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Sammendrag 
Denne oppgaven undersøker flerspråklige elevers refleksjoner om temaet integrering og deres 

refleksjoner om samfunnsfagets mulige rolle i integreringsprosesser. Sentrale teoretiske 

perspektiver brukt for å belyse oppgavens formål er sosial integrering, kulturell integrering 

og sosial kapital, i tillegg til teorier om demokratisk medborgerskap, inkluderende 

medborgerskap og nasjonal identitet. Den metodiske tilnærmingen brukt for å samle inn data 

for å belyse oppgavens formål er kvalitative intervju av fire flerspråklige elever på 

videregående skole. Analyse av funnene viser at elevene betegner integrasjon som en følelse 

av tilknytning til opprinnelseslandet og/eller føde- og oppholdslandet. Videre føler elevene 

mangel på sosial integrering, en oppløsning av deres uformelle nettverk, og at deres sosiale 

kapital ikke tilsvarer forventet atferd når de går fra ungdomsskole over til videregående 

skole. Elevene viser videre til at diskusjon og undervisning om det norske samfunnets 

politiske og sosiale strukturer bidrar til å fylle kunnskapshull de har om det norske 

samfunnet. Oppgavens overordnede konklusjon er et argument basert på analysen om at 

elever gjennom undervisning om medborgerskap og ambivalens kan føle en tettere 

tilknytning til det norske samfunnet.   
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Forord 
Denne oppgaven er en selvstendig studie der formålet er å belyse flerspråklige elevers 

refleksjoner om temaet integrering og deres refleksjoner om samfunnsfagets mulige rolle i 

integreringsprosesser. Det har vært en krevende prosess å skrive denne masteroppgaven, men 

prosessen har også vært lærerik og berikende. Jeg har lært mye om hvordan en studie 

planlegges, gjennomføres, analyseres og dokumenteres, som er en erfaring jeg vil bære med 

meg over til jobben som nyutdannet lektor.  

 

Jeg ønsker først og fremst å takke deltakerne i studien som gjorde denne studien mulig å 

gjennomføre gjennom å dele sine refleksjoner og erfaringer. Videre ønsker jeg å rette en 

spesiell takk til mine to veiledere Joke Dewilde og Nora Elise Hesby Mathé som med 

tålmodighet hjalp meg gjennom denne prosessen gjennom kritisk, faglig og systematisk 

veiledning. Jeg ønsker også å takke min mann og hans familie som har oppmuntret og støttet 

meg gjennom hele denne prosessen, og gjort det mulig å skrive oppgaven selv i de mest 

hektiske perioder. Uten deres hjelp ville jeg ikke kunne kommet i mål.  
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1 Innledning 
Denne masteroppgaven handler om flerspråklige elevers refleksjoner om temaet 

«integrering» og deres refleksjoner om samfunnsfagets mulige rolle i deres egen 

integreringsprosess. I læreplanverket for samfunnsfag beskrives fagets formål der faget skal 

gi elever forståelse av og oppslutning om sentrale verdier i det norske samfunnet som 

demokrati, grunnleggende menneskerettigheter og likestilling. Temaet for denne 

masteroppgaven er å se samfunnsfagets formål i å danne medborgere i sammenheng med et 

mangfoldig klasserom, og hvilke muligheter og begrensninger som befinner seg for 

samfunnsfagets mulige rolle i integreringsprosessen til en flerspråklig elevgruppe. 

 

1.1 Bakgrunn for studien og didaktisk begrunnelse for 

valg av tema og flerspråklige elever i norsk kontekst 
En dag hadde jeg en samtale med en kollega på jobb. Jeg jobber på en videregående skole øst 

for Oslo der det går et stort antall flerspråklige elever. Vi hadde en samtale om en elev som 

var utfordrende i begge våre timer samme dag. Han var kjent for å være demotivert og 

forstyrrende i timene til de fleste lærerne på teamet, og alle var enige om at det måtte settes 

tiltak. Dette er en flerspråklig elev med muslimsk trossetning. Det var under denne samtalen 

at kollegaen min sa noe som fikk meg til å tenke, hun sa: «han har det veldig strengt hjemme, 

jeg tror han tøyer alle grenser på skolen for å oppnå den friheten han ellers ikke får. De driver 

og leser koranen, og har det veldig strengt med respekt for andre familiemedlemmer hjemme, 

så jeg tror ikke han føler seg så veldig norsk». Det var den siste delen av utsagnet som fikk 

meg til å tenke; hvordan kan en tredjegenerasjonsinnvandrer som er født og oppvokst i 

Norge, ikke føle seg norsk? Har fokuset om bevarelse av kulturell arv i hjemmet noe 

betydning for følelsen av tilknytning i samfunnet man lever i? Kan skolen ha noe betydning 

for å styrke følelsen man har av tilknytning til det norske samfunnet? Betyr mangel på følelse 

av tilknytning til det norske samfunnet også at en ikke er fullstendig integrert? Mange 

spørsmål dukket opp i hodet mitt etter den samtalen. Dette ble også motivasjonen for å 

undersøke videre om flerspråklige elever som er født og oppvokst i Norge føler seg integrert, 

og hva de tenker at det å være integrert innebærer, og om samfunnsfag bidrar i 

integreringsprosesser. 
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I et norsk klasserom sitter det et mangfold av elever med ulik etnisk bakgrunn, kulturell 

tilhørighet og trossetning. De har ulik tilknytning til og oppfattelse av det norske samfunnet 

og skolen, fordi de oppdras i familier med kulturelle og religiøse forskjeller, der ulike verdier 

og levemåter overføres og læres av barnet i tidlig alder. Dette gjør klasserommet til et 

spennende men også et utfordrende sted fordi flere kulturer og religioner og livssyn møtes og 

må lære å omgås hverandre. Samfunnsfaget blir i denne sammenheng et interessant fag fordi 

det kan under ulike temaer åpne for diskusjoner om kultur, arv og oppvekst og bidra til å 

gjøre elevene mer bevisste på mangfoldighet og demokrati.  

 

For å beskytte flerspråklige elevers interesser og rettigheter til skolegang har opplæringsloven 

utredet ulike regler. Ifølge Opplæringsloven i Norge har barn som har bodd i Norge i over 3 

måneder rett på- og plikt til skoleopplæring (§2-1). Flerspråklige barn skal på lik linje som 

alle andre møte og utøve sin rett- og plikt til skolegang der Opplæringslovens rettigheter og 

plikter knyttet til skolefag, tidsomfang, skolemiljø, beskyttelse og mye mer, skal være 

gjeldende.  

 

Opplæringslovens §2-3 og 2-4 ivaretar elever og foreldres trostilsetning der barn kan få fritak 

for ulike aktiviteter tilknyttet undervisningen dersom det oppfattes i strid med barnets 

religiøse tilknytning. Videre skal Kristendom, religion og etikk faget binde barna sammen på 

tvers av religioner og livssyn, og hindre krenkelser. Alt dette skal ivaretas for å sikre retten til 

likeverdig opplæring. 

 

For at et samfunn skal fungere er det avhengig av yrkesaktive medborgere. Skolen ansees 

som den viktigste integreringsarenaen i likhet med arbeidslivet, og er en institusjon som 

forbereder og kvalifiserer elever til å møte samfunnets krav til sosialt samspill og 

yrkesutøvelse. Deltakelse i arbeidslivet er en avgjørende faktor for individets deltakelse i 

samfunnet, og skolen skal ruste elever til arbeidslivet. Den norske skolen beskrives av Lidén 

(2001, s. 68) som en arena med mål om å utjevne sosiale forskjeller, der «målet om utjevning 

og like muligheter oppnås ved at alle tilegner seg en felles standard av språklige, sosiale og 

kulturelle ferdigheter på tross av like utgangspunkt» (s. 68). Arbeidslivets aktører vektlegger 

kunnskap som et av de viktigste kvaliteter, og like muligheter til utdanning spiller en 

avgjørende rolle her i å gi hvert individ like muligheter til å delta i arbeidslivet og 

storsamfunnet (Stray, 2012, s. 28-29).   

 



	14	

Kunnskapsløftet har også denne forberedelsen til deltakelse i arbeidsliv og storsamfunn som 

en sentral målsetting i læreplanverket, der det blir fastsatt at elever skal oppnå nødvendig 

kulturell kompetanse for å kunne delta i et kulturelt mangfoldig samfunn 

(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 3). Koritzinsky (2014, s. 141) fremhever samfunnsfaget 

som et av de viktigste fagene for å oppnå nettopp dette. Samfunnsfag er et skolefag som skal 

knytte individ og samfunn sammen. Dette gjennom å utøve et dannende mandat der det, 

ifølge Børhaug (2005) skal legitimere politiske, sosiale og økonomiske strukturer i 

samfunnet, men samtidig distansere fra passiv overtakelse av disse, og heller danne 

medborgere som kan vurdere disse strukturene kritisk (s. 173). Denne studien blir viktig fordi 

den skal forsøke å undersøke hvordan flerspråklige elevers oppfattelse av temaet integrering 

kan komme til uttrykk og deres refleksjoner om samfunnsfagets mulige rolle i 

integreringsprosesser.  

Kunnskapsløftets beskrivelser av formålet med samfunnsfaget viser også til samfunnsfagets 

rolle i å ruste elever til arbeidsliv og storsamfunn: 

Menneska er prega av den kulturen dei veks opp i, og dette påverkar haldningar, 
kunnskapar og handlingar. Ei djupare forståing av forholdet mellom det personlege 
livet og samfunnslivet kan medverke til å erkjenne mangfaldet i samfunnsformer og 
levevis. I samfunnsfaget står forståing av likestilling og likeverd sentralt. 
(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2)  

Her kommer det til utrykk at samfunnsfaget skal føre til at elever utvikler aksept og forståelse 

for samfunnets mangfold av levemåter. Her skal eleven utvikle kulturforståelse der de 

skjønner at mennesker handlinger og holdninger preges av kulturen de vokser opp i. Det 

forventes også at samfunnsfaget skal utvikle elevens verdier og holdninger knyttet til likeverd 

og respekt, som står sentralt for å kunne leve i et mangfoldig samfunn. Samfunnsfaget skal 

også stimulere til aktiv demokratisk samfunnsdeltakelse, og skape oppslutning om sentrale 

samfunnsverdier:  

I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp. 
Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 
grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal 
stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking. 
(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2)  

Gjennom samfunnsfaget skal elevene tilegne seg forståelser, erfaringer og verdier som skaper 

aktiv demokratisk samfunnsdeltakelse. Fagets vektlegging av ferdigheter, holdninger, 

kunnskaper, og verdier som stimulerer til deltakelse i et demokratisk, flerkulturelt samfunn, 
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gjør samfunnsfaget til et aktuelt skolefag for å fremme integrering. Det fremstår derfor som 

interessant å videre undersøke om samfunnsfaget har en rolle i integreringsprosesser i et 

elevperspektiv.  

 

1.2 Formål og forskningsspørsmål 
Formålet med denne oppgaven er å undersøke flerspråklige elevers refleksjoner om temaet 

integrering og deres opplevelse av samfunnsfagets mulige rolle i integreringsprosesser. Det 

dreier seg om å få innsikt i deres opplevelse av «integrering» som tema og samfunnsfagets 

rolle i å fremme deltakelse og inkludering i samfunnet.  

 

Gitt at skolen er en viktig arena bestående av mangfoldighet, vil det være hensiktsmessig å 

undersøke hvorvidt samfunnsfaget i skolen bidrar til å fremme inkludering og deltakelse. På 

bakgrunn av dette har jeg utformet to forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilke refleksjoner gjør et utvalg flerspråklige elever seg om temaet 

«integrering»? 

2.  Hvordan reflektere flerspråklige elever om samfunnsfagets rolle i 

integreringsprosessen? 

 

For å belyse det første forskningsspørsmålet blir teorier om integrering og sosial kapital 

relevant. Teorier om sosial integrering og kulturell integrering i tillegg til formell og 

uformelle relasjoner, i tillegg til teorier om sosial kapital, vil bidra til å diskutere 

forskningsfunnene tilknyttet det første forskningsspørsmålet. For å kunne belyse det andre 

forskningsspørsmålet, og diskutere funnene tilknyttet dette spørsmålet, blir det relevant å 

redegjøre for bidrag om inkluderende medborgerskap, demokratisk medborgerskap og 

opplæring i ambivalens. Med et slikt teoretisk rammeverk sikter jeg til å belyse begge disse 

forskningsspørsmålene, og få et helhetlig syn på forskningsfunnene.  

 

Den metodiske tilnærmingen valgt for å belyse forskningsspørsmålene er kvalitative 

forskningsintervju. Intervjuene er av typen narrative intervju og sikter til å få innsikt i 

informantenes erfaringer og refleksjoner om temaet. Funnene i oppgaven er basert på et 

utvalg av fire flerspråklige elever i en samfunnsfagsklasse på videregående skole, der alle er 
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tredjegenerasjons innvandrere. Min interesse for å undersøke erfaringer av 

tredjegenerasjonsinnvandrere har røtter i egne erfaringer med kulturkrasj og følelse av 

mangel på integrering til tross for at jeg er født og oppvokst i landet og har to foreldre som 

jobber og ellers og er aktive i storsamfunnet.  

 

Grunnen til at jeg har valgt å avgrense undersøkelsen til refleksjoner gjort av flerspråklige 

elever er fordi de i større grad har en mangfoldig bakgrunn som kan bidra til å gi flere 

perspektiver til undersøkelsens formål. Jeg har også valgt å fokusere på integrering som 

«tema» framfor «begrep» fordi jeg er ute etter refleksjoner knyttet til flere aspekter ved 

integrering der elever kan inkludere eksempler fra egne liv mye lettere framfor et fokus på 

definisjoner og assosiasjoner tilknyttet integrering som begrep. Jeg er med andre ord ikke 

opptatt av hva de tenker at integrering betyr men heller retter fokuset på deres refleksjoner av 

temaet der det er høyest ønskelig med egne eksempler knyttet til deres integreringsprosess og 

om samfunnsfaget spiller noe rolle i denne prosessen. I analysen skal jeg bruke 

transkripsjoner av deres utsagn opp mot teorier om integrering og sosial kapital, og 

undervisning om demokrati og medborgerskap som grunnlag for drøfting. Undersøkelsen har 

et eksplorerende utgangspunkt og dette gjenspeiles også i problemstillingens «hvordan»- 

spørsmål» som til en viss grad gir problemstillingen, og dermed undersøkelsen, et deskriptivt 

preg. Grunnen til dette valget er at samfunnsfag som et danningsfag i skolen er blitt gjort lite 

forskning på, og målet er å opparbeide mer kunnskap. Selv om problemstillingen har et 

deskriptivt preg er det også diskuterende i den forstand at den diskuterer beskrivelsene gitt av 

elevene under intervjuene opp imot didaktisk teori og læreplanen. Empirien til denne 

masteroppgaven ble hentet av kvalitative, semi-strukturerte intervju av et utvalg på fire 

videregående elever og en klasseromsobservasjon. Det ble foretatt tilsammen to intervju der 

det var et hoved intervju med formål om å avdekke refleksjoner, kunnskaper og oppfattelse 

av integrering som tema før klasseromsobservasjonen. Dette intervjuet ble etterfulgt av 

observasjonen i klasserommet, som hadde som funksjon å hente elevene inn i temaet, uten at 

det ble regnet som en datainnsamlingsprosess. Deretter ble det foretatt et nytt intervju, som 

skulle følge opp løse tråder og spørsmål jeg satt igjen med fra første intervju. Analysen 

baseres på utsagnene av disse fire elevene og drøftes mot overnevnt teorier. 

 

Forskingsbidrag jeg kommer til å ta utgangspunkt i for å drøfte elevenes refleksjoner og 

samfunnsfagets mulige rolle i deres integreringsprosess i denne oppgaven kommer til å være 

todelt i teori-kapitlet. I den første delen skal det redegjøres for forskningsbidrag tilknyttet 
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temaet «integrering». Her kommer jeg til å benytte meg av begreper som sosial integrering, 

kulturell integrering og formelle og uformelle relasjoner (Eriksen, 2010) og eksempler av 

informanter i et annet studie som undersøker integrering som tema, i tillegg til hennes 

redegjørelse for integrering som begrep (Døving, 2005). Videre skal jeg bruke teorier om 

sosial kapital av ulike bidragsytere for å kontekstualisere integrering som tema. I den andre 

delen av teori-kapitlet skal det redegjøres for bidrag med samfunnsdidaktisk tilnærming 

tilknyttet medborgerskapsundervisning og nasjonal identitet, dets mål og utfordringer det står 

ovenfor.  

 

1.3 Tidligere studier 
Det finnes flere pedagogiske studier som forsker på problemstillinger knyttet til integrering. 

Olaug Askeland (2014) forsker på språkopplæring for minoritetsvoksne i lys av kritisk 

pedagogikk i sin avhandling Literacy og integrering : Språkopplæring for 

minoritetsspråklege vaksne med liten skulebakgrunn i lys av kritisk pedagogikk. Et videre 

bidrag kommer av pedagogen Kristine Brunvathne Aanestad (2012) der hun skriver om 

integreringsarbeid i Norge i sin avhandling; Frigjørende integrering : En undersøkelse av De 

undertryktes teater og De undertryktes pedagogikk i integreringsarbeid i Norge. Jeg finner 

også en masteroppgave skrevet av Masoud Ebrahimnejad (2009) som undersøker om det er 

mulig å gruppere muslimske innvandreres holdninger til integrering. Masteroppgavens tittel 

er Muslimske innvandrer i norsk skole : Kan man gruppere muslimske innvandreres 

holdninger til integrering? 

Slik det forekommer over blir «Integrering» som tema forsket på i pedagogikken, men viser 

mangel av forskning på i samfunnsdidaktisk sammenheng. Allikevel finner jeg ett bidrag av 

Are Nærland Sofienlund (2018), som er en masteroppgave, om samfunnsfagslærerens syn på 

hvordan samfunnsfagundervisningen bidrar til å integrere minoritetsspråklige elever. Her 

forsker Sofienlund på lærernes refleksjoner om hvordan de tenker at undervisningen bidrar til 

å integrere elever med minoritetsbakgrunn. Han finner at det det overordnede målet lærerne 

viser til er systematisk integrering ved deltakelse i arbeidslivet. Denne systematiske 

integreringen avhenger av en kulturell integreringsprosess gjennom utdanning, og også sosial 

integrering som fremmer trivsel og gir følelse av tilhørighet. Han skriver at «kulturelle 

læringsprosesser gjennom sosial interaksjon, ved læring av normer, regler og særlig 

språkferdigheter, fremheves imidlertid som en forutsetning for mulighetene til systemisk 
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integrering og ytterligere sosial integrering» (Sofienlund, 2018, s. 104). Med andre ord 

finner han at skolen gir mulighet til systematisk- og sosial integrering gjennom kulturelle 

læringsprosesser og sosial interaksjon, spesielt i samfunnsfaget. Dette ligner temaet jeg 

ønsker å behandle, men hovedforskjellen her er at undersøkelsen baseres på lærerens 

synspunkter. Jeg ønsker hovedsakelig å undersøke flerspråklige elevers synspunkter og 

refleksjoner om temaet «integrering» og videre se om det har noe sammenheng med hvordan 

de oppfatter samfunnsfagets rolle i deres integreringsprosess.  

Videre har Pahesha Nora Mahendran (2011) utført en studie av tamilske jenter i Norge for å 

undersøke om utdanning fører til integrering. Dette er en studie som undersøker hvorfor 

tamilske jenter velger høyere utdanning, og hvordan deres valg av utdanning kan forklares. 

Mahendran konkluderer med at det finnes to årsaker til utvalgets valg av høyere utdanning 

der det ene er at det setter foreldrene deres i godt lys, der jentene får god økonomi og et godt 

rykte blant tamilerne og representerer den tamilske minoriteten som velintegrert og gode 

samfunnsborgere. Den andre årsaken er at de søker etter å løsrive seg litt fra kollektivistiske 

og konservative tankeplan deres kulturer bærer preg av, og oppnår dette gjennom utdanning 

fordi de blir mer selvstendige og mer integrert i det norske samfunnet og dens kultur. 

Studiens innhold og konklusjon ligner ikke på hva jeg ønsker å undersøke, men den viser til 

hvor viktig utdanning er for opplevelsen av integrering. I begge årsakene de tamilske jentene 

legger frem ligger det et ønske om å føle seg integrert og som en god samfunnsborger og de 

ser på utdanning som den beste veien dit. I min studie blir det interessant å undersøke om 

elevene jeg intervjuer mener det samme om samfunnsfaget på videregående skole.  

 

 

1.4 Oppgavens oppbygning 
I det følgende skal jeg først danne et teoretisk rammeverk for oppgaven (kapittel 2). Dette 

kapitlet skal deles opp i tre delkapitler der kapittel 2.1 skal omhandle teorier om integrering, 

kapittel 2.2 om sosial kapital og kapittel 2.3 skal omhandle teorier om undervisning i 

demokrati og medborgerskap.  

 

Videre skal jeg redegjøre for metodisk tilnærming i kapittel 3. Her skal jeg først redegjøre for 

forskningsdesign (kapittel 3.1), for så å beskrive datainnsamlingsmetoder (kapittel 3.2) og 
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analyse (kapittel 3.3), og til slutt diskutere oppgavens troverdighet (kapittel 3.4) og 

forskningsetiske retningslinjer (kapittel 3.5).  

 

I kapittel 4 skal jeg foreta analysen der jeg både representerer funnene og drøfter dem opp 

mot relevant teori. Denne delen er også todelt der jeg først presenterer og diskuterer funn om 

elevenes oppfattelse av integrering som tema (kapittel 4.1) og deretter funn basert på deres 

refleksjoner om samfunnsfagets mulige rolle i integreringsprosesser (kapittel 4.2). Jeg 

avrunder i en konklusjon i kapittel 4.3 og gir forslag om endringer til fremtidige studier 

(kapittel 4.4). 
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2 Teoretisk rammeverk for oppgaven 
I denne delen av oppgaven skal jeg danne et teoretisk rammeverk som skal være til hjelp å 

diskutere oppgavens forskningsspørsmål. For å få til dette på en oversiktlig måte har jeg valgt 

å dele teorikapittelet inn i tre hoveddeler. Den første delen danner et teoretisk rammeverk om 

temaet integrering (2.1), deretter redegjøres teorier for sosial kapital (2.2) og i den siste delen 

presenteres teori i samfunnsdidaktisk perspektiv (2.3). Teoriene presentert i dette kapitlet skal 

sammen brukes til å belyse oppgavens forskningsspørsmål i en senere drøftingsdel (4).  

 

2.1 Integrering 
I denne hoveddelen skal det redegjøres og aktualiseres for teorier om integrering og sosial 

kapital. For å belyse innsamlet data har jeg valgt å benytte meg av integreringsteorier av 

akademikerne Thomas Hylland Eriksen og Cora Alexa Døving. Videre benytter jeg meg av et 

utredningsutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd om Sosial kapital som videre støtte for å 

belyse temaet integrering.  

 

Jeg har valgt å benytte meg av teorier av akademikere som kjenner Groruddalen godt. 

Elevene i mitt utvalg har ikke vokst opp i Groruddalen, men de også har vokst opp i Oslo øst 

der området ligner Groruddalen veldig. Det at teoretikerne har god kjennskap til området 

elevene er godt kjent med og at disse to områdene bærer preg av hverandre kan være med på 

å belyse forskningsspørsmålet i denne oppgaven.  

 

2.1.1 Perspektiver på integrering 
Eriksen (2010) understreker viktigheten av å presisere begrepet integrering i boken samfunn. 

Han setter opp fire distinksjoner som tar for seg spørsmål som Hvem skal integreres?, Hva 

skal de integreres til?, og Hvem skal de integreres av?. De fire distinksjonene Eriksen 

redegjør for er systemisk og sosial integrasjon, formelle og uformelle relasjoner, sosial 

integrasjon og kulturell integrasjon og storskala og småskala samfunn, og jeg skal forsøke å 

belyse de tre første distinksjonene siden det er de som er mest relevante for min studie.  

 

Eriksen skriver om den første distinksjonen, systemisk og sosial integrasjon, der han 

definerer systemisk integrasjon som sosiale institusjoner på makronivå som evner å 

opprettholde stabilitet og vedlikehold. Eriksen argumenterer videre at disse institusjonene er 
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uavhengige av aktørene som inngår i dem. Et fokus på systemisk integrering vektlegger 

derfor betydningen av at individer blir innlemmet i samfunnets institusjonelle system. Sosial 

integrasjon på den annen side beskrives som de sosiale relasjoner og sosialt nettverk et 

individ har. Her er menneskene som utgjør samfunnet i fokus, med deres nettverk og 

tilhørighetsfølelse. Disse formene for integrering trenger ikke å være avhengig av hverandre, 

men det er allikevel ikke et tilfeldig forhold mellom dem. De er ikke avhengige av hverandre 

fordi systemiske aktiviteter som at bussen går når den skal, er ingen garanti for at en har et 

sosialt nettverk og en tilhørighetsfølelse med den tillit og de forpliktelser den medfører. 

Samtidig forekommer ikke forholdet mellom begrepsparet tilfeldig heller, for dersom en går 

ut over de personsentrerte nettverkene og ser på integrasjon i lokalsamfunn som helhet kan 

det føre til fragmentering. Dette kan forklares gjennom at dersom innbyggere i et lokalmiljø 

skal utgjøre helheten, men dette avhenger av deres integrering i det geografiske stedet, med 

tilhørighets følelse. Dersom innbyggerne mangler fellesarenaer som knytter ulike nettverk 

sammen, og kun er integrert gjennom personlige nettverk, kan dette føre til fragmentering i 

lokalsamfunnet som videre fører til småsamfunn i lokalsamfunnet som bidrar til å skape 

avstand mellom innbyggerne. En konsekvens av en slik utvikling kan medføre tap av tillit 

lokalt, som kan vokse seg oppover i systemet og svekke institusjonene på systemnivå 

(Eriksen, 2010, s. 71).  

 

Videre skiller Eriksen (2010, s. xx) mellom uformell og formell integrasjon. Når det gjelder 

uformell og formell integrasjon i forhold til systemisk integrering snakker man om den 

enkeltes inkludering i det formelle samfunnssystemet. Dette gjelder eksempelvis deltakelse i 

formelt arbeid framfor svart arbeid og deltakelse i sivile organisasjoner. Når en snakker om 

denne typen integrering med tanke på sosial integrering, omfatter det etablering av formelle 

eller uformelle sosiale nettverk, der det formelle viser til nettverk tilknyttet skole, arbeidsliv, 

organisasjonsliv og andre formelle institusjoner, mens det uformelle nettverket etableres 

mellom naboer eller andre uformelle organisasjoner. Eriksen viser til nytten med å forstå 

sterke og svake forbindelser når en snakker om sosial integrasjon. Her skriver Eriksen at 

sterke sosiale bånd i et nettverk er en svakhet fordi individene da kun holder seg til de få, 

men sterke, relasjonene de har. På den annen side viser han styrke i svake bånd fordi 

individer med et mangfold av svake bånd får tilgang til bredere informasjon og kunnskap om 

samfunnet. Informasjonen og kunnskapen en oppnår med svake bånd, men flere nettverk, gir 

individet et større potensial enn de individene med sterke, men få nettverk. Eriksen viser til at 
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det er de svake båndene som fører til at tanker og ideer sprer seg raskere i et samfunn 

(Eriksen 2010, s. 72). 

 

Eriksen skiller videre mellom sosial og kulturell integrasjon. Sosial integrasjon omhandler 

den relasjonen en har til individer en omgås med og befinner seg rundt. Sosial integrasjon 

blir til gjennom sterke og svake bånd en har i sitt nettverk, og oppnås når en opprettholder 

forpliktelser og stabilitet i relasjoner til andre individer i samfunnet. Kulturell integrasjon på 

den annen side handler om å danne en forståelse for felles lover og regler i samfunnet, og 

opprettholder disse. Individet skal også ha ferdigheter for å fungere i samfunnet, og dette 

samlet med å kunne opprettholde og kunne gjeldende lover og regler i samfunnet, produseres 

det Eriksen kaller for en felles mening (Eriksen 2010, s.75). Følgende utdrag fra boken 

samfunn illustrerer forskjellen mellom sosial- og kulturell integrasjon: 

To personer bor i samme oppgang i et borettslag i Oslo øst. Den ene er en somalisk 
kvinne med fire barn. Mannen bor ikke lenger hjemme. Hun forstår knapt norsk, og 
bruker barna som tolk i møter med øvrighetspersoner, selv om dette sterkt frarådes. Når 
selvangivelsen kommer i posten, kaster hun den i søpla, ettersom hun tror den er en 
reklamebrosjyre. Hun er tildekket og får spydigheter slengt etter seg på gata. Hun har 
aldri hatt lønnsarbeid og er funksjonell analfabet. [...] Naboen, en trapp opp, er en 
enslig nordmann på 32 år. Han har ingen problemer med å gjøre seg forstått på 
sosialkontoret, levere tippekupongen og finne frem i supermarkedet. Han har full 
kontroll over fjernkontrollen og vet til enhver tid hva som går på kino og når han skal le 
av fjernsynskomikerne. Ingen skuler på ham når han går ut av leiligheten; han er 
fenotypisk umarkert (altså blek i huden). [...] Det bør forresten tilføyes at kvinnen har 
en lang liste av personer hun kan ringe til dersom hun har et problem, sender tusen 
kroner i måneden til søsteren i Somalia og vet at hennes barn har lysere framtidsutsikter 
i Oslo enn de ville hatt i Somalia. Mannen kjenner derimot ingen. Han er på hils med et 
par dusin mennesker i bydelen, men han har ingen å ringe til. (Eriksen, 2010, s. 74-75) 

Som illustrert over, kommer det til synet et uavhengighetsforhold mellom de to 

integrasjonsformene. En kan være sosialt integrert der en har et bredt nettverk med både 

sterke og svake bånd, men ha manglende kunnskaper om, og ikke opprettholde, lovene og 

reglene i samfunnet, slik som den somaliske kvinnen. Motsatt, kan en være kulturelt integrert 

gjennom å være kunnskapsrik når det gjelder de lover og regler som gjelder i samfunnet, 

opprettholde disse og besitte ferdigheter for å fungere i samfunnet, men ikke ha sosiale 

nettverk, slik som den 32 år gamle nordmannen i eksemplet over. En kan også spørre seg om 

hvem av de overnevnte som er best integrert. Er det den somaliske kvinnen med sterke 

sosiale bånd og mangel på kulturell integrering eller er det nordmannen med sterk kulturell 

integrasjon, med mangel på sosial integrasjon? Dette viser til kompleksiteten av 
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integreringsbegrepet, og viser samtidig et uavhengig forhold mellom ulike former for 

integrasjon.  

Sofienlund benytter Eriksens teori om kulturell og sosial integrering gjennom å vise til 

viktigheten av skolen som integreringsarena gjennom følgende formulering: 

Kulturell og sosial integrering gjennom skolen danner i stor grad grunnlaget for 
deltakelse i arbeidslivet, som knyttes til systemisk integrering ved deltakelse i 
samfunnets institusjonelle system (Eriksen, 2010, s. 82). En mest mulig omfattende 
deltakelse i arbeidslivet anses som positivt fordi det styrker den systemiske 
integreringen ved å gjøre nasjonaløkonomien mer robust, og fordi lønnet arbeid anses 
som en viktig kilde til selvrespekt og livskvalitet. Samtidig medfører deltakelse i 
arbeidslivet en sosial integrasjon, ettersom det innebærer samhandling mellom 
mennesker som følgelig medfører dannelse av både sterke og svake sosiale bånd 
(Eriksen, 2010, s. 82). Eriksen (2010) påpeker dermed at selv om de ulike formene for 
integrering ikke nødvendigvis er avhengig av hverandre, kan de likevel ha betydelig 
innvirkning på hverandre (Sofienlund 2018, s. 16).  

Som vist i utdraget over, viser Sofienlund til skolens funksjon i å danne grunnlag for 

deltakelse i yrkeslivet og storsamfunnet. Videre vises det til hvilke forbindelser dette har til 

den systemiske integreringen.  

Døving (2009) vektlegger integrering som en sosial prosess. Hun påpeker at integrering er et 

aktivt verb og kommer fra latin der det betyr «å gjøre hel». I Norge blir integreringsbegrepet 

stadig brukt for å gjøre deler om til helhet, og det er dette Døving mener at viser til en sosial 

prosess, som på et eller annet nivå, føyer sammen minoriteter og majoriteten til en helhet; 

«det norske samfunnet» (Døving, 2009, s. 9). Her antas det at når individer integreres i 

samfunnet, får man et samfunn som er produktivt der det fungerer som en enhet framfor et 

fragmentert samfunn. Et fragmentert samfunn kan føre til et ineffektivt samfunn som 

etterhvert kan gå i oppløsning. Dette viser hvor viktig det er for individer å integreres for 

samfunnets skyld (Døving 2009, s. 8).  

 

Videre viser Døving til integreringens flertydige betydning. Hun skriver at en kan være 

integrert sosialt på en arbeidsplass men ikke i et lokalmiljø, og på samme måte kan en familie 

være velintegrert i barnas fritidsaktiviteter og foreldrenes medlemskap i en katolsk kirke, men 

lite integrert i det norske storsamfunnet. Hun viser til et utsagn av en av hennes informanter 

der informanten forklarer at til tross for å ha oppnådd de viktigste kriterier for å ansees som 

velintegrert; å kunne det norske språket flytende, å være yrkesaktiv og ha høy utdanning, er 

det fortsatt flere kulturelle trekk hun opplever at hun mangler og aldri kan være en del av. For 
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eksempel sier hun at hun aldri har vært på fjellet, overnattet i et telt i skogen, hun går aldri 

skogturer og har aldri lært seg å stå på ski. Ikke har hun noe glede av å sole seg under en 

stekende sol heller fordi hun ikke liker å bli brun. Og ikke minst er det mange skikkelser 

hennes sosiale krets syns hun burde vite om men som hun ikke har kjennskap til (Døving 

2009, s. 10-11). Dette viser at integrering ikke har en entydig betydning, og at en kan føle seg 

integrert i en del av samfunnet men ikke i et annet.  

 

Samtidig som integrering kan ha en flertydig betydning har den også ifølge Døving fått en 

metafysisk betydning, der den forekommer som et svar på ethvert samfunnsproblem. 

Utfordringer knyttet til deler av minoritetsbefolkninger skyldes «mislykket integrasjon» mens 

«vellykket integrasjon» skyldes at deler av minoritetsbefolkningen viser god innsats å tilpasse 

seg det norske samfunnet (Døving 2009, s. 1). Med Arbeiderpartiet i regjering ble 

utdanningstilbudet og arbeidsmarkedet tilrettelagt slik at nyankomne og deres etterkommere 

kunne oppnå økonomisk og sosial trygghet. Siden det ble observert at en slik integrering ikke 

skjedde av seg selv, åpner Døving opp for at mye av svaret på hvorfor dette ikke skjer ligger i 

majoritetens forståelse av kulturforskjeller og forestillinger om integrasjon. Videre preges 

Døving av spørsmålet om når en er integrert nok. Her viser hun til et syn på integrering som 

en vei framfor et tydelig mål. Hun mener at denne veien burde strekke seg mot en rekke mål, 

som for eksempel et samfunn uten diskriminering og noenlunde lik tilgang til de samme 

goder blant flertallsbefolkningen og minoritetsbefolkningen. Hun skriver at et integrert 

samfunn skal fungere som et inkluderende samfunn der det skapes en viss grad av 

samhørighet blant en mangfoldig befolkning (Døving 2009, s. 11). 

 

2.2 Sosial kapital 
Sosial kapital forstås ulikt av forskere, men fellesnevnere er tillitt, felles sosiale verdier og 

normer og deres håndheving, sosiale nettverk preget av gjensidighet og engasjement for 

fellesskapets beste, som understreker hvor sammensatt og flersidig begrepet er. Forskning om 

sosial kapital undersøker for eksempel aspekter som hvordan gjensidig tillitt letter samarbeid 

blant individer i samfunnet (Hvinden, 2005, s. 17). Forskning om sosial kapital har også 

behandlet begrepet som et fenomen som har betydning for samfunnets flere nivåer; mikro- 

(små grupper i samfunnet), meso (kan være en by eller en bydel)- og makronivå (nasjonalt 

nivå). Her refereres det til sosial kapital som en ressurs som skal fremme måloppnåelse eller 

ivareta viktige verdier og hensyn på alle tre nivåer. Sosial kapital krever å bygges opp, 
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vedlikeholdes og fornyes gjennom innsats eller virksomhet, for et motsatt tilfelle kan føre til 

at det forvitrer eller forringes. Dette aspektet rettferdiggjør bruken av «sosial kapital». 

 

Putnam (2002) introduserer en forståelse av sosial kapital som er med på å konkretisere en 

tosidighet ved begrepet, nærmere bestemt sosial kapital og dets følger og sosial kapital som 

tillitt, normer og engasjement. For å konkretisere introduserer Putnam begrepene bånd og 

bruer (s. 22-23). Med bånd mener Putnam innadvendte sosiale enheter som markerer grenser 

mot utenverden, og som utelukker andre, de av dem som bindes sammen er folk som står 

hverandre nær og som er like hverandre. Sosial kapital som bruer viser derimot det motsatte, 

at det skapes forbindelser og nettverk basert på utadvendthet og åpenhet for personer og 

grupper som er ulikt seg selv og som har andre kjennetegn.  

 

Bourdieu (1992) ser sosiale aktører i sosiale felt som bestemt av mengden kapital de besitter, 

og av hvilke strategier de benytter for å forfølge sine mål. De ulike kapitalformene Bourdieu 

redegjør for i den sammenheng er økonomisk, kulturell, sosial og symbolsk kapital. Disse 

formene for kapital er gjensidige forutsetninger for hverandre og den enkelte type kapital kan 

ikke forstås utenom den andre. Han belyser også hvordan systematisk forskjellig tilgang til de 

ulike formene for kapital bidrar til å reprodusere sosial ulikhet og maktforskjeller. Bourdieu 

og Wacquant definerer sosial kapital som følger 

 

summen av ressurser, faktiske eller virtuelle, som tilkommer et individ eller en gruppe 
som resultat av å ha et vedvarende nettverk av mer eller mindre institusjonaliserte 
forbindelser av gjensidig bekjentskap og anerkjennelse. (Bourdieu & Waquant, 1992, s. 
119)  

 

Her betones sosial kapital som noe som må arbeides for og bygges opp. Sosial kapital er 

resultat av mer eller mindre bevisste investeringsstrategier der opprettede sosiale forbindelser 

må pleies for å vedlikeholdes og at den enkelte må sikre at de andre deltakerne i et nettverk 

har noe igjen for å opprettholde kontakt med og stille opp for vedkommende. Disse 

investeringene innebærer å omdanne tilfeldige sosiale relasjoner som naboskap, til 

vedvarende relasjoner som er nødvendige og selektive, og som innebærer varige forpliktelser 

så vel som rettigheter og gjensidig kjennskap og anerkjennelse (Bourdieu, 1986; Hvinden, 

2005, s. 19).  
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På den annen side utviklet Glenn C. Loury (1987; Hvinden, 2005, s. 19) en egen tilnærming 

til sosial kapital på 1970 tallet, i forskning om hva som bestemmer afroamerikaneres 

arbeidsmarkedsplassering og økonomiske framgang. Loury beskriver først og fremst hvordan 

en får tilgang på sosial kapital, og han skriver at barn får tilgang på denne formen for kapital 

gjennom sine foreldre. Med dette mener Loury foreldrenes atferd og engasjement i barnas 

tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter. En lang historie med diskriminering vil resultere i at 

færre barn av minoritetsforeldre vil få tilgang på denne formen for kapital sammenlignet med 

barn av andre foreldre. Lourys andre bidrag om sosial kapital handler om segmentering av 

familier med lik etnisk bakgrunn. Han skriver at slike familier kan klumpe seg sammen og 

danne «lokale offentlige goder», som igjen vil ifølge Loury være med på å bestemme hvilken 

økonomisk framgang alle de unge i det området vil få.  

 

Loury viser til offentlig skoler, tilgang til informasjon om og oppfatninger av 

arbeidsmarkedet og sosiale påvirkninger fra andre unge i samme område som eksempler av 

stedavgrensede offentlige goder. Han understreker også at selv om dette er ressurser den 

enkelte har tilgang på, er de forbeholdt dem som sogner til samme lokale område, mens andre 

er avskåret fra dem. Til slutt betoner Loury at barn med fattige foreldre fortsatt kan få tilgang 

på nyttig sosial kapital gjennom å bo i et middelklasses nabolag og omgås med barn med 

utdannede og velstående foreldre (Hvinden, 2005, s. 19).  

 

En tilnærming til sosial kapital blir videre utviklet av James Colemen med utgangspunkt i 

utdanning og utdanningsresultater i USA. Colemen definerer sosial kapital som følger 

det settet av ressurser som ligger i familierelasjoner og den sosiale organiseringen av 
lokalsamfunn [community] og som er nyttig for den kognitive og sosiale utviklingen til 
et barn eller en ung person. Disse ressursene er forskjellige for ulike personer og kan 
utgjøre en vesentlig fordel for barn og unge i utviklingen av deres humankapital. 
(Coleman, 1990, s. 300)  

Forskjeller i grad av fellesskap og lokalsamfunn rundt skolen ble ansett av Coleman som at 

kunne til en viss grad forklare forskjeller i skoleresultater, spesielt for elever som hadde den 

mest utsatt for sosiale og etniske bakgrunnen. Han tolker disse funnene, sammen med andre 

funn, om at det i noen lokalsamfunn forekommer en styring av foreldre og barn av sterke og 

bindende normer som er i pakt med lærerens bestrebelser, enn i andre lokalsamfunn. 

Normene vises her til som sosial kapital som skal gjøre opp for ugunstig sosial bakgrunn. 
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Dette er en mer kollektivistisk fortolkning og er utsatt for kritikk for å være adhocpreget 

siden sosial kapital ikke var en del av Colemans rammeverk da han først startet ut. 

Coleman definerer altså sosial kapital ut fra dens følger. Oppbygning av sosial kapital skjer 

sin et utilsiktet følge av individers målrettede handlinger. Denne forståelsen gjør Colemans 

definisjon av begrepet om til et abstrakt fenomen. Han betoner at sosiale relasjoner kan 

utgjøre sosial kapital ved å etablere forpliktelser og forventinger mellom aktører, skape tillitt 

i sosiale omgivelser, etablere åpne kilder for informasjon, fastsette normer som understøtter 

bestemte former for atferd og håndheve sanksjoner mot dem som bryter normene (Coleman, 

1990; i Hvinden 2005, s. 20).  

 

Hvorfor er det nødvendig å inkludere sosial kapital som begrep for å belyse 

forskningsspørsmålet i denne studien? Svaret er at sosial kapital i de senere årene har hatt en 

vekst i vitenskapelig forskning og publikasjoner. Ifølge Hvinden skyldes dette mange 

faktorer, men to av disse faktorene som er grunnlag til denne veksten er også relevante for 

denne studien. Den første faktoren ser sosial kapital som et nyttig verktøy i 

integreringsarbeidet av innvandrere. Det blir sett på som et viktig verktøy for å kartlegge og 

forstå problemer og muligheter i arbeidet med å integrere innvandrere i det norske samfunnet. 

Den andre faktoren er at sosial kapital blir påpekt å være helt nødvendig for at et samfunn 

skal fungere. For at viktige samfunnsoppgaver skal bli løst kreves sivilt engasjement og 

frivillig sosial deltakelse, samtidig som det fremmer et inkluderende, tillitspreget og fleksibelt 

samfunn med plass for alle slags mennesker. Sosial kapital fremhever at nettverk, tillit, 

fellesskap og gjensidighet mellom mennesker fortsatt er viktig (Hvinden 2005, s. 13). Dette 

er viktig å ha med i denne studien fordi det er med på å belyse ulike tolkninger elevene i 

utvalget mitt har om integrering som begrep og også for å se det i lys av samfunnsfagets 

mulige rolle i elevenes egen integreringsprosess.  

 

2.3 Demokratisk og inkluderende medborgerskap 
Integrering er et komplekst fenomen som er, slik det er beskrevet over (2.1), en sosial prosess 

som preger flerspråklige individer i samfunnet. Det innebærer å danne relasjoner på 

samfunnets ulike nivå og avhenger av den sosiale kapitalen et individ besitter. Både sosial 

kapital og integrering som prosess handler om å lære seg og forholde seg til diverse lover, 

regler, prosesser, kulturelle og politiske trekk i samfunnet. Samfunnsfaget i skolen blir 
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interessant, og det er relevant å undersøke hvordan flerspråklige elever opplever at kan ha i 

flerspråklige elevers egen integreringsprosess. Dette skal gjøres gjennom å overføre adferds 

standarder og normer som er akseptert og gjeldende i samfunnet, men samtidig lære elevene å 

ha et distansert forhold til disse (s. 174). I det følgende skal jeg presentere teoretiske 

perspektiver som er relevante for samfunnsfagets rolle i å danne medborgere gjennom 

undervisningen. Jeg skal først redegjøre for demokratisk medborgerskap (2.3.1) for så å 

redegjøre for undervisning samfunnsfagets rolle i å skape nasjonal identitet (2.3.2) og til slutt 

inkluderende medborgerskap (2.3.3). 

 

 

2.3.1 Demokratisk medborgerskap 
Janicke Heldal Stray (2014) skriver om skolens demokratiske mandat. Hun definerer 

demokratisk medborgerskap innenfor en pedagogisk ramme som «å lære å leve sammen i et 

politisk, stabilt fellesskap» (s. 655). Hun stiller spørsmålstegn ved om demokratisk 

kompetanse kan læres, og om skolen kan bidra til å styrke demokratiet og være samfunnets 

lim. Et aspekt hun trekker fram ved det å være medborger, er at det ikke er avhengig av status 

men av handlingsrommet for deltakelse i det aktuelle samfunnet individet er i. Stray 

argumenterer videre for at det å være medborger er en rolle, og at det er denne rollen som må 

læres. Hun redegjør først for rollen som medborger, der hun skriver at det har et normativt 

innhold som innebærer å forstå denne rollen utfra samfunnets politiske, kulturelle og sosiale 

forventninger til hvordan en person oppfører seg og agerer som demokratisk deltager. Dette 

synet støttes også av Børhaug (2005) der han argumenterer at samfunnsfaget har et dannende 

mandat ved at det skal danne borgere som deltar i samfunnet. Dette er relevant for denne 

studien fordi samfunnsfagets formål nettopp er å gi erfaringer og verktøy til å møte disse 

forventningene. Et eksempel på et slikt formål utredet av Utdanningsdirektoratet om sosial og 

kulturell kompetanse viser til hvordan faget evner å gi kompetanse i å møte kulturelle og 

sosiale forventninger i samfunnet: 

 

For å utvikle elevane sin kulturelle kompetanse til delta i eit multikulturelt samfunn, 
skal opplæringa leggje til rette for at dei får kunnskap om ulike kulturar og erfaring 
med eit breitt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringa skal fremme 
kulturforståing og medverke til å utvikle både sjølvinnsikt og identitet, respekt og 
toleranse. Elevane skal møte kunst og kulturformer som uttrykkjer både individualitet 
og fellesskap, og som stimulerer kreativiteten og dei nyskapande evnene deira. Elevane 
skal også få høve til å bruke dei skapande evnene sine gjennom ulike aktivitetar og 
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uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, kjensler og spontanitet. 
(Utdanningsdirektoratet, 2015, s. 3) 

 

Videre referer Stray til formålsparagrafens mål for opplæring om blant annet grunnleggende 

ferdigheter, tekstforståelse og de grunnleggende prinsipper for hvordan eleven kan forsvare 

sine egne og andres rettigheter, samt å forstå sine forpliktelser som samfunnsmedlem. Hun 

skriver også at disse målene er avgjørende for å oppnå demokratisk kompetanse. Deretter 

redegjør Stray for tre dimensjoner som bygger på hverandre og er avgjørende for skolen å 

bruke for å overføre elever kompetanse i demokratisk medborgerskap. Disse tre 

dimensjonene er intellektuell kompetanse (kunnskaper), verdi og holdningskompetanse og 

handlingskompetanse. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å kunne grunnleggende ferdigheter 

for å oppnå demokratisk kompetanse. En må kunne bruke disse ferdighetene i andre 

sammenheng enn i skolepresentasjoner. Det er disse dimensjonene som gir  utgangspunkt for 

at demokratisk medborgerskap kan (og må) læres (Stray, 2014, s. 658-659).  

 

Gjennom å gi opplæring basert på  kompetansemål sikter samfunnsfaget å gi den kunnskapen 

som er nødvendig for å oppnå det Stray argumenterer at er den første dimensjon; intellektuell 

kompetanse. Dette er kompetansemål som kunnskaper om de politiske, kulturelle og sosiale 

strukturene og prosessene i samfunnet. Videre kan det argumenteres at faget gir verdi og 

holdningskompetanse gjennom å gi opplæring i diskusjon om kontroversielle temaer. En kan 

argumentere for at diskusjoner om kontroversielle temaer der verdisyn kolliderer 

(eksempelvis terror) kan argumenteres å gi eleven mulighet til å tenke kritisk, istedenfor å 

passivt overta normer og roller i samfunnet. Å gi kunnskaper om et mangfoldig samfunn, 

som også er forankret i konkrete kompetansemål, er videre en måte å gi verdi- og 

holdningskompetanse fordi eleven lærer om ulike kulturer og blir overført prinsippet om 

likestilling mellom kjønn, etnisitet og religiøst ståsted. Den siste dimensjonen om 

handlingskompetanse blir møtt av samfunnsfaget gjennom at det gir opplæring i hvordan 

eleven burde handle i ulike politiske, kulturelle og sosiale situasjoner. For eksempel gir 

samfunnsfaget opplæring i at en burde stemme når det er valg. Faget har også som mål å gi 

innsikt i konsekvenser av et samfunn der antall deltakere i en valgsituasjon er lavere enn 

ønsket slik at eleven skjønner hvorfor det er gunstig å stemme ved valg. I det følgende skal 

jeg presentere Carsten Ljunggren sitt bidrag om opplæring i ambivalens.  

 

2.3.2 Opplæring i ambivalens 
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Carsten Ljunggren (2014) ser på opplæring i ambivalens og drøfter den svenske skolens 

funksjon i å gi elever en mening om og tilgang på å ettersøke en nasjonal identitet gjennom 

kommunikasjon om felles verdier, og faktorer som utfordrer disse, mellom lærere og elever. 

Han vektlegger skolens funksjon i å gi denne tilgangen til ettersøking gjennom å fremstille 

nasjonal identitet som en politisk rolle framfor en politisert nasjonal identitet. En nasjon kan i 

den sammenheng forstås utfra å være «space» (handlingsrom) framfor «place» (en stat) (s. 

40). Dette handlingsrommet skal videre forstås utfra verdiforskjeller som videre er bestemt av 

bestemte gruppebaserte autoriteter med en kulturell forankring, framfor gjennom 

kommunikasjon.  

 

Opplæring om ambivalens krever også videre regler som skal diktere handlinger som svarer 

på spørsmål som «hvem er vi?» og «hvem er vi ikke» fremfor «hvem er du?». Denne 

opplæringen burde videre bli forstått i lyset av en rolle der eleven blir påvirket til å  

identifisere seg med nasjonen framfor å ha en kognitiv identifikasjon. . Denne måten å 

påvirke elever til å føle seg identifisert med nasjonen handler om spørsmålet om hva 

individene som bor i landet kan være stolt av å bindes på grunnlag av.   

 

Videre er opplæringen i ambivalens en utfordring i prosessen om å øke aksept for å kunne ha 

to nasjonale identiteter på en gang. For eksempel at det skal kunne anerkjennes å ha en delt 

nasjonal identitet gjennom å være både svensk og fra en minoritet. Dette på bakgrunn av en 

antagelse om at de fleste innvandrere har en etnisk identitet som har betydning for dem, og at 

mange av dem samtidig er forberedt på å dele en politisk moralitet; at en må gjøre det som er 

politisk rettferdig. Sett fra dette perspektivet beskriver denne typen opplæring som å godta 

hvilke muligheter en har i livet gjennom å omskrive «selfhood» og gjøre nye og forskjellige 

ting mulig og viktig gjennom bruken av språket (Rorty, 1989, s. 39; Ljunggren, 2014, s. 40). 

Rorty berskriver videre at dette kun er mulig hvis en er villig til å ha som mål å utvide sitt 

repertoar framfor å holde seg til det ene «rette» beskrivelsen om hva som definerer nasjonal 

identitet. Læreren må kunne bruke samtaler i klasserommet og fremme deliberasjon om hva 

det vil si å være en (svensk) medborger, gjennom å stille spørsmålstegn ved hva det vil si å 

være en (svensk) medborger; hvordan det kan defineres, forsvares og kritiseres. Ljunggren 

utdyper videre: 

Here the teacher needs to contextualise such situations with respect to the specific 
classroom situation and to keep up certain ‘myths of Swedishness’ – not the extent to 
which they give an accurate reflection of reality but to the extent that they can be used 
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for deliberation, reflection and re-description. Swedish self-understanding may be 
characterised as ‘a land of open and tolerant citizens that with open arms curiously 
accepts people from all over the world, who are victims of inequality, patriarchal 
structures, religious repression and other un-Swedish phenomena’ – expressed in a 
somewhat special jargon by Andreas Johansson Heinö (2011, p. 37) [18], but quite 
possible to transform into a principal analysis of how ethnos and demos are constructed 
in Swedish society. The formulation of the Swedish myth is, irrespective of whether it 
is true, a fair way to examine not only different degrees of confidence in the assertion 
but also the degree of desire to belong to such a nation and the courage to challenge 
one’s own ingrained beliefs. (Ljunggren, 2014, s. 41) 

Nasjonal identitet, som vist i utdraget over, består av mange elementer, som gir flerspråklige 

elever muligheter til å innta en politisk rolle i deliberasjon. Dette for å kunne bli tilskrevet 

den svenske nasjonaliteten. Den overordnede utfordringen for medborgerskapsundervisning 

er kulturelle og politiske forskjeller i samfunnet som former et potensiell kontrovers. Dette 

fordi en opplæring som har et mål å styrke bindekraft og pluralisme, som kan være 

motsetninger, kan virke uoppnåelig med mindre elever identifiserer seg med det politiske 

miljøet utdanningen foregår i. Ljunggren viser til en endring i forventninger om hvordan 

elever velger å handle som en demokratisk medborger. Han viser til at disse forventningene 

handler nå om å lære og handle etter diverse verdier og diverse kunnskap framfor å være 

bundet til samfunnet. For å kunne møte disse nye forventningene hevder Ljunggren at en må 

ha et filosofisk perspektiv på utdanningen framfor erfaringsbasert kunnskap. Han 

argumenterer videre at utdanningen burde på en side tydeliggjøre individers prestasjon og 

framstillingsevne i tale og handling, noe som styrker pluralitet og framstilling, og på den 

annen side konfrontere spesifisering av individet og generalisering av medborgeren. Dette er 

viktig for samfunnsfaget fordi et individ burde bli opplært i å identifisere seg selv med 

nasjonen til tross for sin ulike kultur, religion og verdisyn. Dette er igjen relevant for denne 

studien fordi flerspråklige elever har ulike kulturer, religiøse bakgrunn og verdisyn, og 

dersom samfunnsfaget kan lære elevene opp til å identifisere seg med den norske nasjonen til 

tross for disse ulikhetene, kan det argumenteres for at faget kan ha en mulig innflytelse på 

elevenes integreringsprosesser.  Utdanning forstått slik, anerkjenner skoler som offentlige 

rom for sosial interaksjon og kollektive forestillinger om hva som bestemmer nasjonal 

identitet (Ljunggren 2014, s. 40-41).  

	

2.3.3 Inkluderende medborgerskap 
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Deliberativ diskusjon løftes frem av Habermas (1995) definisjon av deliberativ politikk som 

begrep, der en kan se muligheten uenigheter i et klasserom kan ha for å danne grunnlag for 

deliberativ diskusjon. Her beskriver Habermas tanke om deliberativ diskusjon at 

rasjonaliteten handler om å kunne begrunne sine valg og forsvare argumentene mot andres 

kritikk (Habermas, 1995). For det første krever dette at eleven har vurdert sitt eget valg (sin 

uenighet) kritisk og kommet fram til at han ikke er enig i det som foregår i klasserommet. Det 

neste steget er å kunne forsvare disse argumentene mot andres kritikk- noe som åpner for 

muligheten til å lære å diskutere på en deliberativ måte i møte med andres kritiske 

vurderinger av samfunnssituasjoner (Habermas, 1995, s. 35-40). 

Young (2000) betoner viktigheten av deliberative diskusjoners funksjon i å danne 

medborgere gjennom å snakke om felles verdier («shared values). Young argumenterer at det 

ikke burde jobbes mot å danne et felles sett av verdier fordi det kan føre til ekslusjon, fordi 

det kan by på utfall om at enkelte individer må affiliere verdier de ikke er enge i og gi opp 

sine verdier som kompromiss for å danne felles verdier. Young foreslår heller en demokratisk 

løsning gjennom normene av deliberativ demokrati der demokrati er «deepened through 

enabling more inclusivity of plural claims and perspectives and empowering for less 

privileged participants» (Young, 2000, s. 40). Deliberativ demokrati forstått slik skal kunne 

gi styrke til underrepresenterte samfunnsgrupper og muliggjøre et inkluderende fellesskap av 

felles påstander og perspektiver.  

 

James A. Banks (2015) skriver om inkluderende medborgerskapsunderisning, kun med en 

annen vinkling. Han drøfter konseptet med å utdanne for «transformative citizenship», der 

dette konseptet aktualiseres gjennom å oppklare to fenomener: «failed citizenship» og 

«successive citizenship». Her identifiseres «failed citizenship» som det som må identifiseres 

og transformeres gjennom utdanning. «Failed citizenship» defineres av Banks på følgende 

måte:  

Citizenship socialization is unsuccessful and fails when individuals who are born 
within the nation or migrate to it and live within it for an extended period of time do not 
internalize the values and ethos of the nation-state, feel structurally excluded within it, 
and have highly ambivalent feelings toward it. Racial, ethnic, cultural, linguistic, and 
religious groups that are victims of failed citizenship experience political alienation, 
have ambivalent national identities, and feel structurally excluded and politically 
separate within their nation-state. These groups also lack political efficacy and have 
low levels of political engagement and political participation in the polity. (Banks 2015, 
s.152)  



	 33	

Slik det forekommer i utdraget over kan «failed citizenship» forekomme når sosiale, 

kulturelle, økonomiske og politiske systemer i en nasjonal stat hindrer marginaliserte grupper 

å oppnå en fullstendig strukturell inklusjon (integrasjon) i nasjonen. Dette fører til at disse 

gruppene utvikler svake identiteter og lojalitetsbånd tilknyttet nasjonalstaten. Deres 

deltakelse i det politiske systemet blir som følge av dette begrenset og deres primære identitet 

rommer den etniske, rasebaserte, språklige eller religiøse gruppen de tilhører framfor 

nasjonalstaten de bor i. Banks argumenterer for at elever i marginaliserte grupper burde 

kunne beholde essensielle aspekter av sine etniske og kulturelle identiteter når de 

transformeres til «succesfull citizens» og blir med dette strukturelt inkludert i 

hovedstrømningen av samfunnet. Banks betoner imidlertid at det også er viktig for den 

nasjonale kulturen å forandre seg slik at den kan inkorporere forskjellige kulturer.  

Videre aktualiserer Banks denne situasjonen i kontekst av medborgerskapsundervisning. Han 

skriver at denne typen undervisning må ha som mål å hjelpe elever fra marginaliserte grupper 

med å oppnå en strukturell integrering og inklusjon i nasjonalstaten de bor i og klargjøre sine 

nasjonale identiteter. Videre viser han til annen forskning av Callhan og Muller (2013), der 

de viser til antydninger om at kunnskaper elever får sammen med et høyt nivå med sosiale 

forbindelser på skoler, øker troen på egne evner og muligheter og politisk engasjement for 

flerspråklige elever. Han argumenterer videre for at fag som samfunnskunnskap og skoler 

som promoterer gode elevrelasjoner kan hjelpe dem å utvikle en opplevelse av strukturell 

inklusjon (Banks 2015, s. 153). 

Til slutt setter han konteksten sammen med begrepene og drøfter det han kaller for 

«transformative citizenship». Han beskriver dette konseptet som en medisin for «failed 

citizenship» og skriver at det er dette som er veien til «successive citizenship». Følgende er 

hans beskrivelse av begrepet: 

Transformative citizenship education recognizes and validates the cultural identities of 
students while helping them to attain the knowledge and skills required to function 
effectively in the civic culture of the nation as well as to challenge racial, social class, 
and gender inequality. It helps students to develop decision-making and social action 
skills needed to identify problems within society, clarify their values, and take action to 
enhance democracy and social justice within their communities, nation, and the world. 
Transformative citizenship education enables students to become both successful 
citizens and change agents. It is a powerful anti- dote to failed citizenship. (Banks 
2015, s.154)  
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Som nevnt i utdraget over kreves en identifisering og validering av elevenes kulturelle 

identiteter samtidig som at elevene får kunnskap om og ferdigheter til å fungere effektivt i 

samfunnet, samtidig som en klarer å utfordre ulikhet. Det kan argumenteres for at ulikhet i 

form av verdisyn, tro, moral og samfunnsstruktur kan utfordres gjennom å komme til felles 

enighet, fordi det gir en felles forståelse for samfunnet eleven lever i til tross for de ulike 

kulturelle og religiøse synene og tankene en elev bærer med seg inn i klasserommet. Det er 

ingen tvil om at det i et mangfoldig klasserom fremkommer uenigheter, ulike verdisyn og 

ulikheter. For å kunne inkludere alle i et samfunn, eller i et klasserom, krever det å komme til 

enighet om uenighetene. Denne tanken bygger på McAvoy og Hess (2015) sitt mål om 

deliberativ diskusjon i klasserommet. Målet er å danne en felles forståelse gjennom å lytte til 

ideer i progresjon. Forskerne identifiserer klasserommet som en av de mest lovende stedene å 

lære om ferdigheter og verdier nødvendig for å danne deliberative demokratiske borgere. 

Utfra deres beskrivelse av målet her kan det argumenteres for at det i klasserommet befinner 

seg forskjellige forståelser og at deliberativ diskusjon her skal brukes som et redskap for å 

komme til en felles forståelse. Dette viser igjen hvordan uenigheter i et klasserom kan bidra i 

å utvikle ferdigheter i deliberativ diskusjon avhengig av hvordan de håndteres (McAvoy og 

Hess, 2013, s. 19-22). 

 

For å kunne diskutere funnene i denne oppgaven kommer jeg til å bruke teorier om 

integrering (2.1) og sosial kapital (2.2) for å diskutere funn knyttet til det første 

forskningsspørsmålet. Deretter kommer jeg til å benytte meg av teorier om demokrati og 

medborgersap (2.3.1), opplæring i ambivalens (2.3.2) og inkluderende medborgerskap (2.3.3) 

for å diskutere funn tilknyttet det andre forskningsspørsmålet.  
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3 Metode for innsamling og tolkning av 
data 

I dette kapittelet skal det først redegjøres for forskningsdesign og utvalg (3.1). Her blir først 

valget av design blir diskutert opp mot forskningslitteratur (3.1.1) og deretter kommer en 

beskrivelse av utvalget (3.1.2). Videre redegjøres det for innsamling av data (3.2), analyse av 

data (3.3) der jeg beskriver hvordan jeg gikk fram for å analysere de innsamlede dataene og 

til slutt diskuterer jeg forskningens troverdighet (3.4) og forskningsetiske problemstillinger i 

punkt 3.5. 

3.1 Design 
I det følgende skal jeg først redegjøre for utvalget (3.1.2), deretter skal jeg vise til innsamling 

av data for denne oppgaven (3.2), for så å beskrive hvordan jeg analyserte materialet (3.3). 

Mot slutten av dette kapitlet skal jeg diskutere oppgavens troverdighet (3.4) og 

forskningsetikk (3.5).  

 

3.1.1 Et kvalitativt forskningsdesignet 
Kvalitativ forskningsdesign har som et overordnet mål å undersøke fenomener tilknyttet 

individer og situasjoner i deres sosiale virkelighet. Dette overordnede målet har også en nær 

tilknytning til målet for denne oppgaven. Denne oppgaven sikter til å forstå flerspråklige 

elevers opplevelse av sin livssituasjon som et flerspråklig individ i et mangfoldig samfunn 

gjennom å undersøke to forskningsspørsmål: hvilke refleksjoner gjør et utvalg flerspråklige 

elever seg rundt temaet «integrering», og hvordan reflektere flerspråklige elever om 

samfunnsfagets rolle i integreringsprosessen? Den kvalitative tilnærmingen handler også om 

hvordan mennesker forholder seg til sin livssituasjon, altså sin «livsverden» (Dalen, 2013, s. 

15). Dette er et begrep godt egnet for å belyse opplevelsesdimensjonen som handler om å 

undersøke individers opplevelse av livssituasjonen framfor beskrivelser av forholdene 

individet lever under. Dette er også tett tilknyttet oppgavens overordnede formål der elevenes 

refleksjoner om integrering som tema og deres refleksjoner om samfunnsfagundervisningens 

mulige rolle i integrering sikter til å få innsikt i elevenes erfaringer og opplevelser i egne liv. 

 

Forskningsspørsmålene i denne oppgaven undersøkes gjennom et kvalitativt 

forskningsintervju fordi metoden handler om «utveksling av synspunkter» mellom to 

personer som snakker om et felles tema (Dalen, 2013). Det er også ifølge Dalen en metode 
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som har som mål å «fremskaffe fyldig og beskrivende informasjon om hvordan andre 

mennesker opplever ulike sider ved sin livssituasjon» (s. 13). Hun argumenterer videre for at 

det kvalitative forskningsintervju er best egnet til å få innsikt i andre menneskers tanker, 

følelser og erfaringer (Dalen, 2013, s. 13). Forskningsspørsmålene tilknyttet denne oppgaven 

har som mål å få innsikt i tanker elever har om temaet integrering og deres erfaringer 

tilknyttet samfunnsfagundervisningens mulige rolle i integreringsprosessen. Derfor benytter 

jeg meg av et kvalitativt forskningsintervju for å undersøke forskningsspørsmålene i denne 

oppgaven.  

 

I denne studien var planen primært å kun benytte kvalitativt forskningsintervju som metode. 

Nærmere bestemt ønsket jeg først foreta et pilotintervju og deretter et semi-strukturert 

intervju med mulige oppfølgingsintervju. Pilotintervjuet skulle bidra til å prøve ut 

intervjuguiden og ble gjennomført med en elev som ikke ble medregnet i utvalget. Jeg valgte 

å intervjue en av mine egne elever som jeg har god relasjon til og som jeg håpet kunne gi 

meg ærlige tilbakemeldinger på spørsmålene. Etter gjennomført pilotintervju fikk jeg 

tilbakemeldinger om at noe av spørsmålene var veiledende. Disse spørsmålene ble gjort om 

på for det egentlige intervjuet og pilotintervjuet ble ikke medregnet i 

datainnsamlingsprosessen.  

 

Etter pilotintervjuet ble det gjennomført et første intervju med et utvalg av fire elever. Det var 

her den første datainnsamlingen skjedde. Planen etter dette intervjuet var å følge opp med et 

oppfølgingsintervju for å få rikere data, men jeg opplevde under første intervjurunde at 

elevene ikke hadde særlig kjennskap til tema og syntes det var vanskelig å besvare 

spørsmålene. Dette førte til at jeg ikke fikk nok datagrunnlag for å begynne å analysere for å 

møte oppgavens formål. Jeg ble enig med klassens samfunnsfagslærer om at hun skulle ha en 

undervisningstime om temaet jeg undersøker for å gi elevene et bedre grunnlag til å reflektere 

omkring integrering og egne erfaringer og opplevelser knyttet til dette. Jeg observerte  

følgelig en samfunnsfagstime om temaet. Denne observasjonen ble ikke brukt til å samle inn 

data, men som grunnlag for neste intervjurunde.  

 

Etter observasjonsrunden ble det foretatt et nytt intervju, og det viste seg at elevene hadde fått 

mange nye refleksjoner etter samfunnsfagstimen. De kom med fyldigere svar der de viste til 

eksempler fra egne liv og egne erfaringer. Med følgende figur kan forskningsdesignet for 

denne oppgaven oppklares: 
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Figur 1 over viser til datainnsamlingsprosessen for denne oppgaven. De blå rutene er de 

prosessene der det faktisk ble samlet inn data for oppgaven. De grå rutene med 

«pilotintervju» og «observasjon» viser til prosesser der det ikke ble samlet inn data, men som 

var viktige for studiens utvikling. Dette fordi pilotintervjuet bidro til å spisse og forbedre 

intervjuguiden og observasjonen ga elevene et bedre grunnlag for å snakke om temaet og 

kople det til egne erfaringer.  

 

3.1.2 Utvalget 
Forskningen er basert på et utvalg av fire videregående elever; to jenter og to gutter. Elevene 

går første året sitt på en videregående i Oslo. Jeg valgte å foreta undersøkelsen min med 

elever på videregående opplæring fordi de har hatt undervisning i samfunnsfag i tolv år og 

kan være mer reflekterte ovenfor et komplekst tema som «integrering». Denne antakelsen 

gjenspeiles også av læreplanmålet av samfunnsfag etter 10. årssteg der eleven skal kunne 

«gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i 

fleirkulturelle samfunn». Videre skal eleven, etter VG1/VG2, kunne «diskutere korleis 

religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar» i samfunnsfag 

(som bygger på foregående kompetansemål). Dersom jeg hadde valgt å foreta undersøkelsen 

med elever fra ungdomsskole, kunne jeg ha risikert at de ikke hadde dekket det første og mer 

relevante kompetansemålet.  

 

Dataene for denne forskningen ble innhentet på en skole øst i Oslo. Jeg ville helst inkludere 

elever jeg ikke hadde kjennskap til fra før i utvalget for å minke sjansen for feilkilder. Det var 

kun pilotintervjuet jeg foretok med en av mine elever. Derfor kontaktet jeg avdelingsleder 

ved skolen og lurte på om hun kjente noen samfunnsfagslærere som kanskje ville være 

interessert i mitt prosjekt. Hun gav meg navnet til en lærer som uttrykte stor interesse for mitt 

Pilotintervju Første runde 
med intervju Observasjon Andre runde 

med intervju 
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prosjekt, som videre gav meg muligheten for å presentere prosjektet mitt i to klasser. Det var 

kun i en klasse at prosjektet ble møtt med interesse av elevene og jeg delte ut 

samtykkeskjemaer til hele klassen og ba dem tenke på det over helgen. På mandagen gikk jeg 

innom og spurte om elevene hadde tenkt på det og fire meldte seg til intervju. Jeg fikk 

samtykkeskjemaene deres og tok straks kontakt på e-post og SMS for å avtale tidspunkt for 

intervju. Forskningen baserer seg med andre ord på et selvselektivt utvalg der elever selv 

meldte seg etter at jeg presenterte prosjektet for dem.  

 

De fire elevene som meldte seg til intervju var alle født og oppvokst i Norge og hadde 

foreldre av tyrkisk og tyrkisk/kurdisk opprinnelse. Elevene var ikke interesserte i å velge 

fiktive navn selv så de ble tildelt følgende fiktive navn: Ali, Ahmet, Feride og Ela og læreren 

deres har blitt tildelt det fiktive navnet; Anine. De har gått på skole i Norge siden 1. klasse og 

fulgt vanlig utdanningsprogresjon bortsett fra Ahmet, han har oppholdt seg ett år i Tyrkia og 

forsøkt skolegang der. Han beskriver denne opplevelsen som svært tøff og føler seg heldig 

som fikk kommet tilbake og fortsette på norsk skole.  

 

3.2 Innsamling av data: narrativt forskningsintervju 
I det følgende skal jeg redegjøre for datainnsamlingsmetoden for oppgaven. Jeg kommer til å 

beskrive prosessene om intervjuene siden det var under disse prosessene at datainnsamlingen 

foregikk. Som nevnt i del 3.1 er observasjonensdataene ikke del av materialet, allikevel skal 

jeg forklare innholdet av observasjonen fordi det bidrar til å oppklare og gi innsikt i hvordan 

intervjurunde to ga grunnlag for å samle inn rikere data. 

 

Intervjuformen i denne forskningen er narrative intervju og innebærer å forske på elevers 

livshistorie gjennom å stille både direkte og indirekte spørsmål. Her kan historiene dukke opp 

spontant eller etter oppfordring av intervjueren (Kvale og Brinkmann, 2018, s. 182), hvilket 

er grunnen til at jeg valgte denne typen intervjuform. Narrative intervju er hensiktsmessig i 

en forskning der målet er å belyse refleksjoner om et tema som ligger elevene nært og kan 

forstås og tolkes gjennom eksempler gitt fra egne liv. Dette fordi den narrative 

intervjuformen kan beskrives som en metode der informanten kontrollerer intervjuet gjennom 

å selv bestemme hva det er de ønsker å snakke om. Denne typen intervju innebærer som 

oftest åpne spørsmål og det er informanten som i størst grad bestemmer i hvilken retning 

samtalen skal gå. Et slikt intervju kan beskrives å være uforutsigbar i form av tidsramme og 
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informasjon en får av informantene. Det kan være instanser der forskeren trenger å stille 

oppfølgingsspørsmål, men ikke får muligheten med det samme, eller at informanten drar 

samtalen i retninger som ikke er med på å belyse forskningsspørsmålet i studien (Anderson 

og Kirkpatrick, 2015, s. 632). 

 

Under datainnsamlingsprosessen ble det foretatt to runder med intervju. I den første delen av 

første runde med intervju hadde som mål å få innsikt i elevenes refleksjoner om og 

oppfattelse av temaet integrering. Informanten viste til refleksjoner om selve temaet 

integrering og delte interessante eksempler og erfaringer fra egne liv tilknyttet temaet. 

Allikevel gav intervjuet tydelig indikasjon på at elevene syntes det var vanskelig å reflektere 

om del to av intervjuet som handlet om samfunnsfagets rolle i å fremme integrering av 

flerspråklige elever gjennom undervisning om temaet integrering.  

 

Da elevene viste lite refleksjoner om samfunnsfagets rolle i å integrere flerspråklige elever 

gjennom behandlingen av selve temaet i klasserommet, og intervjuet dermed ikke møtte 

formål, kom jeg i kontakt med faglæreren deres i samfunnsfag og fikk delta i et 

undervisningsopplegg som skulle omhandle integrering og medborgerskap. Her ble det lagt 

opp til gruppeoppgaver med totalt 5 grupper der det jobbet 4 elever på hver gruppe. Formålet 

med gruppeoppgaven var å diskutere og drøftet temaet integrering og se det i sammenheng 

med samfunnsfagundervisningens rolle i å lære elever til å bli gode medborgere. Klassen 

bestod av 19 elever med minoritetsspråklige elever og én med etnisk norsk bakgrunn som 

totalt utgjorde 20 elever. Faglærer og jeg hadde før timen samarbeidet om ett spørsmålsark 

der vi stilte drøftende spørsmål om de ulike temaene vi ønsket at elevene skulle diskutere. Vi 

forsøkte å forenkle og spesifisere spørsmålene slik at de falt nærmere elevenes virkelighet for 

å fremme muligheten for personlige erfaringer og eksempler fra elevenes liv. Min rolle var å 

observere gruppediskusjonene. Jeg fikk muligheten til å sitte litt og litt på hvert bord og lytte 

til diskusjonene og svare på spørsmål elevene kom med underveis, men deltok ikke aktivt i 

selve diskusjonen. Jeg svarte på faglige spørsmål dersom de var usikre på begrepsdefinisjoner 

og selve spørsmålet. Dette valget var gjort fra min side for å passe på at jeg ikke førte elevene 

inn i diskusjoner som kun besvarte mitt formål, for å få flere perspektiver på selve tema. 

Læreren derimot var innom gruppene og stilte spørsmål til det eleven diskuterte. I 

begynnelsen av timen satt jeg kun bakerst i klassen og observerte. Under selve 

gruppeoppgavene gikk jeg rundt i gruppene for å høre hva det var de diskuterte for å få med 

meg diskusjonen som var utfallet av hennes interaksjon. Noen spørsmål var litt mer direkte 
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og kan argumenteres å være litt provokative også for å få i gang de som ikke interesserte seg i 

like stor grad. Denne ideen kom fra faglærerens side og tanken var at dersom man kom med 

1-2 spørsmål som på en eller annen måte berørte eleven så ville de automatisk engasjere seg 

om opplegget og vi ville få flere perspektiver på det vi søkte etter. Et slikt litt provokativt 

spørsmål var for eksempel:  

«Det er godkjent å gå i shorts og magetopp i Norge. Alle skal ha rett til å ytre seg som de vil 

og det skal være likestilling; men hvorfor er det da rart/skremmende/uakseptabelt å gå i niqab 

i Norge?».  

 

Etter økten avtalte jeg nye intervjuer med informantene i utvalget mitt. Jeg stilte noen 

spørsmål om temaet integrering for å fylle hull og samle tråder fra første intervju, men 

hovedvekten lå på å få innsikt i informantens tanker om samfunnsfag som (se 

forskningsspørsmål 2).  Denne gangen var informanten mer engasjerte og kom med 

interessante og relevante eksempler fra sine egne liv. Det oppfattes som om de skjønte 

meningen med intervjuene bedre og de ga uttrykk for dette også muntlig. 

Oppfølgingsspørsmålene ble mer spesifikke og informanten kom lettere i tale. Fokuset på 

dette intervjuet lå mer på samfunnsfagundervisningens rolle i å integrere flerspråklige elever 

gjennom behandlingen av tema integrering i og med at det var denne delen av intervjurunde 1 

som ble minst utfyllende.  

 

3.3 Analyse av data 
I dette delkapittelet skal jeg beskrive hvordan jeg gikk fram for å analysere datamaterialet i 

denne oppgaven. Jeg beskriver først prosessen med transkripsjon (3.3.1) og deretter 

prosessen med koding (3.3.2). 

 

3.3.1 Transkripsjon 
Mishler (1991) argumenterer at transkripsjon er en interaktiv praksis. Hans argumentasjon 

ligger tett opp mot realismen mellom språket og meningen, der han beskriver transkripsjon 

som ustabil, avhengig av kontekst, ambiguøs og utsatt for uendelig fortolkning. Han 

beskriver måten språk uttrykkes i transkripsjoner på som «a critical step in the social 

production of scientific knowledge» (s. 261). Mishler sitt argument står i kontrast til Hutchby 

og Woofitt (2008) sitt syn på transkripsjon som en « a convenient referential tool»  (p. 70). 
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Med andre ord argumenterer forskerne her at det er selve innholdet av lydopptaket og derved 

innholdet av transkripsjonen som har en verdi for forskningen, og ikke transkripsjonen selv.  

 

Under intervjuene tok jeg lydopptak av det elevene og jeg snakket om. På denne måten kunne 

jeg konsentrere meg om dynamikken i intervjuet istedenfor å måtte lytte til ethvert ord og 

bruke konsentrasjonen min på å notere viktige momenter. Dette gav meg også muligheten til 

å lytte til intervjuene gjentatte ganger, stoppe opptaket der jeg blir usikker under 

transkripsjon og fange opp tonefall tilknyttet svar på ulike spørsmål som i noen tilfeller kan 

indikere at eleven syns det vi snakker om der er viktig eller uviktig.  

 

Jeg gjennomførte transkripsjonen kort tid etter intervjuene var blitt gjennomført. Her 

bestemte jeg meg for å transkribere alt ordrett, og ikke omformulere disse til kortere form. 

Dette innebærer også å inkludere slangord som «shamener». Dette var et bevisst valg for å 

forsøke å ha åpenhet for fortolkningsalternativer (Kvale og Brinkmann, 2018 s. 210). 

Gjentakelser, benektelser og over entusiastiske uttrykk kan alle bli fortolket på ulike måter. 

For eksempel forekom det en dialog mellom meg og Ali som jeg trodde jeg hadde tolket 

riktig under den første intervjurunden, men som jeg ble usikker på under transkripsjonen av 

intervjuet. Vi snakket om hvor vanskelig det kunne være å tilpasse seg den norske kulturen, 

spesielt da det kom i konflikt med verdiene i kulturen han hadde vokst opp med. Han var lett 

å snakke med, der han svarte med lange og fyldige setninger. Han ga uttrykk for at noe jeg 

senere tolket som en rollekonflikt mellom familien og vennekretsen, der alle hadde ulike 

forventinger til han. Det var først da jeg nevnte ordet «konflikt» i samme setning som 

familiens forventninger at han plutselig trakk seg tilbake og begynte å svare med korte 

setninger, der han stadig nevnte at han ikke hadde noe konflikt med sin familie (se vedlegg 

3). Under selve intervjuet tenkte jeg ikke noe mer over svaret han hadde gitt, men da jeg 

skulle transkribere samtalen, merket jeg først og fremst endring i tonefallet hans og 

hastigheten han snakket i. Da han svare på siste spørsmål virket det som om han ble stresset 

og snakket fortere sammenlignet med tidligere. Jeg merket også gjentakelsen av ordet 

«konflikt» og hvor opphengt han ble i det. Dette gjorde meg usikker, hva var det som førte til 

at han ble så stressa? Hadde han misforstått spørsmålet kanskje? Jeg bestemte meg for å følge 

opp dette i intervjurunde to.  

 

Under det andre intervjuet snakket vi litt om timen han nettopp hadde vært i også spurte jeg 

han om dialogen vi hadde i forrige intervju. Da åpnet han seg og sa han ble redd for at jeg 



	42	

skulle gå til barnevernet hvis jeg mistenkte at det var en slags konflikt mellom han og hans 

foreldre. Dette uttrykte han en stor bekymring for og viste til venner som hadde uttalt seg litt 

feil og havnet i barnevernssaker. Jeg forklarte med engang at jeg kun var der til å 

gjennomføre intervjuer i forbindelse med min forskning og at jeg ikke har lov til å dele det 

han forteller meg med andre uten hans samtykke. Deretter sa jeg at han mest sannsynlig 

hadde misforstått spørsmålet mitt og stilte samme spørsmål bare gjennom å omformulere det. 

Da ble det lettere for han å svare og dialogen vår gikk til å bli lange og fyldige setninger (se 

vedlegg 3).  

 

Valget om å transkribere alt ordrett og ta intervjuene på lydopptak førte til at jeg fanget opp 

en misforståelse og kunne følge det opp i neste runde med intervju. Hadde jeg for eksempel 

transkribert det han sa under første runde med intervju som «opplever ikke kulturkrasj, men 

føler at familiens overbeskyttsomhet er grunnen til konflikten mellom kulturen hjemme og 

ellers i samfunnet», altså min egen fortolkning der og da, ville jeg ikke klart å fange opp 

misforståelsen. Vi snakket også videre om opplevelsen av kulturkrasj og han gav gode 

eksempler fra eget liv. Denne informasjonen ville gått tapt dersom jeg ikke hadde transkribert 

ordrett, fordi han ville mest sannsynlig ikke ha åpnet seg for meg på samme måte senere i 

intervjuet. Han ga meg til og med samtykke for å bruke denne dialogen som eksempel i 

denne oppgaven, jeg opplevde at valget av denne strategien bidro til å styrke forholdet 

mellom meg og eleven.  

 

Det var ulike skriftlige virkemidler jeg brukte for å kunne best mulig tydeliggjøre muntlige 

uttrykk skriftlig. Først og fremst nummererte jeg eksempler av uavhengige utsagn gitt av 

elevene som «utsagn nr.» og eksempler jeg viser til av samtaler mellom meg og en bestemt 

elev som «dialog nr.». Videre brukte jeg kursiv for å kunne tydeliggjøre likheter i utsagn, 

dette er vist i et eksempel under kapittel 4.1.1. Videre brukte jeg fet skrift for å fremheve 

trykk på bestemte ord, et eksempel på dette er i presentert del 4.1.2.  

 

3.3.2 Koding 
Koding og kategorisering kan best betegnes som et analytisk hjelpemiddel som hjelper 

forskeren å fortolke dataene gjennom å identifisere mønstre og tendenser, og samtidig 

redusere datamengde. Det finnes ulike former for koder; deskriptive koder som er 

beskrivende karakteristikker av det faktiske og eksplisitte innholdet i teksten, fortolkende 
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koder som gir uttrykk for forskerens tolking eller forståelse av innholdet og til slutt 

forklarende koder som gir uttrykk for forskerens forklaring av de forholdene som er 

eksplisitte omtalt i teksten. Videre kan forskeren velge å foreta en delanalyse som forutsetter 

at teksten deles opp i ulike utsagn og observasjoner som kategoriseres eller telles opp, eller 

en helhetsanalyse der en får helhetsinntrykk under intervjuene eller obserbasjonene og velger 

ut inntrykk etterpå (Larsen, 2017, s. 180-181). Det anbefales av Larsen (2017) å gjøre begge 

deler. 

 

Etter å ha transkribert lydopptakene begynte jeg med koding for å begynne å identifisere 

likheter i utsagnene og kategorisere relevant data. Fordelen med koding er at forskeren må 

sette seg grundig inn i materialet sitt for å få oversikt i tillegg til at det er lett å bryte det ned 

trinn. Kvale og Brinkmann (2018) beskriver Harding (2013) sine foreslåtte trinn for koding 

som jeg valgte å følge i min kodingsprosess. Harding foreslår å først identifisere innledende 

kategorier på grunnlag av lesninger av utskriftene, notere koder for utskriftene, granske 

kodene og revidere kategoriene deretter, lete etter temaer og resultater i hver kategori (s. 83) 

(Kvale og Brinkmann, 2018, s. 227).  Jeg begynte kodingen med å markere relevante utsagn 

og kategorisere dem etter likhetstegn med ulike farger. Dette var deskriptive koder som ble 

markert for å vise det eksplisitte i teksten. Av og til var det hele avsnitt og andre ganger 

setninger som jeg markerte med ulike farger der en farge indikerte en kategori, og der alle 

med en bestemt farge hadde lignende betydninger. For eksempel kan dette illustreres med 

elevenes refleksjoner om integrering som tema i følgende utsagn: 
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Figur 2 

Figur 2 over viser et eksempel av en kategori som styres av intervjuspørsmålet. Dette er 

uavhengige utsagn gitt av de ulike elevene under dialoger som ikke er sammenhengende. 

Mange av kategoriene mine ledes av intervjuspørsmålene, men det er også noen kategorier 

der jeg identifiserer svar som er like eller ligner av ulike informanter og setter dem i samme 

kategori basert på svarene de har gitt på forskjellige spørsmål. Noen av disse kodene er 

fortolkende fordi jeg fortolker noen utsagn som like med andres selv om de helt ordrett ikke 

sier det på samme måte, og selv om utsagnene ikke tilhører samme intervjuspørsmål.  

 

Videre ble kodene satt i tabell for å få mer oversikt. De overnevnte svarene i Figur 2 var 

ordinært markert med grønt, men ble senere flyttet inn i Figur 3: 

 

Kategori Ali Ahmet Feride Ela 
Elevens 
forståelse av 
«integrering» 

Det er sånn, at 
man føler at 
man tilhører en 
plass, skjønner? 
At man kan 
lover og regler i 
samfunnet og 
følger dem og 
også føler seg 
som en del av 
det. Samfunnet 
liksom. 
 

Det handler om 
at du føler deg 
en del av det 
samfunnet du 
bor i, 
shamener?  
 
Nøkkelord: 
tilhørighet 

Jeg ser det i 
forbindelse med 
samarbeid, at 
man 
samarbeider og 
hjelper 
hverandre med 
å forstå 
forskjellige 
kulturer, og 
hjelpe ulike 
kulturer å møtes 
og leve i 

hmm, jeg er litt 
usikker. Men 
jeg tenker at. 
Hmm. Jo, altså 
jeg vil si at det 
kanskje handler 
om at man føler 
at man passer 
inn. Følger 
regler og sånt, 
og skjønner at 
kulturer er 
forskjellige, 
men at man må 

Spørsmål: Hvordan forstår du begrepet integrering?  

Ali:       Det er sånn, at man føler at man tilhører en plass, skjønner? At man kan lover og 
regler i samfunnet og følger dem og også føler seg som en del av det. Samfunnet 
liksom. (intervju 1, 12.11.2018) 

Ahmet: Det handler om at du føler deg en del av det samfunnet du bor i, shamener? 
(intervju 2, 26.11.2018) 

Feride: Jeg ser det i forbindelse med samarbeid, at man samarbeider og hjelper hverandre 
med å forstå forskjellige kulturer, og hjelpe ulike kulturer å møtes og leve i 
harmoni, kanskje? (Intervju 1, 12.11.2018) 

Ela:       Hmm, jeg er litt usikker. Men jeg tenker at. Hmm. Jo, altså jeg vil si at det 
kanskje handler om at man føler at man passer inn. Følger regler og sånt, og 
skjønner at kulturer er forskjellige, men at man må leve sammen på et vis. 
(Intervju 1, 12.11.2018) 
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Nøkkelord: 
tilhørighet, 
lover og regler.  
 

harmoni, 
kanskje? 
 
Nøkkelord: 
tilhørighet, 
samarbeid, co-
existing 

leve sammen på 
et vis.  
 
Nøkkelord: 
følge regler, 
co-existing, 
forståelse for 
kulturer 

Figur 3 

Som vist i Figur 3 Etterhvert som jeg bearbeidet kodene la jeg til flere ord, setninger og 

avsnitt som handlet om denne kategorien eller la til nye kategorier og fylte de inn. Dette gav 

meg en oversikt over hva de ulike elevene hadde sagt om de ulike temaene. Jeg foretok med 

andre ord en induktiv, komparativ, iterativ og interaktiv koding som har sine røtter i 

grounded-theory modellen. Kodene i grounded theory modellen fremstilles av Charmaz 

(2005) som umiddelbare og korte og definerer den handlingen og erfaringen som beskrives 

av intervjupersonen, som i dette tilfelle er mine elever (Charmaz, 2005; Kvale og Brinkmann, 

2018, s. 226).  

 

Jeg skrev også nøkkelord til meg selv som jeg kunne raskt skumme gjennom dersom jeg lette 

etter noe istedenfor å måtte lese gjennom hele transkripsjoner. Mine nøkkelord minner om 

analysestrategien «meningsfortetting» som redegjøres for av Kvale og Brinkmann (2018) der 

intervjupersonens uttalelser blir omformulert til korte setninger, som videre danner grunnlag 

for «sentrale tema». Gjennom å danne meningsfortetninger får forskeren analysert lange og 

komplekse intervjutekster ved å se etter deres meningsenheter og uttrykker deres hovedtema 

(s. 232).  

 

I selve fortolkningsprosessen forholdt jeg meg til den hermeneutiske sirkel som 

utgangspunkt. Denne sirkelen viser til de 7 hermeneutiske fortolkningsprinsipper som må 

opprettholdes for å fortolke datamaterialet på rett måte ifølge denne tradisjonen. Disse 7 

prinsippene er som følger: 

1. en stadig frem- og tilbake prosess der teksten leses og sammenlignes kontinuerlig,  

2. at meningsfortolkning slutter når en har nådd en indre enhet i teksten uten logiske 

motsigelser. 

3. Testing av delfortolkningene i forhold til tekstens globale mening og eventuelt 

sammenligne med andre tekster av samme forfatter.  
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4. Tekstens autonomi: teksten burde forstås utfra egen referanseramme gjennom 

utlegning av hva teksten selv sier om et tema.  

5. utlegningen av en tekst skal handle om kunnskap om temaet for en tekst. 

6. En fortolkning av en tekst er ikke forutsetningsløs. Teksten må forstås i den 

forståelsestradisjonen han/hun lever i.  

7. Enhver forståelse rommer fornyelse og kreativitet; «en hver forståelse er en bedre 

forståelse». (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 237) 

Det er disse prinsippene jeg har fulgt i fortolkningsprosessen og forsøkt å fortolke dataene i 

lys av disse.  

  

3.4 Troverdighet 
I denne delen av oppgaven blir det relevant å drøfte oppgavens grad av troverdighet. Maxwell 

(1992) fremhever at en må drøfte troverdigheten av forskerrollen, forskningsopplegget, 

utvalget, metodisk tilnærming, datamaterialet og tolkninger og analytiske tilnærminger for å 

kunne få en innsikt i studiens troverdighet i sin helhet (Dalen, 2013, s. 94). 

 

Deskriptiv validitet kan beskrives å være forskerens grad av nøyaktighet når hun overfører 

erfaringer og observasjoner gjort under en studie (Johnson 2013, s. 300). Det er i denne 

forbindelse forskerrollen drøftes i lys av spørsmålet om validitet. Det faktum at jeg hadde 

flere enn ett intervju, tok lydopptak av alle intervjuene og transkriberte ord for ord, framfor å 

transkribere i kortere versjoner, styrker argumentet om at denne studien er sterk i form av 

deskriptiv validitet. I tillegg ble det lagt til en observasjon av en klassetime i metoden for å gi 

elevene innblikk om det gitte tema i min studie. Dette var et slags tiltak for å sikre at elevene 

fikk en bredere forståelse for temaet integrering slik at de kunne gi uttrykk for sine sanne 

meninger. Selve observasjonssituasjonen beskrives ikke til den minste detalj fordi det ikke 

har en innvirkning på datainnsamlingen, observasjonen hadde kun som formål å gi elevene 

innsikt i og en forståelse av temaet som blir undersøkt i denne studien. Det var selve utfallet 

av klasseromssituasjonen som vektes og dette tiltaket rapporteres eksplisitt. Dette viser til 

graden av nøyaktighet i rapporteringen av hendelsene under selve studien.  

 

Det kan videre argumenteres for at jeg som forsker også i stor grad har klart å tolke elevenes 

utsagn på rett måte. Her drøftes det Maxwell kaller for «interpretive validity» som handler 

om at forskeren må klare å komme seg inn i tankene til elevene og forstå hvordan de tenker 
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for å forstå deres «inner worlds» (Johnson, 2013, s. 300). Dette er nødvendig for å kunne 

tolke deres utsagn på rett måte. Skolen elevene går på er også skolen jeg jobber på. Jeg 

kjenner ikke elevene i utvalget men jeg har kjennskap til elevgruppen på skolen. Skolen 

består av et stort antall flerspråklige elever som går på den skolen gjerne fordi de ikke har 

kommet seg inn på de skolene/linjene de egentlig ønsket å gå på. Med andre ord er dette en 

elevgruppe med lave faglige prestasjoner som omgås med et stort antall flerspråklige elever 

på daglig basis. Jeg selv har samme bakgrunn fra ungdomsskolen, så alt dette har gitt meg et 

utgangspunkt for å forstå måten de velger å uttrykke seg på og måten de tenker og reagerer på 

i ulike situasjoner. Det vises også til eksempler der jeg fanger opp og tolker ulike «gjemte» 

meninger i utsagn gjennom å observere elevens tonefall og kroppsspråk og får bekreftet av 

eleven i senere intervju at de mente noe annet enn det de hadde uttrykt seg for.  

Videre får jeg innsikt i deres egentlige meninger og hva de vektlegger som viktig gjennom 

elevens kroppsspråk og toning. Her stilte jeg stadig oppfølgingsspørsmål for å få eleven til å 

uttrykke seg mer presist og snakke ytterligere om tema jeg tolket at de syntes var viktig eller 

interessant. For å gi leseren et eksakt bilde av elevens uttrykksformer bruker jeg også mye 

direkte sitat fra intervjuene i denne oppgaven. Dette er også med på å styrke studiens 

«interpretive validity». 

 

Studien kan også argumenteres å være lav i «internal validity» og «external validity». 

«internal validity» handler om å undersøke om det forekommer en kausal sammenheng og 

«external validity» handler om å kunne generalisere studien på tvers av folkegrupper 

(Johnson, 2013, s.306). Denne studien er, som kvalitative studier flest, snever i form av antall 

informanter i utvalget. Studien viser lav «internal validity» fordi jeg som forsker ikke 

oppdaget noe direkte kausal sammenheng. Det må også slås fast at dette ikke er målet for 

studien heller.  

 

Når en snakker om å undersøke kausale sammenhenger i kvalitative studier, for å måle 

«external validity», er man opptatt av de umiddelbare sammenhengene heller enn de 

sammenhengene som kan beskrives å være universale lover (Johnson, 2013, s. 306). I denne 

oppgaven er det ingen definitiv kausal sammenheng mellom samfunnsfagundervisningen og 

elevenes opplevelse av dens rolle i deres egen integreringsprosess, men det er mange utsagn 

som tyder til at fagets form, mål og forutsetninger kan spille en rolle i hvordan elevene 

opplever å være en del av det norske samfunnet. Allikevel er ikke dette nok for å si at det 

finnes en kausal sammenheng mellom samfunnsfagundervisningen og elevenes 
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integreringsprosess, fordi skulle en repetere studien med et annet utvalg ville man mest 

sannsynlig ikke fått samme svar fordi det også finnes flerspråklige elever som presterer godt 

på høyt presterende skoler, som kanskje har en annen opplevelse.  

 

3.5 Forskningsetikk 
I denne oppgaven har det blitt tatt forbehold om forskningsetikk gjennom ulike prosesser og 

prosedyrer for å sikre at forskningen er i tråd med etiske forskningsnormer. Redelighet og 

hederlighet er grunnleggende etisk krav og en vitenskapelig verdi. Forskningsetiske normer 

har fått tydelige bidrag de siste ti årene på bakgrunn av at det har vært påvist uredelighet i 

forbindelse med forskning som innebærer blant annet at det har forekommet bruk og 

konstruksjon av fiktive data, skjult kassering av uønskede resultater, bevisst bruk av 

statistiske metoder, tendensiøse fortolkninger av empiri og forvrengte konklusjoner, 

plagiering og feilaktig gjengivelse av publisert forskning. For å forebygge slik uredelighet ble 

det satt i gang arbeid om forskningsetiske normer som blant annet lover om personregistre og 

personvern (Befring, 2015, s. 30-31). I det følgende skal jeg vise til hvordan denne studien 

møter noen sentrale forskningsetiske normer i pedagogisk forskning.  

 

I Norge kom lov om personregistre m.m. av 9. juni 1978. Denne loven stilte blant annet krav 

til informert og fritt samtykke av deltakeren i studien. Deltakeren skal ikke bare få 

informasjon om forskningen men skal forstå og gi samtykke for at det skal kunne regnes som 

etisk riktig å inkludere informanten i forskningen. Befolkningsgrupper som av ulike hensyn 

ikke kan samtykke selv, som barn og utviklingshemmede, skal foreldrene ha siste ordet 

(Befring, 2015, s. 31). I denne studien opprettholdes denne etiske normen på bakgrunn av at 

oppgavens formål, innhold og metode er godkjent av NSD. Den godkjente søknaden 

innebefatter et samtykkeskjema og intervjuguide slik at saksbehandleren fikk tilgang til 

hvilke informasjon og spørsmål elevene skulle få under data innsamlingsprosessen. Alle 

klassene jeg presenterte oppgaven for fikk utlevert et samtykkeskjema (se vedlegg 4) som jeg 

leste gjennom sammen med dem og som de fikk beholde og tenke på. Neste gang jeg møtte 

dem var det noen som ønsket å delta og andre ikke. De elevene som er inkludert i denne 

forskningen har alle lest og samtykket til å delta i den. 

 

Videre stiller norsk personvern lov krav om anonymisering og konfidensiell deltakelse i 

forskning, der opplysninger om personlige forhold blir behandlet konfidensielt og innsamlede 
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forskningsdata blir anonymisert (Befring, 2015, s. 32). Denne forskningsetiske normen blir 

også møtt i denne oppgaven gjennom tildeling av fiktive navn til elevene samt. Taushetsplikt 

fra min side som forsker. Jeg jobber videre for å minke sjansen for identifikasjon av 

deltakerne gjennom å utelate navn på skole, avdeling og trinn. Videre blir alle data lagret og 

oppbevart med henhold til norsk personvernlov, og samtykkeskjema viser til en bestemt 

makuleringsdato etter at oppgaven er levert og forskningen avsluttet. Det er kun oppgitte 

parter i forskningen (meg selv og mine to veiledere) som har tilgang til innsamlede data, noe 

som videre bidrar til å ivareta elevenes personvern.  
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4 Presentasjon av funn og diskusjon 
I det følgende skal jeg presentere oppgavens funn og diskutere dem opp mot teori redegjort 

for i teoridelen. I punkt 4.1 skal funn som forsøker å belyse problemstillingens første 

spørsmål; om hva elevers oppfatning av temaet integrering er. Disse skal videre bli drøftet i 

lys av teori redegjort for i kapittel 2.1. I punkt 4.2 skal funn som belyser problemstillingens 

andre spørsmål; om samfunnsfaget har en mulig rolle i integreringsprosessen, bli presentert 

og diskutert i lys av teori utredet i kapittel 2.2. 

 

4.1 Elevenes forståelse av integrering som tema 
I det følgende skal jeg presentere resultatene i denne forskningen og drøfte elevenes 

forståelse av hva de forbinder med integrering er, og hva de tenker at det innebærer å være 

integrert. Jeg kommer til å først presentere elevenes utsagn om følelse av tilknytning (4.1.1), 

stigma knyttet til det å være for norsk eller for utlending (4.1.2) og elevenes tanker om hvor 

viktig det er å bli oppfattet som norsk for å føle seg norsk (4.1.3). Videre skal jeg drøfte 

resultatene under hvert funn opp mot relevant faglitteratur.   

 

4.1.1 Å føle tilknytning  
For å kunne analysere funnene i denne delen av analysen blir begrepene systemisk 

integrasjon og sosial integrasjon av Eriksen (2010) nødvendige for å kunne forstå dem. I 

tillegg til begreper knyttet direkte opp mot integrering, blir også begrepet sosial kapital viktig 

å tilføye analysen for å drøfte funnene ytterligere. Herunder blir Putnam (2000) sitt argument 

om individers danning av bånd og bruer relevante for diskusjonen i tillegg til Glenn Lourys 

(1987; 1992) tese om at foreldre påvirker sine barns sosiale kapital.  

 

Elevene beskriver gjennomgående viktigheten av og kompleksiteten med det å føle seg som 

en del av det norske samfunnet. Jeg identifiserer et slags skille mellom deres tanker om 

formelle og institusjonelle faktorer som vil kunne tyde på at elevene føler integrert på den ene 

siden, og de følelsesmessige faktorene som introduserer en slags kompleksitet til det å være 

integrert eller ikke være integrert på den andre siden. Slike formelle eller institusjonelle 

faktorer er elevens status som norsk statsborger, det faktum at eleven er født og oppvokst her; 

og derav har vært del av institusjonelle systemer som barnehage og skole. Visse 

følelsesmessige faktorer som beskrives av elevene, viser at de ikke opplever dette som nok til 
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å føle seg integrert. De trekker frem eksempler fra egne liv for å beskrive hvorfor de ikke 

føler seg integrert, selv om de selv også bemerker at de i utgangspunktet er norsk.  

 

Utsagn 1: følelse av tilknytning 
Vi som er født og oppvokst her føler oss ikke fullstendig integrert, hvordan kan noen 
som kommer etter de er 40 år bli det?» (Feride, intervju 2, 26.11.18) 
 
Liksom... jeg tror det handler om at en skal føle seg en del av det norske samfunnet. 
For eksempel at man følger regler og kan lover og sånt (Feride, intervju 1, 
12.11.2018) 
 
Det handler jo om hvordan man føler seg da. Liksom. Du kan ikke bare si... Jeg er 
norsk fordi jeg kan språket, eller jeg er norsk fordi jeg er født her, man må jo føle 
seg det. (Ali, intervju 2, 26.11.18) 
 
Jeg tror integrering er å føle seg norsk ass, er det ikke det? ... Du må jo føle at du er 
en del av det norske samfunnet for å føle deg integrert, eller? Kanskje det har noe 
med å følge regler. (Mehmet, intervju 1, 12.11.2018)  
 
Nei, men jeg føler meg ikke norsk, se på meg, jeg har jo nesten ingen norske venner, 
og de jeg har er mer integrerte i den tyrkiske kulturen enn den norske... Foreldrene 
mine jobber, ja, men vi møter jo bare andre tyrkere med familien. Vi følger jo 
fortsatt den tyrkiske kulturen. (Mehmet, intervju 2, 26.11.18) 
 
Jo. Vi er jo norske. vi har norsk statsborgerskap, vi er født her, vi vokser opp her.  Vi 
vet jo hvordan vi skal oppføre oss. Selv om foreldrene våre vil at vi skal følge vår 
egen kultur så er vi jo uansett hvor mye de presser mer inni den norske kulturen. 
Men det som er spesielt er jo at jeg, og sikkert andre utlendinger også, føler seg mer 
utlending enn norsk. Vi ER norske men vi føler oss ikke norske. (Ela, intervju 2, 
26.11.18) 

 

Utsagnene om følelse av tilknytning var gitt uavhengig av hverandre, under forskjellige 

omstendigheter (de er alle oppgitt under ulike intervjurunder og typen spørsmål). Denne 

kategorien ble opprettet fordi jeg tilsynelatende lot merke til at elevene fremhevet 

følelsesdimensjonen av begrepet integrering. Som utsagnene viser, beskriver elevene sine 

tanker om viktigheten av det å føle seg integrert eller det å ikke føle seg integrert. Slik det 

fortolkes er det nettopp denne følelsen som er avgjørende for om elevene oppfatter seg selv 

som integrert i det norske samfunnet. 

 

Det kan herav argumenteres for at elevenes vektlegging av følelsesdimensjonens viser til at 

de oppfatter seg selv som systemisk integrert men ikke sosialt integrert (Eriksen, 2010, s. 71). 

Både Ela og Mehmet uttrykker kvaliteter ved seg selv og sin familie som viser at de er 

systemisk integrerte (utsagn nr. 1). Foreldrene til Mehmet er deltagende i arbeidslivet og Ela 
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understreker sitt norske statsborgerskap og sier at hun er født og oppvokst her, altså at hun 

har vært deltakende i barnehage og skole og til dels arbeidslivet også (informasjon oppgitt 

under et annet spørsmål i et tidligere intervju). Feride og Ali viser også til at de er født og 

oppvokst her, men at dette ikke er nok når en har manglende følelse av å være integrert. I 

likhet med Ela har de også under tidligere omstendigheter oppgitt at de har vært, og fortsatt 

er, innlemmet i institusjonelle system som barnehage og arbeidsliv i tillegg til skole.  

 

Elevenes vekting av følelsen om å ikke være integrert kan sees i forbindelse med deres følelse 

av mangel på sosial integrasjon. Eriksen (2010, s. 71) argumenterer at systemisk og sosial 

integrasjon er uavhengige prosesser og at en kan være integrert i den ene arenaen og ikke i 

den andre. Ela og Mehmet viser til sitt og sine familiers sosiale nettverk og det kommer frem 

at de ikke føler at de omgås med nok etnisk norske for å kunne innlemmes i den norske 

kulturen og derav det norske samfunnet. Både Eriksen (2010, s. 71) og Døving (2009, s. 8) 

argumenterer at mangel på sosial integrasjon kan føre til fragmentering i et storsamfunn og at 

et fragmentert samfunn er et ineffektivt samfunn eller et samfunn som kan gå i oppløsning. 

 

Denne fragmenteringen kommer også til syne i flere av elevenes utsagn der de betegner 

flerspråklige elever som «utlendinger» og den resterende befolkningen som «norske». Det 

fortolkes at det forekommer en slags deling mellom «oss» og «dem». Her kan det hevdes for 

at Putnam sitt argument om at sosial kapital kan forklares gjennom individers danning av 

bånd med de som er like dem selv og som står dem nær og bruer med de som er ulike dem 

selv og som er relasjoner basert på utadvendthet (Putnam, 2000; Hvinden, 2005, s. 18), kan 

brukes for å forklare elevenes manglende følelse av sosial integrasjon. Det forekommer flere 

utsagn i intervjuene som viser til at elevenes sosiale kapital viser tendenser til å baseres på 

bånd med andre flerspråklige individer gjerne på sitt eget utdanningsnivå. Eksemplene gitt av 

elevene baseres som oftest på elever som går på bestemte videregående skoler i Oslo som 

deler lik eller lignende poenggrense for opptak. Eksempler på slike utsagn er «han dumme 

utlendingen der han er av oss» (Ali, utsagn 1) eller «nei, de er smarte de, de går på skoler der 

norske går» (Feride, utsagn 1). Det kommer til syne en slags kategorisering der individer med 

like kvaliteter betegnes som «oss» og individer med andre kvaliteter betegnes som «dem» der 

det overordnede skille går mellom å være etnisk norsk og flerspråklig.  

 

På den annen side kan en argumentere for at elevers følelse av mangel på sosial integrasjon 

kan forklares deres foreldre. Loury (1987, s. 254-255, 1995, s. 103-104) argumenterer for at 
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barn får tilgang på sosial kapital gjennom sine foreldre. Slik det fremkommer i utsagnene i 

utsagn 1og flere andre utsagn under andre omstendigheter, viser alle elevenes foreldre seg å 

være institusjonell integrert der de er ute i arbeid, et par av dem studerer og flere av dem har 

mer eller mindre tilknytning til de overordnede institusjonelle systemene i samfunnet. 

Allikevel identifiserer jeg det i utsagnene at foreldrene uttrykker ønsker om å bevare egen 

kultur og inngå i sosiale nettverk basert på individer som mer eller mindre deler samme 

kultur. Loury argumenterer for at foreldre kan bidra til å danne segmentering av familier med 

lik etnisk bakgrunn, der de kan klumpe seg sammen og danne «lokale offentlige goder». 

Disse offentlige godene kan være at en velger en bestemt utdanning for å jobbe i en bestemt 

bedrift som er eid av en i dette nettverket eller der en i nettverket er daglig leder og kan 

hjelpe vedkommende å få stilling i bedriften. Dette vil videre være med på å bestemme den 

økonomiske framgangen de unge i det miljøet vil få. Det at elevene viser tendenser for å kun 

danne bånd og ikke bruer og videre viser til et skille mellom «oss» og «dem, kan være tett 

tilknyttet deres foreldres holdninger til det norske samfunnet (Hvinden, 2005, s. 19).  

 

4.1.2 Et stigma knyttet til det å være «for norsk» og «for utlending»? 
I det følgende skal jeg benytte meg av Colemans perspektiv på sosial kapital, der 

understreker viktigheten for sosiale relasjoner for å opparbeide seg sosial kapital som videre 

påvirker adferd. Videre blir Eriksen sitt perspektiv på integrering med uformelle og formelle 

nettverk relevant å trekke inn i drøftingen for å diskutere funnene og til slutt blir Loury sitt 

bidrag om sosial kapital relevant også under dette delkapittelet siden elevene i sine utsagn 

referer tilbake til sine foreldres betydning for deres forståelse av integrering.  

 

Elevene referer stadig til et skille mellom det de beskriver som «norsk», og det de beskriver 

som «utlending». Som nevnt i punkt 4.2.1 beskriver de en slags fragmentering der de kun 

knytter bånd til de individer som er like eller lignende dem selv. Disse likhetene baseres 

nødvendigvis ikke på en bestemt etnisk gruppe. Det beskrives mer som de kvaliteter et 

individ har som plasserer den i likhetskategorien, som i dette tilfelle blir kalt det å være 

«utlending». Kvalitetene individer i denne kategorien her beskrives av elevene å være 

individer som er «høylytte», «svarte», «dumme», «swag» (kule med bra stil- følger trenden), 

«snakker kebab norsk», «har lave karakterer», «innpåslitne», «konservative», «kriminelle», 

«barmhjertige», «religiøse»,» tilknyttet kulturen sin». Mange av disse kvalitetene er 

kontroversielle, og det var dette som fikk meg til å stille flere spørsmål om disse 
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beskrivelsene. Det fremkommer at til tross for at elevene identifiserer seg med «utlending»-

kategorien og plasserer sine nærmeste og øvrige nettverk i denne kategorien, er det mange av 

deres egne beskrivelser som bærer et nedverdigende preg. Det å være et individ plassert i 

kategorien «norsk», på den andre siden, blir beskrevet av elevene å være individer som er 

«blonde med blå øyne», «blonde (som i dumsnille eller lette å lure)», «rike», «flinke på 

skolen/gode karakterer», «høy utdanning», «kalde», «snille», «kleine», «de som fester og 

drikker alkohol», «forståelsesfulle», «åpne for å prøve nye ting», «ikke religiøse» og «lite 

knyttet til sin kultur». 

 

For å få dypere forståelse for hvorfor elevene beskrev disse to kategoriene med disse 

kvalitetene stilte jeg oppfølgingsspørsmål til hver av elevene. Elevene beskrev på forskjellige 

måter en slags endring i akseptabel atferd fra de var yngre til de ble eldre. Foreldrene deres 

og alle naboene, som i stor grad var flerspråklige, var opptatte av at barna deres skulle bevare 

egen kultur og tro, og passe på å ikke bli fornorsket. Elevene sier at denne typen tankesett har 

bidratt til at barna i hele nabolaget vokste opp med å vekte kulturen arvet fra eget land 

framfor å forsøke å forstå og lære om kulturen i landet en vokse opp i. Ali sier at de aldri ser 

på norsk tv i hjemmet, at musikken de lytter til er på tyrkisk, at de kun snakker det tyrkiske 

språket hjemme og kun besøker tyrkere i nabolaget.  

 

Ifølge elevene var det i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole at den mest 

bemerkningsverdige endringen i sosialt akseptert atferd skjedde. Elevene forklarer at det å 

vise kvaliteter de forbinder med «utlending»-kategorien var «kult» (Ali og Feride, intervju 2) 

og «akseptabelt» (Mehmet og Ela, intervju 2) helt opp til 10. klasse. De viser til en sosial 

aksept om det å utføre kriminelle handlinger, gjøre det dårlig på skolen, uttrykke sine etniske 

kulturelle verdier svært tydelig og utføre handlinger som strider med normer i det norske 

samfunnet (for eksempel «å snakke høyt i telefon på T-banen eller buss» (Feride, intervju 2). 

Etterhvert som elevene begynner på videregående skole, ble denne typen adferd beskrevet 

som «barnslig», og kvaliteter elevene forbinder med den «norske»-kategorien ble ettertraktet. 

Det er nettopp i denne overgangen at Mehmet og Feride beskriver en identitetskrise, og sier 

at det er mange som ikke klarer å møte kravene til ønsket atferd og som har stridt imot det 

som har vært akseptabelt før:  

 

Utsagn nr. 2: beskrivelser av identitetskrise 
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Mehmet: ja, tenk da liksom, du har vært kjent for å være den gængstern. Også 
plutselig bare over sommerferien begynner du på ny skole, møter nye mennesker... 
Du har noen du kjenner men...de har forandra seg de og. Du mister plutselig hvem 
du er. Jeg kjenner så mange som droppa ut... Og hvis du dropper ut av denne skolen 
er det ikke akkurat mange andre skoler du kan gå på. (Intervjurunde 2) 
 
Feride: Det var liksom så kult å være utlending på ungdomsskolen. Du skulle liksom 
ikke være norsk. Nå er det liksom det mest løe som finnes. Ingen tar deg seriøst hvis 
du er sånn. Til og med å snakke høyt i telefon på bussen eller t-banen, eller å le høyt 
blant venner i all offentlighet blir sett på som «ukult». Og det er da du plutselig får 
kommentaren «jævla utlending» slengt mot deg. (Intervjurunde 2)   

 

Som utsagnene over viser, understreker elevene videre at det skal være en balanse mellom de 

to kategoriene; «utlending» og «norsk». Å vise altfor mange kvaliteter tilknyttet den 

«norske»-kategorien kan bidra til å gi et inntrykk av at en distanserer seg fra egen kultur, 

verdier og religion. På den annen side viser de til at det å vise for mange kvaliteter tilknyttet 

kategorien «utlending» gir et inntrykk om umodenhet og lite troverdig/seriøs.  

 

Dette funnet kan bidra til å forstå hvorfor elevene føler mangel på sosial integrering. Det 

forekommer et slags kulturkrasj mellom normer, verdier og atferd som blir sosialt akseptert 

av elevenes jevnaldre gjennom hele oppveksten. Videre skjer den største endringen i 

forventninger til sosialt akseptabel atferd i den alderen der et individ former sin identitet. Det 

kan herunder hevdes at den sosiale kapitalen elevene opparbeider og besitter fram til 10. 

klasse, ikke lenger har betydning eller møter krav etter det 10. års steget. Ifølge Coleman 

(1990; i Hvinden, 2005) opparbeides sosial kapital blant annet gjennom å etablere 

forpliktelser og forventninger i sosiale relasjoner, noe som videre blant annet skaper tillitt i 

sosiale omgivelser og fastsetter normer som understøtter bestemte former for atferd (s. 20). 

Dermed kan det hevdes at opplevelsen av en dramatisk omveltning av forventninger, bidrar 

til at elevene får følelsen av mangel på tilknytning.  

 

Et videre argument for hvorfor elevene opplever mangel på sosial integrasjon er at endringen 

i deres nettverk, på bakgrunn av forventinger til endring av sosial atferd, fører til frustrasjon. 

Dette fordi elevene beskriver at deres nærmeste venner, som de også bor i samme nabolag 

med, går på samme skole. Her går deres formelle og uformelle nettverk i hverandre. Når det 

da forekommer en endring i forventninger til sosial akseptabel atferd blant deres jevnaldre, 

kan det antas at elevenes formelle og uformelle nettverk i stor grad går i oppløsning. 

Uformell og formell integrasjon er tett tilknyttet sosial integrasjon fordi styrken eller 
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svakheten av båndene mellom individene bestemmer hvor mye kunnskap individet har om 

samfunnet og hvor fort ideer sprer seg. Eriksen hevder individer med sterke bånd, slik som 

elevene beskriver sine nettverk opp til det 10. års steget, er preget av sterke bånd som har ført 

til en slags gruppering, som videre går i oppløsning når elevene begynner på videregående. 

Dette er beskrevet som en svakhet fordi individer med sterke bånd i stor grad forholder seg til 

hverandre, og denne oppløsningen skaper frustrasjon for eleven fordi eleven blir usikker på 

sin atferd (Eriksen, 2010, s. 72).  

 

På den annen side kan oppløsningen av disse sterke båndene føre til at elevene danner svake 

bånd med sine nye medelever på videregående skole. Disse svake båndene kan bidra med å gi 

eleven tilgang til bredere informasjon og kunnskap om samfunnet. Informasjonen og 

kunnskapen en oppnår med svake bånd, gir individet et større potensial enn de individene 

med sterke, men få nettverk. Eriksen (2010, s. 72) viser til at det er de svake båndene som 

fører til at tanker og ideer sprer seg raskere i et samfunn. Herav kan det dermed argumenteres 

for at en slik omveltning kan føre til at elever blir bedre kjent med samfunnet de lever i 

gjennom andre elever som kommer fra forskjellige steder av byen. Dette kan videre bidra til 

at de finner sin plass i samfunnet, og kanskje etterhvert får følelsen av at de er mer sosialt 

integrert i det norske samfunnet enn det de har vært før.  

 

Elevene uttrykker en slags bekymring fra foreldrenes side om at barna deres skal bli 

fornorsket og derfor segregerer barna til å kun danne sterke relasjoner til andre barn og 

familier fra samme etniske eller religiøse bakgrunn. Dette kan bidra til å forklare hvorfor 

elevene føler at det er et stigma knyttet til det å være for «norsk» eller til det å være for 

«utlending». Denne holdningen til foreldrene deres kan også forklare hvorfor elevene føler 

mangel på sosial integrasjon i den norske kulturen. De har dannet sterke relasjoner i få 

nettverk der alle deler like kvaliteter, noe som igjen bidrar til lite utveksling av ideer og 

informasjon og kunnskap om storsamfunnet (Eriksen, 2010, s. 72). Dette bringer oss tilbake 

til Loury (1987; 1992) sin teori om at barn tilegner sin sosial kapital fra sine foreldre. Den 

sosiale kapitalen de opparbeider gjennom hele oppveksten fram til det 10. års steget er basert 

på en konservativ holdning fra foreldrenes side, om å bevare egen kultur og tro gjennom å 

utelukke den norske kulturen og den kristne tro sitt bidrag i å forme den norske kulturen. En 

slik sosial kapital møter ikke kravene i systemiske institusjoner som forventes av elevenes 

jevnaldre i den videregående skolen, og bidrar til at elevene får mangel på tilknytningsfølelse 

til det norske samfunnet.  
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4.1.3 Å fremstå som norsk 
For å kunne analysere følgende funn vil Eriksens begreper om sosial integrering og kulturell 

integrering være relevant for å drøfte funnene i dette delkapittelet. Videre vil Alexandra 

Døvings eksempel om sin informant som hadde alle nødvendige egenskaper for å være 

integrert i det norske samfunnet, men fortsatt ikke følte seg integrert på grunn av diverse 

aktiviteter hun forbant med det å være norsk, og som hun aldri kunne gjøre (2009, s. 10-11), 

vil bidra til å underbygge drøftingen av elevenes utsagn. 

 

Et annet viktig punkt som elevene gir uttrykk for er at tilknytningsfølelse er sterkt avhengig 

av hvordan et individ fremstår. Utseendet, klærne, språket, tankesettet fremstilt i en 

diskusjon/samtale og alle andre utvendige uttrykk spiller for elevene en sentral rolle i at de 

føler mangel på følelse av tilhørighet til det norske samfunnet. Ela gir et godt eksempel på 

dette:  

 

Det spiller jo ikke noe rolle om jeg føler meg norsk, når det første en spør meg når vi 
møtes på gata er hvor jeg er fra. (Ela, intervju 1) 

 

Når jeg følger opp dette utsagnet og stiller flere spørsmål fortsetter hun:  

 

Nei men det er jo liksom sånn at, jeg vet ikke, men tenk da, når du ser en etnisk norsk 
dame eller mann så ser du det liksom med en gang. Klærne dems, håret dems, øynene, 
altså alt ved dem forteller at de er norske og skandinaviske ikke minst. Når de snakker 
hører du det på norsken dems. De er norske liksom. Utlendinger skiller seg ut med alt, 
vi snakker høyt, vi kler oss gjerne annerledes ofte fordi religionen eller kulturen vår 
tilsier det. Folk tar på seg kjole over bukse, hallo liksom. Vi er mørkere i huden, 
øynene, håret. Du ser at vi ikke er norske. (Ela, intervju 1)  

 

Ela viser her til at flerspråklige individer ofte ikke føler seg integrert fordi de ikke møter 

normen om klesstil og andre utvendige uttrykk som de selv definerer som norsk. Selv om den 

flerspråklige befolkningen er stor i dag, og storsamfunnet i Norge defineres som et 

multikulturelt samfunn, er det fortsatt ikke nok å være født og oppvokst her for å føle seg 

integrert når en ikke fremstår som integrert. Utfra Ela sitt utsagn kan det antas at flerspråklige 

elever har det vanskeligere å etablere en nasjonal identitet fordi måten de fremstår på er 

viktigere enn deres språklige kompetanse, og det faktum at de er norsk statsborger, 

medborger og født og oppvokst i landet.  
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Et videre eksempel på dette som forsterker spørsmålet om nasjonal identitet kommer av 

Mehmet:  

 

Dialog nr. 1 (Mehmet, intervju 2) 

Mehmet:  Det som er skada er at jeg føler meg som norsk i Tyrkia og som tyrker i 
Norge. Ironisk eller hva?  

Simge:  Hvorfor føler du det slik? 
Mehmet:  Nei liksom, måten vi snakker på, går på, er på, jeg vet ikke... måten vi kler 

oss på til og med er nok til at vi blir spurt om vi kommer fra utlandet, 
skjønner? Selv om vi snakker på tyrkisk. Tror de merker det på 
holdningen vår eller no. Men i Norge, første du blir spurt om når du blir 
kjent med en er liksom hvor du er fra. Er vi sigøynere eller hva *latter*, vi 
passer ikke inn noe sted.  

 

Mehmet uttrykker her at uansett hvilken nasjonal tilhørighet en føler at en har, avhenger det 

fortsatt sterkt av hvordan andre mennesker rundt deg oppfatter deg. I likhet med Ela sier han 

at det første en spør når de blir kjent er deres opprinnelse, og dette bidrar til å ikke føle seg 

integrert sosialt. Eriksen (2010, s. 72) peker på et uavhengighetsforhold mellom det å være 

sosialt integrert og kulturelt integrert. Å kunne og opprettholde lover og regler i samfunnet 

viser at du er kulturelt integrert, mens det å ha et sosialt nettverk bestående av både sterke og 

svake bånd. Siden elevene er født og oppvokst i landet kjenner de til lovene og reglene og 

jobber i stor grad med å opprettholde dem, det er deres sosiale nettverk og usikkerheten om 

den som bidrar til at de ikke føler seg sosialt integrert.  

 

Døving (2009) beskriver et lignende utsagn som handler om at en av hennes informanter aldri 

skal kunne føle seg helt integrert fordi det er diverse aktiviteter som hun forbinder med 

nordmenn, som hun aldri kan delta på. Informanten hennes forklarer at til tross for å ha 

oppnådd de viktigste kriterier for å ansees som velintegrert – å kunne det norske språket 

flytende, å være yrkesaktiv og ha høy utdanning – er det fortsatt flere kulturelle trekk hun 

opplever at hun mangler og aldri kan være en del av. Eksemplene gitt av informanten er at 

hun aldri har overnattet i skogen, at hun aldri kan føle gleden av å sole seg under sterk sol 

fordi hun ikke liker å bli brun og flere lignende eksempler (s. 10-11). Denne informanten 

vekter både utseendet og aktiviteter som hun ikke har deltatt i eller kan delta i. Ved å gjøre 

slik betoner hun at man kan føle seg integrert i en del av samfunnet, samtidig som man kan 

føle seg segregert i en annen del av samfunnet. 
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4.2 Samfunnsfagundervisningens mulige rolle i 

integrering 
I denne delen av oppgaven skal jeg vise til funn om elevenes refleksjoner om 

samfunnsfagundervisningens mulige rolle i integrering. Etter å ha presentert funnene i egne 

delkapitler skal jeg drøfte disse opp mot relevant didaktisk faglitteratur under hvert 

delkapittel. Funnene som skal presenteres i det følgende, er Rom for diskusjon (4.2.1), og Å 

fylle kunnskapshull (4.2.2), konklusjon (4.3) og tidligere studier (4.4).  

 

4.2.1 Rom for diskusjon 
Som presentert i kap. 2.3.3, er deliberativ diskusjon en måte å få frem tanker, meninger og 

holdninger individer har til ulike temaer. Særlig i samfunnsfag blir denne formen for samtale 

viktig da det bidrar med å få innsikt i holdninger, tanker og meninger elevene har om temaer 

relevant for både det samfunnet vi lever i og i andre samfunn. Deliberativ diskusjon er en 

diskusjonsform som har som mål å få parter til å komme til felles enighet (Habermas, 1995, s. 

41). Denne formen for diskusjon blir brukt i samfunnsfaget fordi klasserommet, ifølge 

McAvoy og Hess (2013), blir sett på som den mest egnede arenaen for å danne deliberative 

demokratiske borgere (s.19). Et annet viktig perspektiv som brukes i drøftingen i dette 

delkapitlet er Ljunggrens (2014) bidrag om skolens funksjon i å lære elever å danne en 

nasjonal identitet (s. 40-41). I det følgende skal jeg presentere funn der elever viser til 

eksempler om diskusjonens viktighet i samfunnsfag, for så å drøfte det i lys av teorier om 

deliberativ diskusjon og nasjonal identitet.  

 

Elevene beskriver på ulike måter samfunnsfaget som et fag der det er rom for å diskutere 

meninger og verdisyn. De betoner på ulike måter at samfunnsfaget bidrar til å gi ulike 

perspektiver på diverse tema, der kontroversielle tema er fremtredende, som videre gjør at 

elevene ser annerledes på et tema etter timen enn det de gjorde før de gikk inn i timen. Flere 

av dem beskriver også at diskusjonene ender i en slags enighet, og tre av elevene nevner også 

lærerens evne til å diskutere med dem spesifikt. En samtale jeg hadde med Feride viser 

nettopp til dette: 

 

Dialog 2: Feride, intervju 2. 
Simge:  Du snakker om at dere diskuterer mye i samfunnsfagtimene, tenker du at 

diskusjoner er viktig i dette faget? 
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Feride:  Ja.  
Simge:  Hvorfor det da? 
Feride:  Fordi det hjelper oss med å lufte tanker. Det er mye vi tror vi vet som vi 

egentlig har forstått feil eller ikke har fått all informasjon om, og jeg føler at 
Anine (læreren) er flink til å forklare temaer som er litt sårt for oss som ikke 
er etnisk norske. 

Simge:  Det var interessant, kommer du på et helt konkret eksempel?  
Feride:  Ja, sånn som da vi snakket om at noen politiske partier ikke ønsker hijab-

bærende kvinner i politiet... Jeg syntes det var ubehagelig å diskutere og 
dårlig gjort at noen i det hele tatt kan tenke sånn liksom. Og vi, oss i mellom, 
har jo snakket med hverandre om dette før, men det var første gang det ble 
tatt opp i en time med en lærer da liksom. Tenk at jeg som går med hijab ikke 
blir inkludert i et yrke. Tenk at jeg får en mindre jobbmulighet i landet jeg er 
født og oppvokst i bare fordi jeg har bestemt meg for å ta et sjal over håret... 
Det er helt sykt liksom. Men så, da vi diskuterte om dette og Anine ga ulike 
forklaringer og viste temaet fra forskjellige sider, samtidig som flere av 
elevene deltok og kom med sine argument og sine syn, så følte jeg at 
ubehaget gikk over og at de politikerne som mente dette faktisk hadde et 
poeng selv om jeg egentlig ikke støtter det.  

 

Eksemplet i dialog nr. 2 viser viktigheten fremhever en kompleksitet av kultur og 

identitetskrasj. Hijaben er en del av Ferides identitet, hun identifiserer seg med hijaben, men i 

landet hun er født og oppvokst i blir denne hijaben et normbrudd i ulike yrker på 

arbeidsmarkedet. Utfordringen her er at Ferides identitet helt eksplisitt ikke møter normene 

og reglene storsamfunnet hun skal være en del av selv. Hun sier selv at hun føler seg 

ekskludert. Dette er viktig fordi hun mener at Anine, som er læreren, brukte diskusjon til å få 

henne til å se saken fra ulike sider og klarte å endre synet Feride hadde om dette tema. Senere 

i intervjuet da jeg spurte om Feride følte at samfunnsfaget bidro i integreringsprosessen 

hennes, viste hun tilbake til samtalen over og sa  

 

Endringen av synet jeg hadde på dette tema gjorde at jeg kanskje ikke var så 
ekskludert allikevel, liksom. (Feride, Intervju 2) 

 

Andre utsagn som viser lignende beskrivelser om funksjonen en diskusjon har for eleven er:  

 

Utsagn nr. 3; intervjurunde 2. 
Mehmet: Ja, fordi diskusjon hjelper å forstå sånne vanskelige tema bedre, skjønner? 
For eksempel når man snakker om terror og islam, det er veldig vanskelig for en 
muslim og ikke tenke fra sin egen side. Anine er likevel syk til å gjøre at man klarer 
å se ting fra andre sider og man skjønner at folk egentlig bare er redd for det de ikke 
kjenner til da.  
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Ali: Nei du vet det er egentlig heftig med diskusjoner fordi noen ganger du blir sint, 
ikke sant, fordi det skjer ett eller annet i verden og du skjønner ikke hvorfor det 
skjer. Etterpå du tar det med inn i klassen og diskuterer det med læreren eller i 
grupper. Jeg liker diskusjon i grupper først best, også snakke med læreren etterpå om 
det man har diskutert. Å snakke gjør at man får ideer fra andre også plutselig så 
tenker man annerledes, og læreren min hun er syk på det der med diskusjoner, det er 
nesten alltid at de fleste i klassen blir enige om det vi diskuterer.  
 
Ela: Jeg liker diskusjoner fordi det hjelper med å bli smartere. Jeg føler at jeg lærer 
mye mer når jeg diskuterer fordi det er mye de andre i klassen vet og har skjønt 
framfor meg. Det jeg elsker mest av alt er når vi begynner å diskutere om noe jeg 
har ordentlig mening om også blir vi enige til slutt fordi de andre kommer med så 
gode syn på ting.  

 

I likhet med Feride viser også de andre elevene i utsagn nr. 3, til gode erfaringer med 

diskusjoner i klasserommet. Erfaringene deres er knyttet til opplevelser av diskusjoners 

bidrag til å rette opp i misforståelser de har om det norske samfunnet, deriblant om politikk 

og velferdssystemet. Diskusjonene har blant annet bidratt til å gi eleven opplevelse av at de 

ikke hadde fått med seg alt av info om tema, at det var flere parter involvert og flere sider av 

samme sak.  

Samlet fortolker jeg eksemplene i både dialog 2 med Feride og utsagn 3 med resten av 

elevene som at elevene følte at diskusjon bidro med å gi dem en følelse av inkludering og 

tilhørighet. Lærerens rolle her er viktig og slik Ljunggren (2014) beskriver 

medborgerskapsundervisning, skal denne undervisningstypens form kan være sett på som at 

kulturelle og politiske forskjeller i et klasserom former et kontrovers, og at elevene må føle at 

de kan identifisere seg med det politiske miljøet utdanningen foregår i, for at utdanningen 

skal lykkes i å nå målet om å styrke bindekraft og pluralisme (s. 40-41). Derfor er det mitt 

argument at læreren forsøker å gi eleven denne typen opplæring gjennom å få eleven til å føle 

seg inkludert i en samfunnsarena gjennom diskusjon, og dermed til en viss grad bidra i 

integreringsprosessen.  

Når en ser på alle eksemplene gitt over fremkommer lærerens evne til å møte diskusjonene på 

en objektiv måte, og vise elevene en sak fra flere sider, gjennom å invitere dem til 

deliberative diskusjoner som viktig for å hjelpe elevene til å komme til en felles enighet. 

Stray (2014) hevder at demokratisk medborgerskap kan læres å utøves som en rolle gjennom 

overføring av tre dimensjoner; intellektuell kompetanse, verdi- og holdningskompetanse og 

handlingskompetanse (s. 658-659). Det at læreren gir opplæring i verdi- og 

holdningskompetanse og handlingskompetanse i slike kontroversielle temaer vil kunne bidra 
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til å ruste elevene til å føle seg som en del av det norske samfunnet til tross for den etniske 

skillen. 

 

Gjennom å vise til en rekke andre studier betegner Mcavoy og Hess (2013) klasserommet 

som et av de mest lovende stedene å lære om kunnskaper og ferdigheter nødvendig for å 

danne deliberative demokratiske borgere (s. 19). En deliberativ demokratisk borger er en 

demokratisk medborger med ferdigheter til å diskutere, lytte og danne en felles forståelse. 

Elevene i denne studien  viser til en form for uenighet de har om noen temaer, som forandres 

og utvikles under timen av lærer og gruppediskusjoner. Elevene lærer i denne settingen å 

begrunne sine valg mot andres kritikk (jf. Habermas, 1995, s. 13). Disse ferdighetene med å 

kunne begrunne og forsvare sitt ståsted mot andres kritikk krever å kunne vurdere kritisk 

både sine egne og andres synspunkt, som kan bidra til at partene etterhvert klarer å vurdere 

flere sider og perspektiver på en og samme sak og endre sitt syn gjennom å bli enige om et 

felles ståsted. Denne formen for undervisning bidrar til å skape fellesskap og inkludering som 

igjen kan argumenteres å gi samfunnsfaget en viss rolle i integreringsprosessen til 

flerspråklige elever.  

 

På den annen side vekter Young (2000) viktigheten av å være varsom når en benytter seg av 

deliberative diskusjoner på veien til å danne medborgere når en skal snakke om felles verdier 

(«shared values»). Young hevder at det ikke er en god ide å jobbe mot å danne felles verdier 

fordi det kan føre til eksklusjon, og at noen må affiliere verdier de ikke er enige i og gi opp 

sine verdier som kompromiss for å danne felles verdier. Hun foreslår heller en demokratisk 

løsning gjennom normene av deliberativ demokrati der demokrati er «deepend through 

enabling more inclusivity of plural claims and perspectives and empowering for less 

privileged participants» (s. 40). Dette et viktig argument å ta forbehold om når en underviser 

for å danne medborgere i samfunnsfag fordi det ønskes kritisk tenkende medborgere med sine 

individuelle tanker og trekk og ikke likesinnede medborgere som gir opp sine individuelle 

verdier som kompromiss.   

 

4.2.2 Å fylle kunnskapshull 
Gitt at medborgerskap er en rolle som kan læres (Stray, 2014, s. 658) blir samfunnsfagets 

funksjon i å bidra i elevers læringsprosess i denne rollen viktig . Elevenes følelse av nasjonal 

identitet henger sammen med kunskapshull elevene har om det norske samfunnet og deres 
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følelse av medborgerskap. I det følgende skal jeg presentere funn der elevene gir eksempler 

om samfunnsfagets rolle i å fylle kunnskapshull om det norske samfunnet. Medborgerskap og 

nasjonal identitet blir viktige begreper å bruke i drøftingen for å kunne analysere elevenes 

utsagn.   

 

Alle elevene snakket på en eller annen måte om samfunnsfagets rolle til å fremme integrering 

av flerspråklige elever gjennom at den bidro til å fylle kunnskapshull om det norske 

samfunnet. Nærmere bestemt beskrev elevene faget som et fag som bidro til å fylle 

kunnskapshull om det norske samfunnets normer, verdier og rettigheter for individet. Videre 

forklarte elevene at samfunnsfaget også bidrar til at de lærer om ulike deler av samfunnet 

som har en påvirkning på deres virkelighet, politiske og samfunnsmessige prosesser og 

nasjonale og internasjonale forhold.  

 
Utsagn nr. 3 (intervju 2) 
Mehmet: «Jo ass, du vet samfunnsfag det er der jeg lærer om det norske samfunnet. 
Det er skække greier, men jeg kan liksom mer om Tyrkias politikk og samfunnet der 
da, og liksom nesten ingenting om samfunnet her. Norge liksom. Jeg tror det er fordi 
mamma og pappa ikke snakker så mye om det hjemme, tror faktisk ikke de kan så 
mye om det heller, vi ser bare på Tyrkiske nyheter liksom. Det er bare hvis vi 
diskuterer om det i timen at jeg får med meg og lærer ting. Og gjennom facebook og 
sånt da, seff (selvfølgelig)».  
 
Ela: «Mamma og pappa snakker egentlig bare om tyrkisk politikk og sånn hjemme, 
men det er i samfunnsfag og historie at jeg lærer om norsk politikk og norsk 
historie».   
 
Feride: «Nei... Jeg føler at jeg lærer om hvordan det norske samfunnet fungerer og 
hvilke rettigheter jeg som ungdom har da... I samfunnsfag liksom. Fordi hjemme er 
det bare snakk om hva som skjer i Tyrkia det er ikke så mye fokus på Norge.».  
 
Ali: «Jeg liker ikke norsk politikk, mann, det er kjedelig, de diskuterer bompenger 
og sånt, det er jo politikken i Tyrkia som gjelder, det er mer seriøst med ordentlige 
problemer. Men noen greier er lurt å vite da, og jeg får egentlig bare med meg hva 
som skjer i Norge hvis vi snakker om det i samfunnsfag og hvis jeg tar en tur innom 
VG».  

 

Elevene hevder i overnevnte eksempel (utsagn 3) at samfunnsfaget bidrar til å fylle inn det 

deres foreldre ikke er i stand til å overføre av kunnskap om samfunnets normer, verdier, 

rettigheter og institusjoner. Det som var interessant, var at tre av fire mente at samfunnsfaget 

på en eller annen måte bidro til å gi dem følelse av tilhørighet til det norske samfunnet. Siden 

de i sitt eget hjem fulgte med på politikk og samfunnsforhold i opprinnelseslandene deres på 
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TV, sosiale medier og samtalte om disse temaene med familie og bekjente på eget språk, var 

det mye de ikke hadde skjønt med det samfunnet de er født og oppvokst i, nemlig det norske 

samfunnet.  

 

Videre gransker jeg etter eksempler og tanker gjennom å stille oppfølgingsspørsmål til 

svarene deres i utsagn nr. 3. Det jeg nå ønsker å vite er om samfunnsfaget bidrar til å gi dem 

den innsikten i det norske samfunnet som er manglende i hjemmet. I det følgende (utsagn nr. 

4) kommer svarene til elevene: 

Utsagn nr. 4: intervjurunde 2 

Ela: Det du ikke vet noe om kan du ikke føle deg en del av. Skjønner? 
Samfunnsfaget hjelper faktisk. Jeg føler at jeg skjønner mer om politikken i Norge, 
og hvordan ting skjer i Stortinget, hvorfor det er viktig å stemme også videre, fordi 
vi i fjor, i 10. klasse, dro på tur til Minitinget. Det er noe av det morsomste jeg har 
vært med på, og jeg skal si deg det at det var der jeg faktisk skjønte hvordan ting 
skjedde i Stortinget med forhandlinger og forslag også videre. Etter det følte jeg meg 
smartere, og nå kunne jeg liksom si mye mer og faktisk stemme på valget fordi jeg 
skjønte hvordan ting skjedde.  
 
Mehmet: Nei samfunnsfag i år, spesielt Anine, er flink til å gjøre det lett for oss å 
skjønne. Det er mange vanskelige begreper, skjønner du, men hun er flink til å få oss 
til å skjønne dem. Når du skjønner begrepene, skjønner du hele opplegget, og det du 
lærer er liksom viktig da, fordi det handler om det samfunnet du lever i. Jeg føler 
meg tryggere på meg selv nå i år enn det jeg gjorde før, fordi jeg kan forklare noen 
hvordan det norske valget foregår eller Norges rolle i EU og mye mer liksom»  
 
Feride: Det er viktig å forstå samfunnet du lever i for at du skal føle at du passer inn 
der. Derfor er samfunnsfag viktig. Spesielt fordi du blir fortalt masse forskjellig 
hjemme også skjønner du ikke helt, men du kan snakke om det med læreren din i 
samfunnsfag, og Anine har alltid gode poeng og viser alltid til kilder og sånt som 
gjør det hun sier mer legit ((legitimt)) enn et familiemedlem som bare er sur på NAV 
og tar det utover Siv Jensen, skjønner?  

 

I utsagn nr. 4 beskriver elevene den rollen de mener at samfunnsfaget spiller i prosessen med 

å fylle kunnskapshull og hvorfor de verdsetter dette. Ali sa at han ikke hadde tenkt over det, 

og er derfor ikke inkludert i utsagnet. Både Feride og Ela viser til følelsen de får av 

tilhørighet og Mehmet snakker om sosial trygghet, med andre ord at han føler seg tryggere på 

å uttale seg om samfunnsmessige forhold i en sosial setting.  

 

På bakgrunn av disse resultatene kan det argumenteres for at elevene opplever at faget bidrar 

til å gi dem intellektuell kompetanse og handlingskompetanse gjennom å korrigere feil 

kunnskap eller overføre ny kunnskap om det norske samfunnet og gjennom å oppfordre og 
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lære om hvorfor det er viktig å handle på bestemte måter i bestemte situasjoner. Denne 

kompetansen bidrar ifølge Stray å lære elevene å innta rollen som medborgere (Stray, 2014, 

s. 658). Det kan derav hevdes videre at samfunnsfaget har en viss rolle i 

integreringsprosessen til elevene.  

 

Samfunnsfagets bidrag i å fylle kunnskapshull elever har om det norske samfunnet kan bidra 

til å gi elevene en følelse av nasjonal identitet. Ljunggren (2014) drøfter et aspekt ved det å 

lære eleven å ha en delt nasjonal identitet. Han drøfter skolens rolle i å gi opplæring i 

ambivalens, der han løfter utfordringen skolen står ovenfor for å danne aksept om å ha to 

nasjonale identiteter på en gang. Ljunggren drøfter dette med to nasjonale identiteter på 

bakgrunn av en antakelse om at innvandrere har en etnisk identitet som har betydning for 

dem. Alle individer bærer preg av sin nasjonale, kulturelle og religiøse bakgrunn, og slik som 

beskrevet i 4.2.1 og 4.2.2 har elevene i denne oppgaven foreldre og privatliv som har hatt en 

betydningsfull rolle i å forme deres tilknytning til opprinnelseslandet. Rorty (1989) 

argumenterer at en kan bruke deliberasjon i klasserommet for å sette medborgerskap opp til 

diskusjon. Her blir spørsmål som hva det innebærer å være en (svensk) medborger er; 

hvordan det kan defineres, forsvares og kritiseres (s. 39). Her åpner Ljunggren for muligheten 

til å omskrive det som blir sett på som normen av det å være svensk (i vårt tilfelle norsk). 

Dersom en slik rolle ville blitt tilskrevet samfunnsfagundervisningen i norske skoler, og 

elever kunne gitt lignende utsagn slik de har gitt i denne oppgaven, i klasserommet, er det 

mitt argument at lærere kanskje ville hatt en mulighet til å kunne jobbe med dette om å danne 

aksept for en harmonisk inntagelse av to nasjonale identiteter. Her kan det også jobbes med 

en aksept om at det å være tyrkisk-norsk eller pakistansk-norsk eller albansk-norsk er alle 

like norsk som det å være etnisk norsk, og derfor at sosial integrasjon burde være mer 

avhengig av kompetanser og kvaliteter et individ besitter, og at samfunnsfaget kan bidra til å 

gi elevene de kompetanser som er nødvendige gjennom å blant annet fylle kunnskapshull om 

det norske storsamfunnet.  

 

Videre kan Banks (2015) sitt bidrag om «transformative citizenship» blir også viktig i 

drøftingen av elevenes utsagn om å fylle kunnskapshull fordi Banks gir skolen en funksjon i å 

danne medborgere. Denne prosessen beskrives av Banks, som en prosess for eleven å gå fra å 

ikke føle seg som en medborger i et samfunn («failed citizenship») til å føle seg som en 

medborger («successive citizenship»). Samfunnsfaget og skolen skal, ifølge Banks, være en 

arena der denne prosessen skal kunne forekomme i undervisning av medborgerskap (s. 154). 
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Elevenes utsagn tyder omsider på at diverse kontroversielle temaer vekker sinne eller ubehag, 

noe som igjen kan bidra til at de ikke føler seg integrert fordi disse temaene i noen grad kan 

relateres til delsamfunnet de selv lever i. Dette gir samfunnsfaget en unik mulighet til å 

omdanne dette ubehaget og disse negative følelsene til en aksept av et flerkulturelt samfunn 

gjennom å hjelpe eleven med å lære at det i et flerkulturelt samfunn kan oppstå uenigheter og 

misforståelser. Målet burde være å jobbe mot å kunne leve i harmoni med flere ulike 

meninger og ytringer, på samme måte som det leves i harmoni med flerkulturelle individer 

med ulik kulturelle og religiøse bakgrunn i det norske samfunnet. Her kan samfunnsfaget 

bidra til å omdanne sinne og ubehag om politiske kontroversielle temaer fordi elevene viser 

til mangel på kunnskap om det politiske systemet og den politiske ideologien det norske 

samfunnet følger. Gjennom å vise til politikk som støtter innvandrer befolkningen og det 

flerkulturelle samfunnet gjennom for eksempel regelen om at arbeidsplasser skal gjenspeile 

det norske samfunnet, kan samfunnsfaget bidra til å dempe følelser om urettferdig behandling 

og negative følelser tilknyttet elevenes oppfattelse av samfunnets mindre gunstige muligheter 

for elevene, som da Feride nevner hijab-saken i politiet (dialog nr. 2, kapittel 4.1).  

 

Jeg tolker videre elevenes samlede beskrivelser av samfunnsfagets bidrag til å styrke deres 

tilknytningsfølelse til det norske samfunnet gjennom diskusjon som undervisningsform 

(4.2.1) og gjennom å fylle kunnskapshull, også til å lette deres tilegnelse av ny identitet og 

opparbeiding av ny sosial kapital i overgangen til videregående skole. Dette på bakgrunn av 

at jeg ser de to prosessene som identiske integreringsprosesser siden de begge forutsetter en 

endring av holdning og atferd, og opparbeidelse av nye nettverk basert på bruer framfor bånd.  

 

4.3 Konklusjon 
Gjennom denne oppgaven var målet å belyse elevperspektivet i en todelt problemstilling som 

utforsker elevers oppfatning av (1) temaet integrering og (2) samfunnsfagundervisningens 

mulige rolle i integreringsprosesser. Oppgavens diskusjon baseres på et todelt teoretisk 

rammeverk. I den første delen av det teoretiske rammeverket brukes perspektiver om 

integrering (2.1) og sosial kapital (2.2) for å diskutere funnene i oppgaven tilknyttet det første 

forskningsspørsmålet. I den andre delen brukes demokratisk medborgerskap (2.3.1), nasjonal 

identitet (2.3.2) og inkluderende medborgerskap (2.3.3) som teoretiske begreper for å 

diskutere funn tilknyttet oppgavens andre forskningsspørsmål. Oppgavens metodiske 

tilnærming er kvalitative intervju av fire flerspråklige elever i den videregående skolen. 
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Temaet for oppgaven er aktuelt fordi det kan bidra til å forstå hvilke utfordringer 

flerspråklige elever står ovenfor i Norge. I tillegg er det gjort lite didaktisk forskning om 

dette tema, som gjør det både interessant og nødvendig å undersøke. 

 

Det første forskningsspørsmålet som drøftes i oppgaven omhandler elevenes oppfatning av 

temaet integrering. For å belyse dette spørsmålet blir begrepene systemisk-, sosial- og 

kulturell integrering, og uformelle- og formelle bånd (Eriksen, 2010, s.71-75) relevante å 

bruke i analysen fordi de bidrar til å diskutere funnene. Videre blir Døving (2009) sin teori 

om integrering viktig, i tillegg til begrepsparet bånd og bruer (Putnam, 2000; i Hvinden, 

2005, s.18) og foreldres avgjørende rolle i barns tilgang til sosial kapital (1990; i Hvinden, 

2005, s. 20) viktige bidrag til å belyse elevenes oppfattelse av integrering som tema. Alle 

disse bidragene blir brukt aktivt til å drøfte funnene. Basert på elevenes utsagn viser det seg 

at elevene opplever integrering som følelsesmessig tilknytning til landet de kommer fra 

og/eller bor i, men at denne tilknytningsfølelsen utfordres av kulturelle og religiøse verdier 

som ikke alltid samsvarer med storsamfunnet eleven lever i. De beskriver et skifte av 

nasjonal identitet og tilknytningsfølelse fra ungdomsskolen til videregående skole, der de 

beskriver sterkere følelse av tilknytning til foreldrenes opprinnelsesland og identiteten som 

«utlending» som fremtredende opp til 10. klasse. Etter det 10. årssteget når de kommer ut av 

sitt lokalmiljø for å gå på videregående skole beskriver de en form for kulturkrasj der 

forventinger til atferd ikke tilsvarer deres sosiale kapital. Elevene opplever at de mister sitt 

uformelle nettverk og må danne nye nettverk og tilegne seg nye erfaringer for å 

gjenoppbygge sin sosiale kapital. De beskriver også denne opplevelsen som et skifte av 

følelse av tilknytning også, der de får en sterkere tilknytning til Norge. Her blir også den 

kategorien som ble beskrevet av kvaliteter som ikke passer kvaliteter elevene ønsker å 

forbindes med, som «norsk», mer ettertraktet som nasjonal identitet.  

 

På bakgrunn av min analyse er det mitt argument at dersom en elev føler seg som en 

medborger i et samfunn, vil han eller hun også føle seg integrert i høyere grad. Dette fordi 

elevenes beskrivelser av oppfattelsen de har om integrering som tema tyder på en slags rolle 

konflikt der elevene føler seg lite sosialt integrert fordi forventningene til de to nasjonale 

identitetene de bærer endres ettersom de blir eldre og bryter ut av sitt lokalsamfunn for å gå 

på videregående skoler i andre lokalområder. Samfunnsfagundervisningen kan bidra til å 

hjelpe elevene med å forme den rollen som kreves til å ta del i samfunnet, og dette er i tråd 

med Stray sitt argument om at medborgerskap er en rolle som kan læres (Stray, 2014, s. 658). 
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Deliberative diskusjoner kan herunder være verktøy som hjelper læreren til å forstå elevers 

resonnementer når det gjelder deres følelse av og tanker om diverse kontroversielle temaer og 

rollekonflikt som bidrar til at de ikke føler seg integrert, og bruker dette verktøyet for å sette i 

gang prosessen som Banks (2015) kaller for «transformative citizenship», altså prosessen å 

danne medborgere. Å identifisere og validere kulturelle identiteter og forskjeller og forstå 

elevenes resonnement fra deres egne ståsted, gir læreren og samfunnsfaget en unik mulighet 

til å få innsikt i elevenes indre verden. Gjennom å bruke deliberativ diskusjon aktivt i timen 

kan elever vises til ulike perspektiver, og hvis en i tillegg klarer å komme til en felles enighet 

der negative følelser tones ned, blir samfunnsfaget et fag der elever lærer rollen som 

medborger, og dermed bidrar samfunnsfaget i noen grad til å gi elevene følelse av sosial 

integrering og kulturell integrering. Det er viktig å ta forbehold om at funnene diskutert i 

studien baseres på et utvalg av fire flerspråklige elever. Dette snevre utvalget gjør at funnene 

i studien, som kvalitative studier flest, ikke kan generaliseres på tvers av folkegrupper. 

 

4.4 Fremtidige studier 
Det kan være interessant å forske videre på integrering av tredjegenerasjonsinnvandrere og 

samfunnsfagets mulige rolle i denne integreringsprosessen. Denne studiens omfang har 

begrensninger, og det kan være både interessant og hensiktsmessig å utføre fremtidige studier 

som forsker bortenfor disse begrensningene. På bakgrunn av dette kan fremtidige studier 

forske på et bredere utvalg, flere typer elever (ikke bare flerspråklige) og også forske på 

lærerens tanker og erfaringer om tema for å få et annet perspektiv. 

 

Videre studier kan også i likhet med denne studien forske på samfunnsfagets rolle i 

eventuelle integreringsprosesser hos elever fordi det kan bidra til å forstå hvordan 

tredjegenerasjonsinnvandrere ikke føler sterkere tilknytning enn sine foreldre til Norge, til 

tross for at det er deres føde-/ oppholdsland. Denne oppgaven har imidlertid et meget lite 

utvalg siden det er en kvalitativ studie. Det kan derfor være en mulighet å inkludere et større 

utvalg i eventuelle fremtidige studier, som kan gi et bredere spekter om hvordan flerspråklig 

ungdom oppfatter integrering, og hva de tenker om samfunnsfagets rolle i 

integreringsprosesser.  

 

Et videre perspektiv å forske videre på kan være elevperspektivet av flere typer elever, da 

denne oppgaven kun har et utvalg av elever med tyrkisk opprinnelse. Eksempelvis vil etnisk 
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norske elever eller elever med en etnisk norsk forelder og en forelder med utenlandsk 

opprinnelse gi andre og bredere perspektiver om tema. En annen mulighet kan også være å 

inkludere elever med annen flerspråklig bakgrunn i utvalget (elever med pakistansk, arabisk, 

indisk, albansk, etiopisk opprinnelse for eksempel) for å få et bredere kulturelt spekter av 

perspektiver på oppgavens problemstilling eller lignende problemstillinger.  

 

Lærerperspektivet kan imidlertid være like interessant å undersøke. I likhet med Sofienlund 

(2018) kan samfunnsfagslærernes refleksjoner om samfunnsfagets bidrag til å integrere 

flerspråklige elever gi dypere innsikt i lærernes tanker om fagets rolle i elevens utvikling av 

holdninger, atferd, følelse av tilknytning, rolle som medborger og nasjonal identitet. Det kan 

bidra til å forstå lærerens ståsted og hvor mye hun velger å påta seg av arbeidet med 

integrering dersom hun anser at faget har en rolle i denne prosessen. Det kan også på den 

annen side bidra til å forstå hvilken rolle samfunnsfagslærerne gir faget, om de gir det en 

rolle, dersom de er uenige med at den har en rolle i elevers integreringsprosess.  
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Vedlegg/Appendix 
 

Vedlegg 1- intervjuguide 

Intervjuguide - elevers refleksjoner om 
begrepet «integrering» 
Problemstilling: «Hvordan oppfatter flerspråklige elever temaet integrering og hvilke 
refleksjoner gjør de seg om undervisning knyttet til begrepet i samfunnsfaget?» 
 
Innledende samtale angående elevens minoritetsbakgrunn og mine tanker til ønsker om 
elevens deltakelse: I dette intervjuet er jeg interessert i ditt perspektiv. Alle svar du gir 
er gode svar- det finnes ingenting rett eller galt- jeg ønsker gjerne at du trekker inn 
eksempler og korte historier fra ditt eget liv når du svarer på spørsmålene. Ta deg god 
tid og se på dette som en samtale framfor et intervju. Ingenting av det vi snakker om 
her skal fortelles til noen andre enn til min veileder ved UiO. Læreren din får ikke vite 
hva vi har snakket om. Først og fremst lurer jeg litt på hvem du er: 
 

1. Kunne du fortalt litt om deg selv? 
2. Hvor ble du født? Har du bodd i andre land enn Norge? Hvis ja, hvor? 

Spørsmål angående begrepet integrering 

1. Hva forbinder du med begrepet «integrering»? 
2. Hvordan forstår du begrepet?– kan du gi eksempler fra eget liv? 
3. Hva mener du er kjennetegn på at en person er integrert? 
4. Hva mener du er kjennetegn på at en person er marginalisert? 
5. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Har du noen refleksjoner rundt det? 
6. Har dere hatt ulike arrangement på skolen der temaet har vært å lære om ulike 

kulturer og hvordan har du opplevd disse? 
7. Her tenker jeg på for eksempel FN- dag/internasjonale dager. Hva tenker du om slike 

arrangement? 

I samfunnsfaget jobbes det med integrering som tema og begrep. Her kommer ulike 
begreper fram som viktige i forbindelse med integrering. Begrepene mangfold og 
inkludering blir ofte brukt for å forklare integreringsbegrepet i faget. I forbindelse med 
dette lurer jeg på et par ting:  

8. Hvordan har dere tidligere jobbet med begrepet integrering i samfunnsfag? 
9. Hva tenker du om måten dere jobbet med begrepet?  
10. Opplever du at det er rom for å komme med egne erfaringer om integrering i timene? 
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11. Hva syns du er viktig for en lærer å ta med i undervisning om begrepet/temaet 
integrering? – Hvis du var læreren; hvordan ville du ha undervist om begrepet? 
Hvilke eksempler ville du i så fall gitt om det? 

12. Ser du noen utfordringer knyttet til undervisning av dette begrepet? 

 

Vedlegg 2- eksemplet med Ali 
Intervjurunde 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ali: Det er vanskelig, ikke sant. Fordi folk liksom, forventer mye av deg, liksom, 

skjønner?  

Jeg: På hvilken måte da, Ali? 

Ali: Fordi, liksom, mamma og pappa skjønner ikke at de fleste går ut på kvelden, de blir 

redde skjønner? Mens gutta mine som liksom skal på fest og sånt, vi må ut på den tiden, 

fordi ingen har fest klokken 15, skjønner?...... Spesielt på russetiden, vi må være med 

ellers folk bryr seg ikke om oss, man går glipp av viktige greier og folk snakker om det 

dagen etterpå og du står der som spørsmålstegn. Jeg skjønner mamma og pappa også, de 

prøver bare å beskytte, men det er sånn systemet er, skjønner? Det må bare gjøres ellers vi 

blir ikke en del av dem.  

Jeg: Hvem er dem? 

Ali: de andre kidsa i klassen, på skolen. Vi deltar på russefester selv om vi ikke er på dems 

alder. 

Jeg: Jeg skjønner, men betyr det da at du opplever at kulturen hjemme og kulturen utenfor 

hjemmet havner i en slags konflikt?  

Ali: Nei, det er ikke noe konflikt, egentlig, liksom tenk da, de i Tyrkia går også ut så sent 

og sånt, mange i hjembyen min der er ute hele natten, det er ikke det. Det er bare at mine 

foreldre er overbeskyttende. Det kommer ikke i konflikt liksom, de vil bare beskytte, det 

er liksom bare det, ikke noe konflikt. 



	 75	

Intervjurunde 2 

 

 

 

 

 

Jeg: Ali, jeg merket at du reagerte litt annerledes på spørsmålet jeg stilte om dette med 

konflikt mellom kulturen hjemme og kulturen utenfor hjemmet, hva skyldes det egentlig? 

Du må selvsagt ikke svare hvis du ikke vil, men jeg bare håper ikke du tolket spørsmålet 

mitt feil. 

Ali: Jeg skal være ærlig, jeg tenkte på det etterpå også, at jeg måtte passe på å ikke gi deg 

feil info. Du er lett å snakke med, jeg ble redd du misforstod meg og trodde mamma eller 

pappa var slemme mot meg eller no, skjønner? Jeg orker ikke barnevern eller no. 

Jeg: Okei, jeg skjønner at du har misforstått. La meg belyse en ting; jeg har ikke lov til å 

fortelle noen som helst om noe av det du forteller meg uten ditt samtykke, dette gjelder 

også i artikkelen jeg skriver. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og 

all info du oppgir blir makulert og kastet. For det andre handlet spørsmålet om et slags 

mangel på samsvar mellom kulturen din mor og din far ønsker at du bevarer og den 

kulturen du vokser opp i ute, altså på skolen, i vennegjengen din osv.  

Ali: Åja, du vet, man får panikk med engang man setter ordet konflikt sammen med 

foreldre, ikke sant, plutselig er barnevernet på døra. Det hakke skjedd med meg, men jeg 

kjenner folk som har opplevd det. Men ja, sorry, jeg skjønte feil.  


