holdning og forventning henger 

nøye sammen, da lærerens syn på elevene og deres styrker og evner påvirker hva slags 

forventninger de har. Det var derfor spesielt viktig for Mari og Anna å få frem tydelig elevers 

ressurser og det de kan ved å spille på deres styrker. De har klare forventninger for hva de 

ønsker at elevene skal oppnå og er tydelig på det. Det blir imidlertid viktig med en 

balansegang og at forventningene er realistiske. Likevel er lærerens holdninger og ambisjoner 

overfor elevene svært viktig for elevenes læring, hvor elevene får klare signaler om at det 

forventes noe av dem.  
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Utdrag 5. Intervju med Anna, 16. november 2018.  
 
1. Rana:   Hvorfor tenker du at det er viktig for elevenes læring? 
2. Anna: Fordi at jeg tror at hvis vi ikke har forventninger, hvis vi sier nei han er 

jo utlending og kan ingenting, jeg tror det er veldig demotiverende. Jeg 
tror det blir en virkelighet. De må se at hver dag de kommer så 
forventer vi at de gjør en innsats. Og jeg tror det er motiverende. Når 
den motivasjonen aldri kommer må man kanskje endre strategien sin, 
og det kan være litt vanskelig. 

 

Utdraget fra intervjuet med Anna belyser dermed viktigheten av å fremheve og anvende 

elevers egne styrker, med lærerens positive syn og forventninger som utgangspunkt. Det at 

Anna påstår at å ha negative holdninger og lave forventninger til elevene blir en virkelighet  

samsvarer med Gay (2015) sitt argument om at utdanning som er formet kun av negative 

holdninger og syn på elevene vil ikke kunne generere «constructive and sustainable 

achievement transformations for ethnically and culturally diverse students» (s. 54). Derfor 

blir det vesentlig å minske marginalisering av elevene ved å fremheve og arbeide ut ifra deres 

styrker og ved å myndiggjøre dem i form av anerkjennelse, verdsettelse og anvendelse av 

deres bakgrunn, kompetanse og ressurser. Sentralt her blir lærerens innstilling på at også 

elever fra såkalte marginaliserte grupper besitter verdifull kunnskap og ferdigheter. En 

forutsetning blir da lærerens bevissthet overfor sine egne holdninger, og evne til å reflektere 

over sine egne holdninger og oppfatninger. For å kunne undervise elevene på en vellykket 

måte blir det essensielt å bringe frem en følelse av verdighet i seg selv hos elevene som de 

bringer med seg til skolen, og å bygge på dette ved å få frem de språklige og kulturelle 

ressursene de besitter (Gay, 2018, s. 33). På denne måten kan læreren, med sitt 

relasjonsarbeid og sine holdninger og forventninger til elevene øke deres skolemotivasjon og 

dermed også muligheten for økt læringsutbytte og mestring.  

 

Anna belyser så problematikken som oppstår når motivasjonen aldri kommer, til tross for 

lærerens relasjonsarbeid og tydelige forventninger. Hun påstår at løsningen blir da å endre 

strategier, noe som imidlertid kan være krevende. Derfor tar McAdam og Arizpe (2011) dette 

opp i sin forskning hvor de sier at:  

 
although most schools have developed a positive climate of equality, care and 
support, teachers are not always fully aware of the potential emotional, social and 
educational difficulties which newly-arrived children and their families may 
experience in the transition to a new country or school. (s. 18) 
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Med andre ord påstår de at det er aspekter ved nyankomne elever som læreren med sin 

kompetanse ikke vil kunne fullstendig være seg bevisst over, noe som gjør at det blir 

vanskelig å vite nøyaktig hva elevens behov er og hva læreren må gjøre for å imøtekomme 

disse. En løsning kan være relasjonen læreren og skolen etablerer med elevenes familier. At 

det bygges broer gjennom positive og tillitsfulle relasjoner, samt god kommunikasjon mellom 

skole og hjem, vil gjøre at læreren får mer kjennskap til elevenes sosiale miljø, og får bedre 

innsikt i deres bakgrunn og hverdagskunnskaper. Dette vil dermed gi et bedre utgangspunkt 

for å anvende elevenes bakgrunn i undervisningen. På denne måten får læreren en bedre 

innsikt i elevenes verden og kunnskapsressurser, noe som vil skape et bedre kjennskap til 

elevens bakgrunn, kunnskaper og erfaringer. En slik bedre innsikt vil gjøre at læreren er mer 

rustet til å imøtekomme elevenes behov og gjennomføre den kultursensitive undervisningen 

på en vellykket måte.  

 

4.1.4 Kontrastperspektivet – rett og gal kunnskap?  
Som det blir redegjort for i teorikapittelet, innebærer kultursensitiv undervisning det å gå fra 

det nære til det fjerne. Dette gjøres ved å aktualisere temaet og ta utgangspunkt i elevenes 

forkunnskaper og erfaringer, for å så introdusere noe nytt og fjernt. Slik får elevene støtte nok 

til å kunne strekke seg og tilegne seg ny kunnskap ved å benytte hele sin flerkulturelle 

kompetanse i en meningsskapingsprosess. I min studie blir det tydelig at lærerne ofte gjør 

dette ved å anvende en strategi bestående av gjennomgående sammenligning. Dette kaller 

Mari for kontrastperspektivet, og påstår at denne oppmerksomheten på likheter og forskjeller 

er noe av det som skiller mest kultursensitiv undervisning fra ordinær undervisning. Ved å 

sammenligne for eksempel hvordan skolen er i hjemlandet, altså noe nært og kjent, med 

skolen i Norge som oppleves som noe nytt og ukjent, kan elevene utvikle en bedre innsikt i 

hvordan skolen og skolesystemet i Norge fungerer gjennom å diskutere likheter og 

forskjeller. Forståelse for hva norsk skole og skolesystem innebærer, anses av lærerne i 

studien å være et sentralt formål med den flerkulturelle opplæringen. Med andre ord setter 

man det faglige i sammenheng med virkeligheten til elevene og trekker veksel på deres 

erfaringsgrunnlag og bakgrunn. Det blir imidlertid viktig at samtidig som man tar 

utgangspunkt i elevenes dagligverden og hverdagskunnskap, at man «stiller den i et kritisk 

lys gjennom å benytte seg av de begrepene og verktøyene som ligger i faget» (Ryen, 2017, s. 

55).  
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Dernest blir det viktig å trekke elevenes forkunnskaper og erfaringer til læreplanverket. 

Mange vil så påstå at læreplanverket er basert på skolens verdigrunnlag, som igjen er formet 

av den dominerende kultur, noe som blir grunnlaget for lærerens overskridende manus. I 

denne sammenheng kan det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt kontrastperspektivet bidrar til 

en likestilling av kulturer. Kan en slik sammenligning definere kunnskap som rett og gal ut 

ifra en kulturell verdiskala? I både lærer- og elevintervjuene fremkommer det at 

sammenligningen finner sted uten å nødvendigvis verdsette den ene kulturen over den andre. 

 

Utdrag 6. Intervju med Mari, 12. november 2018. 

 

1. Rana:   Hva er spesielt viktig ved anvendelsen av kontrastperspektivet? 
2. Mari:  Vi sammenligner kan vi si. Hvordan er det å gå på skole der du gikk på 

skole? Hvordan kaller du læreren? Lærer eller Mari? Og da får vi en 
diskusjon. Det handler ikke om at vi skal da si det er feil. For 
selvfølgelig er ikke det feil - og da er det morsomt for oss og si at ja 
men vi liker å bli kalt med fornavn. Og da får vi løftet det opp og 
snakket om det uten at det er rett og galt. Vi vil ikke ha det at Norge er 
det beste landet, men vi forsøker med helt konkrete ting. Bruker du 
skoleuniform på skolen? Hvor lange skoledager hadde du? Hadde du 
alle fagene som her? Fikk du karakter i gym som i Norge? Så for at vi 
skal få til dette så må læreren styre veldig. For det er ikke så lett for 
elevene å se likheter og forskjeller som intuitivt.  

 

Utdraget ovenfor viser at en viktig forutsetning for at benyttelsen av kontrastperspektivet skal 

være vellykket er at den ikke bidrar til opprettholdelsen av lærerens makt ved å definere 

kunnskaper og erfaringer som rett og gal. For å dempe det asymmetriske maktforholdet og 

myndiggjøre elevene behøves en forståelse av at hvert individ har en unik kulturell posisjon 

uten å rangere den på en verdiskala. Det forutsetter også at læreren har en forståelse av at alle 

kulturer er likeverdige, og må forstås ut ifra sine egne premisser. Grunnen til det er fordi at 

«alle mennesker tolker, oppfatter og forstår virkeligheten ut fra sin egen kulturelle 

erfaringsbakgrunn», noe som gjør at det preger vår vurdering og holdninger til andre samfunn 

og kulturer (Siverts & Johannesen, 2013).  

 

Med andre ord blir sammenligning gjennom benyttelsen av kontrastperspektivet nyttig, når 

lærere og elever unngår å definere kunnskap fra ulike samfunn og kulturer som rett og gal, 

samt unngår å plassere ulike kulturer på en verdiskala. En slik sammenligning er viktig, 

ettersom det har blitt et større behov for et fokus på transnasjonalisme og elevers evne og 

behov for å opprettholde og utvikle sosiale relasjoner til og med tidligere hjemland og skape 



 69 

koblinger mellom disse og deres nye land (Ong, 1999). Slik vil elevene kunne få sin 

bakgrunn anvendt og oppnå størst læringsutbytte ved at de tilegner seg ny kunnskap gjennom 

refleksjon rundt likheter og forskjeller, og får utnytte hele sitt flerkulturelle repertoar.  

 

Det fremkommer så til slutt i utdraget at det ikke er like lett for elevene å se likheter og 

forskjeller som noe intuitivt, og krever derfor at en slik fremgangsmåte er lærerstyrt og 

initiert av læreren. Derfor påstår McAdam og Arizpe (2011) at lærere behøver å «take on the 

role og being cultural mediators», samtidig som at lærerne aktivt jobber med å «cross their 

own familiar borders to embrace diversity» (s. 25). På denne måten vil elevene kunne 

oppleve økt læringsutbytte, da det å være annerledes blir sett på som normen, og deres 

kulturelle bakgrunn er like verdsatt som den dominerende kulturen. Dette blir også 

forutsetningen for deres deltakelse og følelse av tilhørighet.  

 

4.2 Demokratisk deltakelse  
Et svært interessant og sentralt funn i min studie er lærernes og elevenes opplevelse av at 

kultursensitiv undervisning bidrar til å øke elevenes deltakelse og ønske om å delta i 

demokratiske prosesser, samt øker deres følelse av tilhørighet til skolen og til samfunnet 

generelt. Undervisningen legger til rette for og kultiverer en slik deltakelse på ulike måter 

gjennom anvendelsen av en rekke strategier og metoder for læring og inkludering, hvor 

interaktiv og utforskende læring blir essensielt. Deltakelse i tilknytning til inkludering og 

felleskap blir derfor viktige temaer. Elevene utrykker at en slik inkludering er med på å forme 

og transformere deres følelse av identitet og tilhørighet. I følgende delkapittel skal jeg derfor 

analysere og diskutere funnene i lys av redegjort teori og tidligere forskning om kultur-

sensitiv undervisning, maktforhold og demokratisk deltakelse. Utdrag fra datamaterialet vil 

bli brukt for å belyse de ulike funnene og vil så være gjenstand for analysering og diskusjon.  

 

4.2.1 Demokratisk deltakelse i en flerkulturell kontekst  
Elevers demokratisk deltakelse kan ofte ses i sammenheng med den demokratiske 

opplæringen elevene får i samfunnsfaget. Ifølge Biesta (2011) bør denne opplæringen ha 

demokratisk subjektivering som mål, noe som oppnås gjennom eksponering og engasjement 

for demokratiske prosesser. Demokratisk deltakelse er derfor ikke noe som kan bli lært, men 

må bli «fuelled» gjennom ulike former for eksponering og deltakelse (s. 152). Et sentralt funn 

i min studie er derfor elevenes motivasjon og verdsetting av å bli eksponert for og kunne ta 
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del i demokratiske prosesser. I intervjuet med Manije utrykker hun en glede over å endelig få 

kunne dra på utflukt med skolen til Oslo for å besøke Stortinget, og sier: «Jeg har aldri vært 

der før. Så det blir gøy å se. Og så blir det lettere å lære om Stortinget tror jeg. Det vi har 

snakket om i timen får vi liksom se på ekte. Vi kommer til å huske det bedre da også» 

(elevintervju, 12. nov. 2018). En slik måte å lære om demokratiet på gjør at de eksponeres for 

demokratiske prosesser og dermed øker deres engasjement til å ta del i slike prosesser. Ved at 

læreren anvender elevers bakgrunn gjennom eksempelvis sammenligning mellom norsk 

politikk og politikk i eget hjemland, får elevene en bedre kjennskap og nærhet til det nye de 

blir eksponert for ved at det blir mer relevant for dem gjennom den sammenkoblingen som 

skjer ved å anvende elevenes bakgrunn. Biesta påstår at det er nettopp en slik eksponering 

som fører til demokratisk subjektivering, noe han mener demokratiutdanning bør fokusere på 

fremfor demokratiske ferdigheter og kunnskaper (Biesta, 2011). Med andre ord handler det 

ikke om hvordan man blir en del av det politiske systemet, men heller hvordan man blir et 

individ uavhengig av systemet. I så måte kan funksjonen av en slik subjektivering forsås som 

å utvikle sin egen identitet som subjekt i det politiske systemet (Biesta, 2009, s. 40).  

 

Jeg vil argumentere for at dette betyr imidlertid ikke at elevene ikke trenger å lære om 

demokratiet og utvikle sine demokratiske ferdigheter, men at dette kan skje gjennom en 

demokratisk subjektivering ved at elevene blir eksponert for demokratiske prosesser og får 

muligheter til å ta aktivt del i de. Det at elevene evner å tenke kritisk, drøfte og argumentere 

blir også viktige ferdigheter som vil bidra til elevers demokratiske deltakelse (Ladson-

Billings, 1995). Mari forteller at det å øve på å argumentere og tenke kritisk, og det å kunne 

være uenige i en faglig diskusjon i klassen, er noe hun fokuserer på i sin kultursensitive 

undervisning (lærerintervju, 12. nov). Spesielt blir dette viktig, mener hun, når klassen er så 

mangfoldig og hvor elevene har mange ulike og ofte motstridende meninger. Deriblant 

benytter hun seg av «Den gylne hånd», som er en aktivitet hvor elevene må ta for seg en 

påstand, enten om de er enig eller uenig i den, og finne fem argumenter for hvorfor påstanden 

stemmer. Slik utvikler elevene et ordforråd de kan bruke i faglige diskusjoner hvor de evner å 

argumentere, begrunne og vurdere nye perspektiver. I denne sammenheng argumenterer 

Biseth (2009, s. 134) for at læreren selv kan være en god rollemodell og skape et miljø hvor 

elevene kan tilegne seg ny kunnskap om demokratiet samtidig som at de får praktisert og 

utviklet sine demokratiske ferdigheter. En mangfoldig og flerkulturell klasse med ulike 

stemmer, verdier og erfaringer byr derfor på mange måter å undervise i demokrati på og 

kultivere demokratisk deltakelse, noe læreren bør utnytte i demokratiopplæringen. 
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Likevel er det visse forutsetninger for at demokratisk deltakelse og subjektivering skal finne 

sted i et flerkulturelt klasserom. For det første må elevene føle seg trygge nok på læreren og 

hverandre, hvor alle anses som likeverdige. Det må deretter være rom for å diskutere ulike 

temaer på en er læringsfremmende måte (McAvoy & Hess, 2013, s. 16). At læreren 

tilrettelegger for anvendelsen av alle elever bakgrunn og dermed gjør undervisningen mer 

relevant og effektiv for dem, vil bidra til å få alle elevene til å føle seg likeverdige.  

 

Banks (2017) argumenterer imidlertid for at en slik interaktiv læring skal være vellykket må 

den ha følgende karakteristikker: (a) elevene må oppleve å ha likestilte statuser; (b) de må ha 

felles mål; (c) samarbeid må foreligge blant elevene; og (d) kommunikasjonen/aktiviteten må 

være styrt av en lærer (s. 8). Banks påstår så at anvendelsen av elevenes bakgrunn i form av å 

bruke flerkulturell litteratur og annet materialet kan bidra til en slik likestilling blant elevene 

«by giving voice to the histories and experiences of all students in the class and by enabling 

all to experience equality and recognition» (s. 8). Med andre ord, undervisning i demokrati, 

utviklingen av demokratiske ferdigheter og tilegnelsen av kunnskap om demokratiet bør 

gjøres gjennom en anvendelse av elevenes bakgrunn og kunnskapsressurser, samtidig som at 

de blir eksponert for ulike demokratiske prosesser. Deltakelse i ulike demokratiske prosesser 

kan være eksempelvis deltakelse i en faglig diskusjon i klassen, valg av 

elevrådsrepresentanter eller besøk av Stortinget. På denne måten kan kultursensitiv 

undervisning bidra til elevers demokratiske deltakelse og subjektivering. 

 

4.2.2 Interaktiv og utforskende læring    
Et sentralt funn i min studie er lærernes forståelse og gjennomføring av kultursensitiv 

undervisning som en undervisning som spesielt tilrettelegger for læring gjennom interaktivt, 

visuelt og utforskende arbeid. For nyankomne elever som både har mye og lite 

skolebakgrunn oppleves det som lettere å tilegne seg kunnskap gjennom slikt arbeid. 

Elevenes aktive deltakelse blir da en forutsetning. For å øke elevenes motivasjon og mulighet 

til deltakelse blir det derfor viktig at deres kulturelle og språklige bakgrunn blir anvendt. På 

denne måten får elevene brukt hele sitt flerkulturelle repertoar i konstrueringen av 

meningsskaping og tilegnelse av ny kunnskap. Et godt eksempel på slikt arbeid var Mari sin 

samfunnsfagstime som var bestående av såkalt stasjonsundervisning. Hun påstår at dette er 

noe de gjør ofte og som elevene trives godt med (feltnotat, 7. nov. 2018). Da jeg var ute i 

feltet og observerte undervisning var temaet for undervisningsøkten Stortinget og norsk 
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politikk. Undervisningen var organisert slik at elevene var delt inn i nivåbaserte grupper, hvor 

gruppene sirkulerte rundt seks ulike stasjoner. Hver stasjon innebar en form for interaktivt 

arbeid og samarbeid, hvor elevene kunne bruke deres morsmål, kunnskapsressurser og 

erfaringer i tilegnelsen av ny kunnskap.   

 

1. stasjon: 
 

Arbeid med tekst: Elevene skal først lese individuelt ulike tekster om temaet og så 
diskutere det i gruppen, for så å svare på spørsmål til teksten. Teksten omhandler 
politikk, demokrati og ulike styreformer. 

2. stasjon: Alias: Elevene har noen fagbegreper og andre ord som de skal prøve å beskrive til 
hverandre, så skal gruppen gjette hvilket ord det er. 

3. stasjon: Ordbank: Elevene får et skjema med fagbegreper om politikk og demokrati. De skal så 
oversette ordet til morsmålet sitt og gi en forklaring på norsk og/eller morsmål.  

4. stasjon: Argumentering: Elevene skal trekke ulike påstander og diskutere dem muntlig. De skal 
øve på å argumentere ved å anvende strategier for argumentasjon. 

5. stasjon:  Diktat: Lærer leser opp en rekke fagbegreper knyttet til temaet. Elevene skal skrive ned 
ordene. Etter hvert femte ord går de sammen gjennom hvordan ordene staves og hva de 
betyr på norsk og på morsmål  

6. stasjon: Dialogspill: Elevene skal trekke ulike påstander i form av kort og plassere det på et brett 
enten på «Enig, «Delvis enig» eller «Uenig». Eleven som trekker kortet skal først legge 
det på brettet og begrunne valget. Så skal de andre gjøre det samme, ved å bevege på 
kortet på brettet avhengig av deres mening. De må alle begrunne påstandene sine.  

Figur 3. Observasjonsnotat: Oversikt over stasjonene i stasjonsundervisningen  

 

I denne økten tok jeg aktiv del etter lærerens ønske og oppfordring. Ved å besøke de ulike 

stasjonene, observere og hjelpe elevene underveis i de ulike øvelsene ble det tydelig at 

elevene var høyst motiverte, spesielt når de fikk gjøre en kobling og sammenligning med det 

de allerede kan. Gjennom definering av begreper på det språket de behersker best fulgt av en 

introdusering av et nytt norsk fagbegrep som deretter defineres og benyttes i senere 

diskusjon, fikk elevene bedre forutsetninger og muligheter til deltakelse og tilegnelse av 

kunnskap. I intervjuet med Manije fremkommer det tydelig at hun opplever slik undervisning 

som svært motiverende. Hun påstår at det blir lettere å lære om politikk når man kan tenke på 

hvordan det er i hjemlandet, hva slags ord man bruker på sitt eget språk, og så lære om 

hvordan det er i Norge og på norsk (elevintervju, 12. nov. 2018). Det samme fremkommer i 

intervjuet med Afnan, hvor hun forklarer at det å gå på turer og utflukter gjør det lettere for 

henne å lære noe nytt ved at hun kan se eksempelvis en gjenstand eller en handling foran seg, 

tenke hva det betyr på sitt eget språk, og deretter lære hva det betyr på norsk. Å kunne jobbe 

med noe visuelt og praktisk var derfor svært viktig for henne ettersom syntes det var 

utfordrende med lærerstyrt undervisning i klasserommet (elevintervju, 16. nov. 2018).  
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Til tross for at utflukter er nyttige og motiverende måter å tilegne seg ny kunnskap på, er det 

ikke alltid skolen kan tilrettelegge for det til hvert tema i opplæringen. En løsning kan være å 

trekke inn visuelt arbeid i undervisningen i klasserommet ved at elevene konstruerer mening 

fra visuelle utrykk og bilder fra bøker, aviser eller lignende. Slikt visuelt arbeid i 

klasserommet er noe som McAdams & Arizpe (2011) belyser i sin forskningsrapport. De 

beskriver hvordan nyankomne elever i Scotland utvikler sine «visual literary skills» gjennom 

sitt arbeid med visuelle bilder fra deriblant bildebøker (s. 18). Slike ferdigheter er viktig for at 

de skulle utvikle evnen til refleksjon og kritisk tenkning gjennom å tenke over hvordan deres 

forståelse er formet av den kunnskapen de allerede besitter, og deretter se den i sammenheng 

med noe nytt som blir presentert gjennom ulike visuelle utrykk og bilder (s. 18). På den 

måten omformes deres egen forståelse og innsikt i sin egen bakgrunn, samtidig som at de 

utvikler en bedre forståelse og sammenkobling til andres liv og verdensbilde. Hvorvidt 

elevene evner på egenhånd å utvikle en slik innsikt gjennom refleksjon og kritisk tenkning 

rundt sammenkoblinger de utfører selv er usikkert. Jeg vil argumentere for at med lærerens 

støtte, modellering og illustrering kan elevene evne å reflektere over egen konstruering av 

kunnskap. Læreren bør være tydelig i sine instrukser og forventninger til hvordan det ønskes 

at elevene skal arbeide (Gay, 2015, s. 68). I så henseende kan elevene omforme egen 

forståelse og innsikt i egen bakgrunn og kunnskapskonstruering.  

 

4.2.3 Inkludering og deltakelse – en gjensidig praksis   
Det at de nyankomne elevene opplever å bli inkludert i skolens felleskap og får deltatt og 

bidratt med det de har som ressurs, viser seg å være svært viktig for elevene, deres 

læringsutbytte, trivsel og følelse av tilhørighet. Når elevene får by på seg selv, bidratt med sin 

kompetanse og opplevd å være en ressurs for skolen og samfunnet, opplever de at deres 

motivasjon for videre deltakelse i skolen og samfunnet øker. Her blir derfor det å ha reelle 

muligheter til deltakelse en viktig forutsetning (Stray, 2012, s. 28). En annen viktig faktor 

som lærerne belyser er skolens/lærernes evne til å kultivere kontakt og samhold mellom 

elever, spesielt mellom de nyankomne elevene og de andre elevene på skolen. Fra 

observasjonene og samtalene jeg hadde med lærerne og elevene fremkommer det derfor et 

viktig funn, nemlig lærernes og skolens aktive tilrettelegging for de nyankomne elevenes 

deltakelse og bidrag i skolen, samt deres kontakt med andre elever på skolen. Elevenes 

deltakelse og bidrag var basert på anvendelsen av deres kulturelle og språklige bakgrunn som 

ressurs. Prosjekter som «Internasjonal dag» hvor kulturelt mangfold er i fokus, er et godt 
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eksempel på dette. Slik får elevene anvendt sin bakgrunn som ressurs ved at de kan bidra med 

det de har og kan, noe som øker deres motivasjon for videre deltakelse.  

 

I intervjuet med Mahmood forteller han at det er spesielt viktig for han å kunne vise et 

nyansert og autentisk bilde av seg selv og hvor han kommer fra, vise de andre hvem han er og 

hva han kan, men mest av alt oppklare fordommer og stereotypier (elevintervju, 12. nov. 

2018). Dette får han anledningen til gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og oppgaver som 

innebærer en anvendelse av elevers bakgrunn og kunnskapsressurser.    

 

Utdrag 8. Intervju med Mahmood, 12. november 2018.  

 

Rana:  ؟ةیعامتجإلا ةئیبلاب كیأر وش  
Hva syns du om det sosiale miljøet? 

Mahmood:     رتكأ قلخن ونإ داھ نم فدھلا .انعبت تفیردب مدجنالا لالخ نم ونسحن انلواح داھ و .ةمھم ةطقن نامك داھ ها 
 ةطقن انلش اذإ سب .ةیناتلا تاعومجملا عم يكحیب ادح ام .تاعومجم يف ریتك ةنأل .تاعومجملا نیب غنریرجتنإ

 حار تنإ ابحرم لاقو ىجأ يجیورن دحاو اذإ .لصاوت روسج ينبنم كیھ انضعب تاغل نم تاملك ملعتنو ةغللا
ضعب عم يكحن نا ھبغر كدنع ریصتً اروف     

Ja det er et viktig punkt. Og det har vi prøvd å forbedre med vår 
ungdomsbedrift. Målet med det er å skape mer integrering mellom gruppene. 
For det er veldig gruppert. Ingen prøver å snakke på tvers av gruppene. Men 
hvis man fjerner språkbarrieren og lærer ord på hverandres språk vil det være 
en brobygger. Hvis en norsk person kommer å sier marhaba vil du automatisk 
ønske å snakke sammen.  

Rana:              ؟يش كیھب ردابتإ تردقا كنا كساسحا فیك .ةحجان ریتك تفنردب مدجنالا ةنإ تعمس ها  
Ja, jeg hørte om at den ungdomsbedriften ble veldig vellykket. Hvordan føles 
det å kunne bidra med noe sånt?  

Mahmood:      دیحولا دیدجلا تناو ةجوارن وناك لكلا .يش لصحتا تردا كنا سحت كیلخب داھو .ھسفانملاب ریتك يش انزجنا ها، 
 داھ فصونب ام .عفاد كدنع راص عجشتتبو لاعف صخش ةأجف ریصتب .يش كیھل لصوت ردقتب كیھ مغرو

 مامت ةغل يدنع ام ةسل انأو نوھ تاونس تالت سب يلإ انأو ، كیھ ياز يش ىلع لصحی دحاولا امل روعشلا
دیكأ يشلا داھ يطعأ بحب انأو .نوھل تلصو كیھ مغرو .    

Jo, vi nådde langt i konkurransen. Og det får deg til å føle at du har oppnådd 
noe. Alle var norske og du er ny her, men du klarer å oppnå noe slikt likevel. 
Du er plutselig en ressurs og det er veldig motiverende. Det er vanskelig å 
beskrive følelsen av å kunne oppnå noe sånt, mens jeg bare har vært her i tre år 
og kan ikke språket flytende engang, også når jeg så langt. Jeg liker å gi det er 
helt sikkert. 

Rana:              ؟بختنت كناً الثم ؟عمتجملاب يشلا سفن لمعت ىنمتتب .ةسردملاب كنم ءزج يطعت تردقأ تنإ ءلھ  
Nå fikk du gitt litt av deg selv i skolen. Ønsker du å gjøre det samme i 
samfunnet: gi, bidra og delta? Stemme i valg for eksempel? 

Mahmood:      ةیادبلا سب ياھ .نوھ كراشب ام ياز عمتجملاب كراشا يدب انأ .سروك فأ  
Of course. Jeg vil delta i samfunnet akkurat som jeg deltar her. Dette er bare 
begynnelsen.  
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I utdraget ovenfor blir det tydelig at den muligheten Mahmood fikk til å kunne delta, bidra og 

være en ressurs, er svært motiverende for hans videre deltakelse i skolen og samfunnet. 

Likevel fremkommer det også et annet viktig aspekt. Måten Mahmood forklarer hvordan 

ungdomsbedriften deres fungerer og har som formål, indikerer at den andre part, altså de 

andre norske elevene på skolen, også tar initiativ i deltakelsen. I så henseende kan deltakelsen 

og inkluderingen anses som tosidig, altså at det krever en gjensidig innsats og initiativ fra 

begge parter. Anna forteller om hvor viktig det er «at det er noen som tar imot hånda de når 

du strekker den ut» (feltnotat, 16. nov. 2018). Hun forklarer videre at det kan være litt 

utfordrende for de andre etnisk norske elevene å ta det skrittet og gjøre den innsatsen for å 

komme i kontakt med de nyankomne elevene og inkludere dem i felleskapet. For henne var 

det derfor viktig at som en del av den kultursensitive undervisning bør læreren organisere 

ulike former for kontakt på tvers av klasser og grupper. Eksempelvis inviterer de andre 

elevene inn på mat i forbindelse med ulike kulturelle begivenheter. Med lærerens 

organisering klarer elevene å komme i kontakt og kommunisere på tvers av kulturer, hvor 

deres bakgrunn blir utgangspunkt for ulike sammenkomster. På denne måten får også elevene 

vist hvem de er og bidratt med sin bakgrunn som ressurs gjennom sosial samhandling.     

 

I elevintervjuene utrykkes det at det er motiverende og gøy å kunne både få bidra og vise 

hvem de er, men også lære om hverandres kulturer. Ved at alle blir inkludert og deltar i 

felleskapet gjennom ulike arrangementer, prosjekter og oppgaver, får elevene både vise sin 

kultur og samtidig lært om andre kulturer. I så måte kan man oppnå det læreplanen ønsker at 

utdanningen skal gjøre, nemlig «formidle kunnskap om andre kulturer og utnytte de 

muligheter til berikelse som minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn 

gir» (LK, 2015, s. 4). Mangfoldet i klasserommet og skolen byr derfor på gode muligheter til 

å tilegne seg kunnskap om andre kulturer, noe elevene i studien opplever som svært viktig. I 

intervjuet med Ariam forklarer hun hvorfor hun mener dette er viktig, og sier: «Det er gøy å 

lære om andre helt forskjellige land. Det er fint å vite. Det er så mange forskjellige folk her. 

Hvis du møter en fra de landene du har lært om, blir det ikke så rart når du vet litt fra før» 

(elevintervju, 16. nov. 2018). På denne måten medvirker skolen til at elevene både får 

identitetsbekreftelse og perspektivutvidelse ved at læreren bygger på elevenes kunnskaper og 

erfaringer slik at de har noe kjent å ta utgangspunkt i, samtidig som at de lærer om noe nytt 

og annerledes. Kunnskap om andres kulturer kan også bidra til økt inkludering gjennom økt 

kjennskap, noe som også kommer frem i utdraget ovenfor fra intervjuet med Mahmood og 

belyser hvordan interaksjon, inkludering og deltakelse henger nøye sammen. 



 76 

4.2.4 Identitetsutvikling gjennom sosial samhandling   
Identitetsutvikling kan ofte ses i sammenheng med inkludering og tilhørighet. I min studie er 

et sentralt funn det at elevene opplever at den kultursensitive undervisningen – med sin 

inkludering, anerkjennelse og anvendelse av elevers bakgrunn – bidrar til en positiv 

identitetsutvikling og følelse av økt trivsel og tilhørighet. Følelsen av å være en del av 

felleskapet avhenger imidlertid av en rekke faktorer, deriblant lærernes og skolens forståelse 

og syn på elevene. Et annet sentralt funn i denne sammenheng er at elevene opplever at deres  

identitet og følelse av tilhørighet blir påvirket av hvordan de andre ser og oppfatter dem. De 

uttrykker et sterkt behov for å anses å være som alle andre samtidig som at deres bakgrunn 

blir anerkjent. I intervjuet med Ariam forteller hun at det er viktig for henne at læreren bryr 

seg om hvem hun er og hvor hun kommer fra. Samtidig sier hun: «jeg vil være en vanlig elev, 

som alle andre. Når Anna ikke gir meg noe forskjellsbehandling føler jeg meg som en vanlig 

elev» (elevintervju, 12. nov. 2018). I intervjuet med Mahmood fremkommer det hvordan 

lærerens og skolens inkludering og tilrettelegging for hans deltakelse og bidrag, øker hans 

følelse av tilhørighet og er med på å omforme hans identitet.  

 

Utdrag 9. Intervju med Mahmood, 12. november 2018. 

 

Rana:  ؟ساسحالا داھ فیك .طرخنتو ردابتإ ردئتب كنا لوقتب  
 Du sier du får bidratt og blir inkludert. Hva får det deg til å føle? 
Mahmood:      دعبو يش ودلبب ناك وھ امل .صخشلا عجوتب اھلاحل ئجال ةملك .ئجال كنام ،بلاط كنا سحتإ كیلخب يشلا داھ 

يطعت كدنع يف وشو تنإ نیم وفرعیب امو ،كومھفیب ام سان ریتك .دیدجإ نم شلبت مزال .ينات يش راص برحلا  
Det får deg til å føle at du er en elev, ikke en flykning. Selve ordet flykning 
gjør vondt å si. Du var noe i hjemlandet ditt og nå er du noe helt annet etter 
krigen, må starte helt på nytt. Mange forstår deg ikke, vet ikke hvem du er hva 
du har å tilby.  

Rana:  ؟ساسحالا داھ فیك .يطعت كدنع وش يجروت كیف كنا  
Å kunne vise hva du har å tilby. Hvordan føles det? 

Mahmood: ةلغشب ردابتب .بیرغ وم تنإ ،كریغ ياز بلاط تنإ ،ةعومجملاو ةسردملا نم ءزج كنا سحتإ كیلخب داھ 
 بلاط يأ لتم يلاح سساح ءلھ انأ .مھعمتجمب انولخدبو انولبئب كیھو .يجیورنلا عمتجملاب كمھتب وأ كصختب

ةغللا ىلع لغتشا جاتحب سب .ةغل ةلاسمً ایلاح سب ةیھ ،نیواستم يریغ لتم يلتم قوقح يدنع .رخأ يجیورن  
Det får deg til å føle deg som en del av skolen og felleskapet, du er en elev 
som alle andre, du er ikke ukjent. Du bidrar med noe som du bryr deg om i det 
norske samfunnet. De slipper deg inn på en måte. Jeg føler akkurat nå at jeg er 
akkurat som de andre norske elevene. Jeg har alle rettigheter og er likestilt som 
alle andre elever, det er bare språkelementet. Jeg trenger bare å jobbe litt mer 
med språket.  
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I Ariam og Mahmood sine utsagn fremkommer det noe svært interessant, nemlig deres 

opplevelse av at det er en form for stigma tilknyttet det å være flykning eller nyankommen. 

Min tolkning er derfor at de ønsker å få sin bakgrunn anerkjent og anvendt, samtidig som at 

det ikke blir lagt et for stort fokus på at de er en minoritet og at de er flykninger. At Ariam 

sier «Når Anna ikke gir meg noe forskjellsbehandling føler jeg meg som en vanlig elev», 

indikerer at Ariam sin følelse og oppfatning av seg selv blir formet av lærerens behandling og 

syn på henne. Dette hentyder til at «det er relativt begrenset hvor «fritt» den enkelte kan 

skape sin egen identitet ettersom mennesker konstruerer og forstår sine identiteter gjennom 

samhandling med andre» (Røthing, 2016). Det blir derfor viktig at lærere og elever 

reflekterer og er bevisste over hvor sterkt styrende det samfunnsmessige anses å være i 

forhold til det individuelle, «eller hvor stort spillerom individet anses å ha for sine 

identitetsprosjekter» (Prieur, 2002, s. 4).  

 

Det fremkommer også i min studie at elevenes identitet er ofte dynamiske og pluralistiske. Et 

for stort fokus på kultur og etnisitet oppleves derfor som negativt når det fører til en 

identitetstilskrivelse. En slik identitetstilskrivelse kan føre til en reduksjonistisk og 

essensialistisk gruppeforståelse hvor interessekonflikter og ulike erfaringer uavhengig av 

bakgrunn ignoreres (Nadim, 2017). Derfor kan det å utdanne til det store vi’et ved å fokusere 

på en felles enhetlig identitet minske risikoen for en slik negativ opplevelse. Likevel kan en 

slik tilnærming føre til at man marginaliserer elevene ytterligere ved å ignorere deres 

forskjellige bakgrunner og identiteter (Banks & McGee Banks, 2010, s. 260). I den 

sammenheng utrykker elevene i min forskning at det samtidig er viktig at de blir sett, at 

læreren er nysgjerrig på deres bakgrunn og at de får muligheten til å vise hvem de er og hvor 

de kommer fra. I motsetning til Banks (1996, s. 3), påstår derfor Mari at det eksisterer et 

spenningsforhold som oppstår mellom det å fokusere på å anvende elevers bakgrunn ved å ta 

utgangspunkt i gruppeidentiteter og nasjonaliteter, og det å undervise til det store vi’et 

(lærerintervju, 12. nov. 2018). Hun forteller at de pleier å starte skoleåret med å ha et prosjekt 

hvor elevene skal presentere sitt hjemland med det formål å anvende elevers bakgrunn i 

undervisningen og gi dem muligheten til å vise sin bakgrunn i et positivt lys. Mari forteller så 

at det i blant er noen elever som nekter det og påstår at det ikke er noe positivt ved deres 

hjemland, og at de ikke assosierer seg med det (lærerintervju, 12. nov. 2018). Derfor kan det 

bli problematisk dersom anvendelsen av elevenes bakgrunn er med på å gi elevene tilskrevne 

gruppeidentiteter som de da føler de må representere uten at de nødvendigvis assosierer seg 

med en slik identitet.  
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Betyr dette at man bør undervise til det store vi’et som i større grad unngår identitets-

tilskrivelse? Jeg vil argumentere for at det er viktig med en kultursensitiv undervisning som 

anvender elevers bakgrunn som ressurs. Samtidig bør elevene få friheten til å kunne 

representere seg selv og bryte med identitetsmarkører. En måte å oppnå dette på kan være å 

tilegne seg god kjennskap til elevene for å forstå hvert enkelt individ på sine egne premisser, 

og på det grunnlaget skape en mest effektiv undervisning ved å anvende elevers kulturelle 

bakgrunn, kunnskapsressurser og erfaringer ut ifra hvordan de definerer disse (Gay, 2018, s. 

28). Derfor påstår Mari og Anna at valgfrihet er et viktig element ved den kultursensitive 

undervisningen (lærerintervju, 12. nov og 16. nov. 2018). Læreren oppfordrer og 

tilrettelegger for anvendelse av elevers kulturelle og språklige bakgrunn, hvor elevene 

samtidig står fritt til å velge hvordan de ønsker å representere seg selv og sin dynamiske og 

flersidige identitet. I så henseende medvirker den kultursensitive undervisningen til elevers 

positive identitetsutvikling og følelse av å bli inkludert og anerkjent i skolen.   
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5 Avslutning  
 

Formålet med denne studien har vært å undersøke læreres forståelse, gjennomføring og 

opplevelse av kultursensitiv undervisning, og elevene deres sine opplevelser av denne, 

spesielt i tilknytning til temaet demokratisk deltakelse. I et stadig mer mangfoldig klasserom 

preget av diversitet, er det viktig å ha en pedagogikk som utnytter mangfoldet som ressurs i 

undervisningen. Kultursensitiv undervisning kan anses å være slik måte å undervise på, hvor 

såkalte marginaliserte elever også kan oppleve skolen som relevant og effektiv for dem ved at 

de får reelle muligheter til deltakelse og til å tilegne seg ny kunnskap. Dermed kan denne 

undervisningen anses å være vesentlig for deres læringsutbytte og deltakelse i samfunnsfaget 

og i opplæringen generelt.  

 

For å svare på studiens forskningsspørsmål valgte jeg en kvalitativ metodologisk tilnærming. 

Undersøkelsen var bestående av intervjuer med to utvalgte lærere og deres elever. For å 

kunne berike og supplere intervjuene valgte jeg også å observere undervisningen deres, 

spesielt i sammenheng med temaet demokrati og demokratisk deltakelse. Observasjoner og 

uformelle samtaler med elever og ansatte utenfor klasserommet virket også supplerende for 

intervjuene. Intervjutranskripsjonene og feltnotatene utgjorde derfor datamaterialet, hvor 

analysen tok utgangspunkt i meningsinnholdet i disse. Jeg var ikke ute etter en normativ 

vurdering av lærernes praksis, ei heller å måle hvorvidt undervisningen var vellykket eller 

økte elever deltakelse. Hensikten med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan den 

kultursensitive undervisningen forstås og gjennomføres, samt belyse lærernes og elevenes 

refleksjoner og opplevelser av den. Datamaterialet har blitt fortolket, analysert og diskutert i 

lys av teoretiske bidrag om kultursensitiv undervisning og maktforhold, demokratisk 

deltakelse, tilhørighet og identitet.   

 

Ett av de mest sentrale hovedfunnene i studien er at lærerne forstår kultursensitiv 

undervisning som en undervisning som anerkjenner og anvender elevers kulturelle og 

språklige bakgrunn på ulike måter. I deres måte å undervise balanseres det asymmetriske 

maktforholdet mellom lærer og elev. Elever som er kulturelle og språklige minoriteter 

opplever ofte å være marginaliserte ettersom de ikke besitter den kunnskapen som skolen 

etterspør. Derfor opplever elevene at kultursensitiv undervisning bidrar til å gi dem reelle 

muligheter til læring og mestring, da undervisningen tar utgangspunkt i deres bakgrunn, 
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kunnskapsressurser og referanserammer. I undervisninger skjer anerkjennelsen og 

anvendelsen av elevenes bakgrunn naturlig, spontant og gjennomgående. Eksempelvis 

organiserer lærerne ulike aktiviteter, prosjekter og oppgaver som innebærer presentasjon av 

hjemland og kultur. Sammenligning blir også et viktig aspekt ved undervisningen, hvor 

lærerne bruker et kontrastperspektiv. Meningsskaping og tilegnelse av ny kunnskap skjer 

gjennom sammenligning av likheter og forskjeller, hvor alle kulturer er likeverdige og unike. 

Et annet funn i den forbindelse er lærerens bruk av elevenes morsmål som redskapsspråk i 

tilegnelsen av ny kunnskap. Her blir det tydelig at språk, identitet og kultur henger nøye 

sammen. På denne måten blir elevenes bakgrunn og kunnskap anerkjent og anvendt, og 

dermed også likestilt. Et sentralt funn viser at tillitsfulle og positive relasjoner er en viktig 

faktor for at undervisningen skal være vellykket og for at elevene skal føle seg likestilte, 

respekterte og anerkjente. Jeg argumenterer for at relasjonen og kjennskapen læreren har til 

elevene, deres familier og deres nærmiljø blir også vesentlig for lærerens anvendelse av 

elevenes kunnskapsressurser og bakgrunn.  

 

Et annet hovedfunn er at den kultursensitive undervisningen oppleves av elever og lærere 

som en god måte å gi elevene reelle muligheter til deltakelse ved at den har fokus på 

interaktiv læring gjennom visuelt arbeid og ulike aktiviteter i og utenfor klasserommet. Ved 

at alle elevene kan delta og dele av seg selv og sin bakgrunn, får elevene også lært om 

hverandre og deres kulturer, skapt økt toleranse og forståelse for hverandre. Dette opplever 

elevene som noe svært verdifullt, og anser det å få vise sin egen bakgrunn og kultur like 

viktig som å lære om andres. Elevene setter spesielt pris på arrangementer som internasjonal 

dag og utflukter for å lære om fag og språk. I forbindelse med temaet demokrati og 

demokratisk deltakelse, er et sentralt funn i min studie elevenes motivasjon og verdsetting av 

å bli eksponert for og kunne ta del i demokratiske prosesser. De opplever det som både 

nødvendig og viktig med demokratisk deltakelse, og anser seg selv som en del av felleskapet. 

Derfor setter de pris på eksponeringen for demokratiske prosesser som læreren legger opp til 

gjennom interaktiv læring og visuelt arbeid i og utenfor klasserommet, og mener det øker 

deres engasjement til deltakelse i skolens felleskap og samfunnet generelt. Et sentralt funn i 

denne sammenheng er at den økte deltakelsen bidrar til at elevene opplever å bli inkludert og 

derfor har en tilhørighet til skolen og samfunnets felleskap.  
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Undervisningen skiller seg ved at den har fokus på elevenes kulturelle og språklige bakgrunn, 

noe som blir utgangspunkt for tilegnelse av kunnskap. Likevel kan et slikt fokus på kultur bli 

noe problematisk dersom elevene får tilskrevne identiteter av lærerne basert på deres etniske 

bakgrunn som de muligens ikke assosierer seg med. Her kan derfor et spenningsforhold 

oppstå mellom det å undervise til det store vi’et og det å opprettholde gruppeidentiteter. Jeg 

argumenterer derfor for at valgfrihet er et viktig element ved den kultursensitive 

undervisningen. Lærerne oppfordrer og tilrettelegger for anvendelse av elevers kulturelle og 

språklige bakgrunn, samtidig som at elevene står fritt til å velge hvordan de ønsker å 

representere seg selv og sin dynamiske og flersidige identitet.  

 

Hva slags implikasjoner har studiens funn for samfunnsfaget? Disse funnene er interessante 

fordi de gir innsikt i hva som kjennetegner en undervisning som utnytter mangfoldet i klassen 

som ressurs, og tar høyde for de kulturelle og språklige elementene hos elevene. Funnene 

viser så hvordan den kultursensitive undervisningen kan gjennomføres, og hva det har å si for 

elevenes læringsutbytte, deltakelse og identitetsutvikling. Det at undervisningen balansere det 

asymmetriske maktforholdet mellom lærer og elev, gjør at reell interaksjon, deltakelse, 

meningsskaping og læring kan finne sted i et inkluderende felleskap hvor alle er likeverdige. 

I en samfunnsfaglig kontekst er dette svært hensiktsmessig med tanke på fagets formål og 

danningsmandat. Samfunnsfaget spesielt har som formål å utvikle samfunnsmedlemmer som 

evner å veksle meninger og respekterer meningsmangfold og likeverd. Samfunnsfaget er også 

et fag elevene får muligheten til å utforske sin egen identitet, noe som skal bidra til 

identitetsutviklingen til den enkelte og forståelsen av de forskjellige felleskapene vi 

mennesker inngår i. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2019) innebærer dette også å inkludere 

minoritetsperspektiv, noe kultursensitiv undervisning har som kjerneelement. På denne måten 

«bidreg samfunnsfaget til å styrkje elevane si forståing av seg sjølv, samfunnet dei lever i, og 

korleis dei kan påverke sitt eige liv og si eiga framtid.» (Utdanningsdirektoratet, 2019).   

 

Således vil jeg argumentere for at funnene i denne studien har implikasjoner for 

samfunnsfaget i den forstand av at det for det første understreker hvor vesentlig det er og ha 

en kultursensitiv undervisning som tar utgangspunkt i elevenes kulturelle og språklige 

bakgrunn, og utnytter mangfoldet som ressurs i undervisningen. For det andre gir funnene 

innsikt i kjerneelementer ved slik undervisning, samt fremlegger spesifikke metoder og 

strategier for hvordan en slik undervisning kan gjennomføres, og hvilke aspekter som må tas i 

betraktning for en vellykket gjennomføring. Dette er spesielt viktig ettersom 
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samfunnsfaglæreren har en profesjonell frihet for metodiske avveininger og valg av innhold, 

ettersom det ikke er noen nasjonale retningslinjer eller teoretiske bidrag som gir klare 

retningslinjer for hvordan det faglige innholdet skal operasjonaliseres (Langø, 2015). Derfor 

kan min studie bidra med økt kunnskap om hvorfor og hvordan man kan ha en kultursensitiv 

undervisning både i flerkulturell og i ordinær opplæring. Jeg vil argumentere for at en slik 

måte å undervise på er viktig både for nyankomne elever i flerkulturell opplæring og i 

ordinær klasse, da begge ofte kjennetegnes av mangfold og diversitet.  

 

Studien viser imidlertid ikke hvordan kultursensitiv undervisning i ordinær klasse oppleves 

av lærer og elever. Det behøves derfor mer forskning på kultursensitiv undervisning, og 

hvordan kulturelle og språklige minoritetselever opplever denne også i ordinær klasse. 

Hvorvidt elevene opplever å få en kultursensitiv undervisning etter å ha blitt overført fra den 

flerkulturelle opplæringen til ordinær klasse, og hvordan dette påvirker deres læringsutbytte, 

deltakelse og følelse av tilhørighet og identitet, er derfor noe som kan være både viktig og 

interessant i videre forskning. Å se kultursensitiv undervisning i lys av sosioøkonomisk 

bakgrunn eller holdningsarbeid kan også være interessant å forske på videre. Et økt fokus på 

kultursensitiv undervisning generelt i videre forskning vil bidra til økt kunnskap om hvordan 

vi i en stadig mer mangfoldig skole kan gi alle elever uavhengig av deres bakgrunn en 

opplæring som oppleves relevant og effektiv for alle elevene, og som utnytter deres bakgrunn 

som ressurs i undervisningen.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1: Intervjuguide  

 

Intervjuguide for lærerne: 

1. Fortell litt om din utdanningsbakgrunn og hvor lenge du har jobbet med elever med 

migrasjonsbakgrunn  

2. Hvordan vil du beskrive flerkulturell opplæring/kulturell responsiv undervisning, og hva 

innebærer det?  

3. Hva er formålet med undervisningen?  

4. Hvordan skiller en slik undervisning seg fra annen undervisning? hva er kjennetegnene? 

(hvordan har man slik undervisning: inkludere morsmål og kultur)  

5. Hvordan bruke de språklige og kulturelle ressursene i klasserommet?  

6. Hva er forutsetningene for en slik undervisning?  

7. Hvordan opplever du det å ha slik undervisning?  

8. Hvilke barrierer og vanskeligheter kan oppstå? 

9. Oppstår det et spenningsforhold mellom det å utdanne til det store vi'et og det å 

opprettholde gruppeidentitet? Det å tilskrive identiteter  

10. Hvilke strategier benytter du deg av for å lykkes i en slik undervisning?  

11. Hvordan kan man jobbe parallelt med fag og språkutvikling? 

12. Hva har en slik undervisning å si for deres generelle faglige utbytte og sosiale trivsel?  

13. Når det kommer til samfunnsfaget, hva slags temaer er mest i fokus og hvorfor? 

14. Hvordan arbeider dere med demokratisk deltakelse og medborgerskap? (Ved å etterspørre 

den kompetansen alle elevene har, skaper det en tillit til at ulike erfaringer betyr noe i 

fellesskapet) 

15. Hvordan kan kulturell responsiv undervisning være nyttig i utviklingen av demokratisk 

deltakelse? 
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Intervjuguide for elevene: 

1. Fortell litt om din tidligere skolegang/utdanningsbakgrunn  

2. Hvordan er norsk skole annerledes enn den i hjemlandet?  

3. Hvordan vil du beskrive læreren din sin undervisning?  

4. Hva synes du om måten læreren underviser på?  

5. Hva liker du mest ved måten læreren underviser på?  

6. Føler du at dine forkunnskaper (hva du kan fra før) blir tatt i betraktning og blir anerkjent 

(altså har verdi)? Evt. på hvilken måte da? 

7. Opplever du at læreren bruker din kulturelle bakgrunn og morsmål i undervisningen? På 

hvilken måte da? (erfaringer, kunnskap, opplevelser)  

8. Hvordan påvirker det din skolemotivasjon og læring?  

9. Hvordan påvirker det din trivsel?  

10.  Når det kommer til samfunnsfag, hvilke temaer lærer dere om (mest)? Og hvilke liker du 

best, og hvorfor?  

11. Hva synes du om temaene demokrati? 

12. Når læreren underviser i disse temaene, føler du at temaene er relevant for deg?  

13. Når læreren inkluderer din kulturelle bakgrunn og ditt morsmål i undervisningen av slike 

temaer - hva gjør det med din følelse av tilhørighet og identitet?  

14. Føler du at du lærer mer når læreren gjør det overnevnte?  

15. Får du mer motivasjon til å delta aktivt i timen? I samfunnet? 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring for elever og lærere  

 

Samtykkeerklæring for datainnsamling til masterprosjekt ved Universitetet i Oslo 

 

Beskrivelse av masterprosjektet 

Jeg er en masterstudent ved Universitetet i Oslo. Formålet med forskningen er å bidra med ny 

kunnskap om hva som kjennetegner kulturell responsiv undervisning og hvordan den 

oppleves av elever med migrasjonsbakgrunn i forbindelse med temaene demokrati og 

medborgerskap. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom observasjoner av undervisningen og 

intervjuer med lærere og elever. Dette innebærer at jeg er tilstede i noe av undervisningen og 

at jeg tilbringer maks en time i intervju med enkelte elever og lærere.  

 

Datainnsamling og behandling av opplysninger 

Opplysningene som skal samles inn er en kombinasjon av demografiske opplysninger, samt 

egne oppfatninger, forståelser, erfaringer og følelser. Jeg skal benytte meg av lydopptak 

under intervjuene for å kunne senere transkribere materialet som vil bli lagret og behandlet på 

maskinvare og mobile enheter tilhørende Universitetet i Oslo som er den behandlings-

ansvarlige institusjon. Opplysningene skal dermed brukes til å prøve å skape et tydeligere 

didaktisk rammeverk for hva som kjennetegner kulturell responsiv undervisning. I tillegg blir 

elevenes opplevelser og utbytte av en slik undervisning av stor betydning for å forstå hvor 

essensiell og nyttig en slik undervisning er for elevene.  

 

Opplysningene som innhentes blir behandlet kun av meg (student) og veileder, og vil 

behandles konfidensielt i form av anonymisering, koding og skilt oppbevaring av 

personopplysninger (navn og demografisk informasjon) og resten av datamaterialet.   

Det er Universitetet i Oslo som er behandlingsansvarlig for masterprosjektet. Ditt samtykke 

vil være det lovlige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene. 

 

Frivillig deltakelse og rettigheter 

All deltagelse er frivillig, og du kan trekke deg så lenge studien pågår uten at du må oppgi 

grunn og uten at det vil ha noe påvirkning på undervisningen din. Du kan når som helst 

avslutte intervjuet eller trekke tilbake informasjon som er gitt under intervju eller 

observasjon. Du har rett til å be om innsyn, retting, sletting, begrensning og dataportabilitet. 
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Du har også retten til å klage til Datatilsynet. Du har rett til å vite mine kontaktopplysninger 

som forsker og kontaktopplysningene til UiOs personvernombud.  

 

Anonymitet 

Notatene og transkriberingene vil bli anonymisert. Det vil si at ingen andre enn 

meg vil vite hvem som er blitt intervjuet, og informasjonen vil ikke kunne 

tilbakeføres til deg. 

 

Forskningsperiode  

Opplysningene blir slettet etter prosjektslutt som er vår 2019.  

 

Kontaktinformasjon  

Kontaktperson/daglig ansvarlig: Rana Abuawad  

Adresse: Enebakkveien 230 B, 1187 Oslo  

E-post: rana_abuawad@hotmail.com 

Telefon: 91 63 29 27  

 

NSD - Norsk senter for forskningsdata 

Adresse: Harald Hårfagres gate 29, N-5007 Bergen Norge 

E-post: nsd@nsd.no 

Telefon: 55 58 21 17 

 

Universitetet i Oslo, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning  

Adresse: Problemveien 7, 0315 Oslo  

E-post: personvernombud@uio.no  

 

Samtykke 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet 

 

 

------------------                  --------------------------------------- 

Sted og dato       Signatur  
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Vedlegg 3: Etisk protokoll  

 

Etisk protokoll for gjennomføring av forskning med nyankomne elever   

 

1. Starte alltid med en uformell samtale. Vise nysgjerrighet og interesse overfor elevene og 

deres sosiale liv. Se dem først og fremst som ungdom, og ikke bare som nyankomne 

elever.  

 

2. For å skape tillitt bør jeg som forsker også gi av meg selv, dele mine historier og 

opplevelser. Jeg bør signalisere til elevene at de også kan være nysgjerrige på meg som 

forsker og stille meg spørsmål de lurer på.  

 

3. Gi rom for at elevene kan komme med sine forslag til måter å kommunisere og 

gjennomføre datainnsamlingen på. Ved gjennomføringen av valgt metode, bør jeg som 

forsker være fleksibel og åpen for andre mulige måter å samle inn data på, avhengig av 

elevenes behov og måte å utrykke seg på.  

 

4. Være ekstra varsom og oppmerksom på elevenes følelsesuttrykk. Dersom temaene eller 

spørsmålene bringer frem en følelsesladd reaksjon hos elevene, bør det gis rom for at 

eleven enten får tid til å bearbeide følelsen og å uttrykke seg, eller stanse intervjuet, 

avhengig av hva eleven ønsker.  

 

5. Jeg bør dele med informantene de første analysene jeg danner meg under og gjerne etter 

datainnsamlingsprosessen, og la dem bekrefte eller avkrefte ulike konklusjoner og 

mønstre jeg har kommet frem til. Slik kan de oppleve at de får muligheten til å supplere, 

utfordre og/eller avklare ulike punkter. 

 

6. Til tross for at kontakten med informantene blir mindre og ofte ender etter endt 

datainnsamlingsperiode, er det fint å holde kontakten med informantene i etterkant. I det 

minste er et endelig møte med informantene i etterkant viktig, hvor hensikten er å få 

innsikt i hvordan elevene har det og hvordan muligens forskningen kan ha påvirket dem.  
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Vedlegg 4: Tilbakemelding om behandling av personopplysninger 

 

NSD sin vurdering  

Prosjekttittel  Kulturell responsiv undervisning i lys av temaene demokrati og 
medborgerskap 

Referansenummer 997358  

Registrert 31.08.2018 av Rana Abuawad - ranaab@student.uv.uio.no  

Behandlingsansvarlig institusjon  Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet / Institutt for lærerutdanning og skoleforskning  

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) Joke Dewilde , 
joke.dewilde@ils.uio.no, tlf:  

Type prosjekt Studentprosjekt, masterstudium  

Kontaktinformasjon, student Rana Abuawad , rana_abuawad@hotmail.com, tlf: 91632927  

Prosjektperiode 10.09.2018 - 27.05.2019  

Status 05.11.2018 - Vurdert  

Vurdering (2)  

05.11.2018 - Vurdert  

Endringsvurdering 
Den 5.11.18 ble det meldt en endring i prosjektet. Endringen innebærer opplysninger om 
prosjektansvarlig. Vi legger til grunn at utvalgene i prosjektet informeres om endringen. 
Vi finner endringen kurant.  

Kontaktperson hos NSD: Lisa Lie Bjordal Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

26.10.2018 - 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 26.10.2018, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og 
NSD. Behandlingen kan starte.  
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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 27.05.2019.  

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 finner 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. 
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 behandlingen ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Lisa Lie Bjordal Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  


