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Sammendrag 

Elever skal møte det faglige innholdet i samfunnsfaget blant annet med utgangspunkt i egne 

livsverdener og kulturelle referanserammer. Dette gjelder også de minoritetsspråklige elevene 

som kan ha tilknytninger til andre kulturer enn den opplæringen er situert innenfor. I denne 

samfunnsfagdidaktiske masteroppgaven undersøkes lærerperspektivet på undervisningen av 

minoritetsspråklige elever. Problemstillingen er: Hvordan forholder samfunnsfaglærere seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen?  

To forskningsspørsmål brukes for å få svar på denne problemstillingen: (1) Hvilke muligheter 

og utfordringer uttrykker samfunnsfaglærere når det gjelder å inkludere minoritetsspråklige 

elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen? (2) Hvilke strategier trekker samfunnsfaglærere 

frem i arbeidet med å inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn, og hva slags 

støtte uttrykker de at denne elevgruppen har behov for? 

Datagrunnlaget er syv semistrukturerte intervjuer med ni samfunnsfaglærere fra fire ulike 

skoler. Intervjuene er samlet inn i forbindelse med ACRAS-prosjektet (Aiding Culturally 

Responsive Assessment in Schools) som undersøker norske ungdomsskolers praksis knyttet 

til vurdering av minoritetsspråklige elever. 

Lærerne uttrykker et ønske om å inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn og 

perspektiver i undervisningen. De forteller at de kan bruke disse elevenes kulturelle bakgrunn 

som ressurs i samfunnsfagundervisningen både med hensyn til enkeltelevenes læring og til 

læringen i klasseromfellesskapet. Dette er også viktig i et medborgerskapsperspektiv hvor 

elever gjennom samfunnsfagundervisningen skal utvikle evnen til å delta og samhandle med 

andre mennesker i et mangfoldig samfunn nå og i fremtiden. I tillegg forteller lærerne at de på 

ett område tilpasser undervisningen spesifikt til sine minoritetsspråklige elever, men at disse 

elevene samtidig har behov og utfordringer som også deles av ikke-minoritetsspråklige elever. 

De intervjuede samfunnsfaglærerne forholder seg derfor til minoritetsspråklige elever og 

deres kulturelle bakgrunn på samme måte som de forholder seg til de andre elevene i klassen, 

altså ut i fra et prinsipp om likeverd i tråd med kravet om tilpasset opplæring.  
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og formål for studien 

I Opplæringsloven står det at «Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt 

for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitenskapleg 

tenkjemåte» (§1-1).  

Barn og elever kommer inn i skolen som hele mennesker fulle av erfaringer, forståelser, 

kunnskaper og ferdigheter som de har tilegnet seg på ulike arenaer og som de fortsetter å 

utvikle gjennom livet (Vygotsky, 1978, s. 84). Disse erfaringene, forståelsesrammene og 

kompetansene er en del av elevene som individer, og de tar dem derfor med seg inn i skolen 

der det får betydning for læringen i undervisningssituasjonen. Opplæringen skal ifølge ny 

overordnet del av læreplanverket gi elevene «… historisk og kulturell innsikt og forankring, 

og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig 

fellesskap» (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 6). Elevene skal med andre ord både utvikle sine 

egne identiteter og kunnskap om den kulturen de er en del av på samme tid som 

undervisningen skal være preget av perspektivmangfold. Det samme synet er sterkt 

representert i samfunnsfaget i grunnskolen. De nye kjerneelementene i samfunnsfaget viser 

hvilke områder som skal prioriteres i undervisningen i faget. Her understrekes det blant annet 

at samfunnsfagundervisningen skal relateres til elevenes erfaringer, forkunnskaper og 

verdensanskuelser. For eksempel står det under kjerneelementet Undring og utforskning at 

elevene skal «… undre, reflektere og vurdere hvordan kunnskap om samfunnet blir til» og at 

en slik nysgjerrighet skal uttrykkes med utgangspunkt i deres egne livsverdener 

(Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Samfunnsfaglæreren må med andre ord forholde seg til 

sine elever på en slik måte at elevenes perspektiver blir inkludert i undervisningen og blir 

brukt som et grunnlag for det de skal lære i faget.  

Det er mange hensyn lærere skal ta i undervisningen. Bortsett fra rent faglige hensyn består 

mye av en lærers arbeid i å designe undervisning for de spesifikke elevgruppene de har. I 

tillegg skal de fostre gode relasjoner mellom seg og elevene, og elevene seg imellom. Innad i 

elevgrupper kan det finnes mangfold av ulik art, blant annet i form av evner, kunnskaper og 

sosiale og kulturelle bakgrunner (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 11). Den unike 
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sammensetningen av perspektiver og bakgrunner enhver klasse består av vil ha betydning for 

undervisningen og gruppedynamikken i klasseromfellesskapet.  

Læreren har ansvaret for at alle elevene skal føle seg anerkjent og inkludert i gruppen. Det 

betyr blant annet han eller hun må legge til rette for at elevene får benyttet de perspektivene 

og erfaringene de har i undervisningen. Slike didaktiske hensyn må en lærer ta overfor alle 

sine elever, også de elevene som har en annen kulturell bakgrunn enn det som utgjør 

majoritetskulturen. Det er for øvrig ikke gitt at dette er en enkel bestilling for lærere, med 

tanke på det potensielt store mangfoldet av ulike hensyn som skal tas i en gitt elevgruppe. Det 

overordnede formålet med min masteroppgave er derfor et forsøk på å få et innblikk i 

samfunnsfagslæreres refleksjoner rundt sin egen yrkesutøvelse relatert til undervisning av 

minoritetsspråklige elever, og de spesielle hensyn som lærere må ta overfor elever med slik 

bakgrunn. I tillegg er mitt ønske at denne oppgaven skal kunne bidra med å gi økt kunnskap 

om hvordan samfunnsfaglærere forholder seg til de utfordringer og muligheter et kulturelt og 

språklig mangfold kan utgjøre, og avdekke strategier som lærere, både nåværende og 

fremtidige, kan benytte seg av for å inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i 

undervisningen. 

 

1.2 Problemstilling 

Problemstillingen utgjør en rettesnor og et verktøy for å forfølge formålet med studien. I 

denne sammenhengen er jeg interessert i læreres perspektiver og tanker relatert til 

undervisning av minoritetsspråklige elever. Jeg legger derfor til grunn en relativt åpen 

problemstilling som gir meg mulighet til å la empirien styre mye av oppgavens retning. 

Dermed får jeg samtidig anledning til å forfølge de temaene som oppstår i empirien i mer 

dybde enn det en lukket problemstilling ville gitt. Problemstillingen er:  

Hvordan forholder samfunnsfaglærere seg til minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn 

i undervisningen? 

Jeg har i tillegg to forskningsspørsmål som gir ytterligere retning for studien: 

1. Hvilke muligheter og utfordringer uttrykker samfunnsfaglærere når det gjelder å 

inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen? 
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2. Hvilke strategier trekker samfunnsfaglærere frem i arbeidet med å inkludere 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn, og hva slags støtte uttrykker de at denne 

elevgruppen har behov for?   

Til sammen vil disse forskningsspørsmålene kunne gi et innblikk i hvordan 

samfunnsfaglærere forholder seg til minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i 

undervisningen. I denne studien har jeg brukt intervjuer for å besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Disse intervjuene er samlet inn i forbindelse med prosjektet Aiding 

Cuturally Reponsive Assessment in Schools (ACRAS) som er en del av et større 

internasjonalt prosjekt i regi av Erasmus+. Jeg kan med andre ord ikke uttale meg om de 

intervjuede lærernes praksis i klasserommet, fordi dette ikke er noe jeg har kunnet observere. 

I stedet ønsker jeg å få kunnskap om tanker og refleksjoner lærerne gjør seg om sin egen 

praksis. Dette utgjør en viktig begrensning ved min undersøkelse, som har opphav i den 

metoden jeg har valgt. En annen begrensning er at jeg ikke kan uttale meg om elevenes 

opplevelser av det de intervjuede lærerne sier at de gjør. Likevel, det jeg kan si noe om er de 

opplevelser og refleksjoner lærerne gjør seg i kraft av å være fagpersoner med mye viktig 

kunnskap om sitt felt og yrke. 

 

Minoritetsspråklige elever 

De ordene og begrepene vi velger å benytte når vi skal beskrive en gruppe mennesker eller 

ulike situasjoner og fenomener har betydning. «Valget av ord innebærer en tolkning og en 

fargelegging av det som skjedde», skriver Knut Kjelstadli (2008, s. 9). Med dette sitatet setter 

han søkelyset på det språket vi velger å bruke, og hvordan språk, begreper og ordbruk 

påvirker hvordan vi tolker og forstår det fenomenet som omtales. I denne studien skal jeg 

undersøke hvordan lærere forholder seg til en gruppe elever og deres erfaringer og kulturelle 

bakgrunn. I ACRAS-prosjektet betegnes denne elevgruppen som «elever med 

migrasjonsbakgrunn» mens jeg har valgt å bruke «minoritetsspråklige elever». 

Utdanningsdirektoratet definerer dette begrepet som «… barn, unge og voksne som har et 

annet morsmål enn norsk eller samisk» (Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 1). Jeg har valgt 

dette begrepet fordi det har vært viktig for meg å understreke språkets rolle når det kommer til 

betydningen av kulturell bakgrunn i undervisningen.  
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Et underliggende premiss jeg vil klargjøre i teorikapittelet er at språket medierer kultur på 

samme tid som det er et produkt av kultur. Derfor vil også språk ha betydning for hvordan vi 

oppfatter verden, og også hvordan vi lærer. Gjennom å benytte språket vil derfor elevers 

kulturfortellinger kommuniseres på ulike vis, noe som gjelder alle elever uansett bakgrunn. I 

kraft av å ha personlige tilknytninger til andre språk enn norsk, for eksempel et annet 

morsmål, vil derfor minoritetsspråklige elever ha kulturelle ressurser, erfaringer og 

forståelsesrammer som kan være ulike det elever med bakgrunn i majoritetsbefolkningen har, 

og som er den typen kultur som læreplanene og skolesystemet i Norge er fundert på. Med 

tanke på at ACRAS-prosjektet bruker begrepet «elever med migrasjonsbakgrunn», innebærer 

dette altså at de elevene som omtales i denne sammenhengen i tillegg til å ha tilknytninger til 

andre språk enn det norske, samtidig har migrasjonserfaringer, enten selv eller gjennom sine 

foreldre. Det skal også understrekes at jeg i denne studien undersøker lærerperspektivet på 

undervisningen av denne elevgruppen i ordinære klasser, og ikke hovedsakelig for eksempel i 

egne klasser for morsmålsopplæring eller særskilt norskopplæring.  

 

1.3 Oppgavens oppbygging 

Gjennom seks kapitler vil jeg presentere min masteroppgave. I det neste kapittelet tar jeg for 

meg teoretiske perspektiver som senere skal brukes for å diskutere empirien. Den teorien jeg 

beskriver er for det første knyttet til litteratur om kulturelt responsiv undervisning og hvordan 

dette har sammenheng med undervisning i samfunnsfaget på ungdomstrinnet. Videre 

presenterer jeg definisjoner og forståelser av kultur, og hvordan kultur spiller inn i skole- og 

undervisningssammenhenger. Til slutt tar jeg for meg teori om inkluderende undervisning, 

med spesielt fokus på deltakelsens plass i samfunnsfaget. Kapittel tre handler om den 

metoden jeg har brukt for å samle inn og analysere det empiriske materialet som utgjør 

grunnlaget for denne studien. Her forklarer jeg de metodiske valgene jeg har tatt gjennom 

undersøkelsen, hva dette har å si for validiteten i tolkningene av de funnene jeg presenterer, 

samt etiske refleksjoner knyttet til gjennomførelsen av studien. I kapittel fire presenterer jeg 

funnene jeg har analysert ut fra datamaterialet, samt mine fortolkninger av disse. Disse 

funnene blir så gjenstand for diskusjon i kapittel fem, hvor jeg diskuterer empirien i lys av 

den presenterte teorien. Det avsluttende kapittel seks fungerer som en avrunding av de øvrige 

kapitlene, hvor jeg forsøker å gi svar på problemstillingen, skriver om hvilke didaktiske 
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implikasjoner min undersøkelse kan ha når det gjelder undervisning av minoritetsspråklige 

elever i samfunnsfaget, hvilke begrensninger studien har, samt forslag til videre forskning. 
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2 Teori  

Samfunnsfaglæreres profesjonsutøvelse er i stor grad en kulturell øvelse. Mye av det faglige 

innholdet i samfunnsfag er relatert til ulike kulturelle fenomener, som verdier og holdninger. 

På samme tid foregår samfunnsfagundervisningen innenfor en kulturell kontekst som gir 

føringer og legger begrensninger både på formål, innhold og fremgangsmåter i faget. I tillegg 

skal hensynet til elevenes kulturelle særegenhet og individuelle variasjon balanseres med 

mandatet om å videreføre visse deler av kulturen slik det fremkommer av Opplæringsloven 

(1998, §1-1) og ny overordnet del av læreplanverket (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 6-7). 

Samfunnsfaglærere må med andre ord forholde seg til kultur på en rekke ulike måter. I tillegg 

skal samfunnsfaglærere fostre elevenes evne til å delta i et demokratisk og mangfoldig 

samfunn, nå og i fremtiden (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Lærere må derfor strebe etter 

å skape inkluderende undervisning der elevene får mulighet til å delta med ulike kulturelle 

perspektiver.  

Min studie har som formål å undersøke hvordan samfunnsfaglærere forholder seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn, og hvilke refleksjoner lærerne har rundt å 

inkludere denne elevgruppens perspektiver i undervisningen. Derfor ønsker jeg å benytte meg 

av innsikter fra litteratur om kulturelt responsiv undervisning, som nettopp handler om 

sammenhengen mellom kultur, læring og undervisning. Kulturelt responsiv undervisning 

(KRU) representerer en innfallsvinkel til inkludering av minoritetsspråklige elevers 

perspektiver i undervisningen, både med hensyn til elevenes deltakelse i 

klasseromfellesskapet og i fremtidig samfunnsliv. I tillegg er en sentral antakelse i KRU at 

undervisning er sosialt og kulturelt situert, og preget både av de ulike deltakernes kulturelle 

erfaringer og forståelseshorisonter, men også av den sosiale samhandlingen som oppstår i 

undervisningssituasjonen (Gay, 2015; Moschkovich & Nelson-Barber, 2009, s. 113). Derfor 

vil jeg også benytte sosiokulturelle perspektiver på læring og undervisning som blant annet 

belyser betydningen av språk, kommunikasjon og dialog for inkluderende undervisning.  

  



8 

 

2.1 Kulturelt responsiv undervisning  

Kulturelt responsiv undervisning innebærer at elevenes kultur brukes som medium for læring 

(Gay, 2015, s. 50; Ladson-Billings, 1995, s. 161), på samme tid som elevenes ulike kulturelle 

bakgrunner blir brukt som ressurser, og dermed også ansett som en styrke i undervisningen 

(Gay, 2015, s. 61). Dette synet på minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn er ikke 

selvsagt i den norske skolekonteksten. For eksempel har Joron Pihl påpekt at PP-tjenesten i 

utstrakt omfang har diagnostisert flerspråklighet i skolen som en lærevanske med behov for 

spesialundervisning (Pihl, 2010, s. 154). Denne bruken av spesialundervisning overfor 

flerspråklige elever, som Pihl karakteriserer som «uforholdsmessig stor», bidrar ifølge henne 

til en «… reproduksjon av enspråklig og enkulturell undervisning» i den norske skolen (Pihl, 

2010, s. 148). KRU innebærer altså en annen holdning til flerspråklige elever enn det Pihl har 

beskrevet i sin studie.  

Innsiktene om KRU kommer hovedsakelig fra den engelskspråklige, og spesielt den 

amerikanske utdanningsforskningen. I denne litteraturen brukes det ulike begreper om det 

samme fenomenet, blant annet «multicultural education» (Gay, 1997), «culturally relevant 

pedagogy» (Ladson-Billings, 1995) og «culturally responsive teaching» (Gay, 2015). I denne 

sammenhengen bruker jeg det norske «kulturelt responsiv undervisning» (KRU) for å 

understreke interaksjonen mellom lærerens undervisning og elevenes kulturelle bakgrunn. 

Undervisningen skal altså ikke bare oppleves som relevant av elevene, den skal stå i et 

dialogisk forhold til, være sensitiv overfor og dermed respondere på elevenes kulturelle 

bakgrunn. 

Gjennom å knytte det elevene lærer på skolen til elevenes egne livsverdener er formålet med 

KRU både å fremme likeverd i utdanningen, at elevene skal oppleve faglig og sosial mestring 

på skolen i tillegg til at samhold og fellesskap skapes mellom mennesker fra ulike kulturelle 

og sosiale bakgrunner (Gay, 2015, s. 49). Formålet med KRU ligger derfor tett opp til 

formålet med opplæringen i fellesskolen. Dette er blant annet at elevmangfoldet og elevenes 

forutsetninger ivaretas og bygges på (Utdanningsdirektoratet, 2015a, s. 1), og at elevene skal 

settes i stand til å delta i arbeidsliv og samfunnsfellesskap (Opplæringslova, 1998, §1-1). For 

at undervisningen skal være kulturelt responsiv må elevene oppleve akademisk mestring og 

de må få utvikle kulturell kompetanse og kritisk sans som gjør dem i stand til å utfordre den 

etablerte samfunnsordenen (Ladson-Billings, 1995, s. 160). KRU er dermed relatert både til 
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elevenes individuelle akademiske utvikling og til deres kjennskap til og anerkjennelse av egen 

og andres kulturelle bakgrunn og erfaringer. Videre skal elevene tilegne seg ferdigheter som 

gjør dem i stand til å kritisere kulturelle normer, verdier, vaner og ulikhetsopprettholdende 

institusjoner på et sosiopolitisk nivå (Ladson-Billings, 1995, s. 162). 

Geneva Gay, en foregangsteoretiker på feltet, forklarer at prinsippene bak KRU må 

implementeres som et kjernepunkt i ikke bare ett fag, men i alle fag, og må skje på en 

rutinemessig basis (Gay, 2009a, s. 199). KRU kan med andre ord ikke reduseres til 

enkeltstående kompetansemål, undervisningstemaer eller aktiviteter. Det er derfor vanskelig å 

skissere opp en «oppskrift» på konkrete metoder, eller undervisningsopplegg som skal ivareta 

kulturell responsivitet i undervisningen, fordi den skal være integrert gjennom hele 

undervisningspraksisen i alle skolens fag. Gay (2015, s. 59) gir allikevel flere prinsipper som 

skal fungere veiledende for læreres praksis. For det første må undervisningen være preget av 

perspektivrikdom når det gjelder ulike kulturelle og disiplinære perspektiver. For det andre 

fordrer KRU sosial konstruksjon av kunnskap og modellering av læring i undervisningen. For 

det tredje må undervisningen oppfordre til, og gi ferdigheter til kritisk kulturell bevissthet, 

også med tanke på muligheten for transformasjon av utdanningssystemet og av samfunnets 

strukturer (Gay, 2015, s. 59). I det videre vil jeg utdype disse prinsippene og vise 

sammenhengen mellom dem og samfunnsfaget slik det fremkommer av de nye 

kjerneelementene i faget.  

De nye kjerneelementene i faget skal synliggjøre det som ansees som det viktigste i faget og 

gi faglige prioriteringer (Utdanningsdirektoratet, 2017a, s.1). Her legges det blant annet vekt 

på perspektivrikdom og samfunnskritisk tenkning, demokrati og medborgerskap i et 

mangfoldig samfunn samt identitetsutvikling og fellesskap (Kunnskapsdepartementet, 2018, 

s. 3). I tillegg understrekes at elevene med utgangspunkt i egen livsverden og i samhandling 

med andre skal reflektere over samfunnet og hvordan det blir til (Kunnskapsdepartementet, 

2018, s. 3). 

Det er med andre ord tydelige sammenhenger mellom de nye kjerneelementene i 

samfunnsfaget og prinsippene bak KRU. KRU gir dermed læreren mulighet for både å 

anerkjenne elevenes bakgrunn og samtidig jobbe med å formålene i 

samfunnsfagundervisningen. For samfunnsfaglæreren har dette flere implikasjoner. For 

eksempel må læreren møte elevenes kulturbakgrunner med et åpent og ikke-dømmende sinn, 

og inkludere denne bakgrunnen i undervisningen (Brown-Jeffy & Cooper, 2011, s. 66). Dette 
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betyr blant annet at læreren må arbeide med sine egne holdninger når det gjelder mangfoldet i 

elevgruppen og møte elevene med positive forventninger (Gay, 2015, s. 56).  

I tillegg er det nødvendig at læreren lærer seg å kjenne elevene sine. Ifølge Moschkovich og 

Nelson-Barber (2009) så innebærer dette at læreren må innhente kunnskap om elevenes 

hjemmeforhold og hverdagsliv og hvordan elevenes kulturelle bakgrunner, inkludert deres 

verdier og praksiser, kan påvirke den interaksjonen og læringen som oppstår i klasserommet 

(s. 113). Med andre ord må læreren skaffe informasjon om hvem elevene er og hva de kan fra 

før. Videre må læreren benytte varierte undervisningsmetoder og -aktiviteter for å 

imøtekomme det mangfoldet av kulturelle bakgrunner og læringsforutsetninger som finnes i 

elevgruppen (Gay, 2015, s. 57). Samtidig er det viktig at læreren inngår i samarbeid og 

diskusjoner med kollegaer, ledere og personer med ekspertise på området om deres erfaringer 

med og refleksjoner rundt undervisning av minoritetsspråklige elever (Gay, 2018, s. 83).  

 

2.1.1 Mangfold i en norsk kontekst 

I Stortingsmelding 20 (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 11) omtales mangfold i 

klasserommet som elevenes ulike evner, kunnskaper og sosial og kulturell bakgrunn. Her 

beskrives også mangfold som noe som både kan gi utfordringer, men også som en potensiell 

ressurs i undervisningen i form av muligheten til å lære av andre personer som er ulike en selv 

og for å bygge respekt og toleranse i et ulikhetsfellesskap. I norsk kontekst forstås altså 

mangfold som noe som omhandler alle elever: 

Når vi snakker om mangfold i skolen, menes en skole som består av elever med ulike 

meninger, holdninger, handlinger; ulik etnisitet, religiøsitet, sosioøkonomisk 

bakgrunn; ulike læreforutsetninger, interesser, væremåte, kjønn og legninger; ulikt 

utseende; ulike opplevelser og erfaringer (Lund, 2017, s. 28).  

En slik forståelse av mangfold skiller seg til en viss grad fra hvordan det forstås i litteraturen 

om KRU. Denne litteraturen er som nevnt situert hovedsakelig innenfor en amerikansk 

kontekst og forståelsen og de grunnleggende konseptualiseringene av dette fenomenet er 

derfor også preget av denne konteksten. Dette kommer blant annet til syne gjennom hvilke 

ord som brukes for å beskrive de aktuelle elevgruppene som KRU relateres til. Eksempler på 



11 

 

hvilke ord som brukes er «students of color» (Gay, 2015; Brown-Jeffy & Cooper, 2011), 

«Latino Americans» (Gay, 2015) og «African American students» (Ladson-Billings, 1995). 

Ved bruke disse betegnelsene antydes det i den amerikanske litteraturen at elevmangfoldet i 

denne klasseromskonteksten er preget av store grupper av elever som antas å ha felles 

kulturelle erfaringer og referanser. En slik forståelse av mangfold, hvor personer med samme 

nasjonale opprinnelse antas å være like hverandre, kan virke tilslørende på de interne 

forskjellene innad i disse gruppene. Samtidig innebærer et slikt syn at personer som har 

opprinnelse i Norge antas å være mer like hverandre siden de blir forskjellige fra personer 

som har opprinnelse andre steder (Becher, 2006, s. 18). Dette skiller seg fra synet på 

mangfold og realiteten i norske klasserom hvor det er mer nærliggende å forstå mangfold fra 

et ulikhetsperspektiv, slik det illustreres i sitatet til Lund (2017) over. Mangfoldbegrepet i en 

norsk kontekst går ut i fra en antakelse om at elever har mange ulike kulturelle og sosiale 

bakgrunner, og at selv om to personer har opprinnelse i samme land, så har de ikke 

nødvendigvis de samme kulturelle erfaringene og referanserammene. Begrepet om 

«minoritetsspråklige elever» som benyttes i denne sammenhengen legger derfor ikke til grunn 

at disse elevene nødvendigvis deler kulturell bakgrunn eller kulturelle erfaringer, men at de er 

like forskjellige fra hverandre som det alle andre elever er. Allikevel er det inkluderingen av 

minoritetsspråklige elever i samfunnsfagundervisningen som er fokusområdet i denne 

oppgaven. Dette er som nevnt fordi det er nærliggende å anta at disse elevene har andre 

kulturelle referanserammer enn det som er grunnlaget for den kulturen som undervises i, om 

og gjennom i den norske skolen. Theo Koritzinsky forklarer hvordan kulturelt mangfold i 

samfunnsfagundervisningen kan fremstå som både ressurs og utfordring, som han sier det: 

«Verden utenfor Norge er representert i klassen» (Koritzinsky, 2006, s. 125). Om kulturell 

bakgrunn skal benyttes som en ressurs i undervisningen må dette gjøres med grunnlag i 

elevenes egne ønsker fordi det kan oppleves som belastende for enkelte å skulle fremstå som 

kulturelle representanter (Børhaug, Christophersen & Aarre, 2014, s. 156). Videre vil jeg 

forklare «kultur» fra det mangfoldperspektivet jeg har beskrevet her og knytte det til KRU og 

inkludering av elevperspektiver i samfunnsfagundervisningen. 
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2.2 Kultur som bakgrunn  

Kultur er et gjennomgående fenomen i denne studien og betegner i denne sammenhengen 

både noe egenartet hos personer og noe som har betydning for samfunnsfagundervisningen på 

en rekke måter. Det er derfor nødvendig å klargjøre hvordan «kultur» forstås her. Kultur er et 

mangefasettert begrep som kan forstås på flere ulike måter. Hans Fink (1988) betegner 

kulturbegrepet som hyperkomplekst, som innebærer at begrepet består av flere ulike deler som 

i utgangspunktet er innbyrdes motstridige og uforenelige, men som samtidig utgjør en helhet 

og sammenheng (s. 22). På den ene siden kan kultur relatere til noe ved individer og på den 

andre siden sees som et aspekt ved det sosiale, noe som er fellesmenneskelig eller noe som 

varierer over ulike typer sosiale grupper av forskjellig størrelse (Fink, 1988, s. 20). Kultur kan 

både være det som integrerer individer i kollektivet, men også det som gjør at individet kan 

stille seg utenfor dette kollektivet (Fink, 1988, s. 21). Fink argumenterer derfor for at begrepet 

ikke lar seg «… gøre entydigt, og dets betydning lader sig heller ikke systematisk analysere 

ud i entydige, selvstændige enkeltbetydninger» (Fink, 1988, s. 20). Det er derfor vanskelig å 

skulle komme frem til en definisjon av kultur som omfavner alle aspekter ved begrepet. Her 

vil jeg derfor beskrive begrepet slik at det gir mening i den spesifikke sammenhengen jeg 

ønsker å bruke det i denne oppgaven. Felles for de teoretiske bidragene er at kultur anses som 

en integrert del av oss som mennesker, at det har påvirkning på vår identitet og måten vi ser 

verden på, i tillegg til å ha en sterk sammenheng med det miljøet vi har vokst opp i.  

 

2.2.1 Kultur 

Kultur kan forstås i både bred og snever forstand. Ved å ilegge et bredt kulturbegrep, forstås 

kultur som et helthetlig aspekt ved det å være menneske (Børhaug et al., 2014, s. 149), og 

innebærer både tenkemåter, væremåter og handlingsmønstre som vi tilegner oss som 

medlemmer av et spesifikt samfunn (Børhaug et al., 2014, s. 150). Med et snevert 

kulturbegrep fremstår kultur som det man gjerne omtaler som «kulturelle artefakter», altså 

noe som finnes utenfor en selv som man kan betrakte og vurdere normativt (Halvorsen, 2017, 

s. 17). 

Med det dobbelte kulturbegrep forener Johan Fjord Jensen (1988) disse to forståelsene av 

kultur. På den ene siden anses kultur som noe vi «har», og henviser til estetiske og 
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intellektuelle produkter som man kan tilegne seg, eller i noen tilfeller selv produsere, delta i, 

eller være tilskuer til (Jensen, 1988, s. 157). På den andre siden kan man snakke om kultur 

som noe vi «er», som omfatter totaliteten av vårt liv og våre vaner som deltakere i sosiale 

grupper (Jensen, 1988, s. 159). Else Marie Halvorsen utviklet sistnevnte begrep til «er i»-

kultur for å understreke hvordan kultur både kan relateres til den livsverdenen personer til 

dels ubevisst lever i og til den enkeltes integrerte kultur (Halvorsen, 2017, s. 19). «Er i»-

kultur er dermed de verdier, normer, kulturelle vaner og holdninger som vi har tilegnet oss 

som deltakere i et sosialt fellesskap og som former vår atferd, forståelse og våre handlinger 

(Halvorsen, 2017, s. 153-154). Med det dobbelte kulturbegrep ansees altså kultur som en 

helhet (Jensen, 1988, s. 174), som på samme tid er noe fellesmenneskelig og som noe som 

varierer mellom mennesker (Jensen, 1988, s. 175). «Har»-kulturen er noe man kan vurdere 

normativt, som enten bra eller dårlig, mens «er i»-kulturen er noe som er såpass integrert i oss 

som mennesker at det er vanskelig for oss å beskue den uten å bevege seg ut av selve kulturen 

vi er en del av (Halvorsen, 2017, s. 148). «Er i»-kulturen har derfor klare koblinger til 

begrepet habitus, som er Pierre Bourdieus måte å betegne sammenhengen mellom personers 

kultur og den sosiale samfunnsstrukturen. Forenklet sagt knytter habitus personers livsførsel, 

kulturelle preferanser, eller rett og slett livsstil, til deres sosiale posisjon i samfunnet 

(Bourdieu, 1995, s. 36). Ved å vokse opp i bestemte sosiale kontekster og fellesskap 

sosialiseres vi altså inn i en gitt kultur som dermed blir en internalisert og kroppsliggjort del 

av oss. Derfor får også vår habitus betydning for hvordan vi ser oss selv og hvordan vi ser 

verden utenfor oss. Ved at alle elever dermed nødvendigvis vokser opp i ulike miljøer, vil 

derfor klasseromfellesskapet være preget av mange ulike kulturelle bakgrunner og habituser, 

slik som i forståelsen av mangfold som beskrevet over. 

Videre finnes det, ifølge Bourdieu, noen rådende ideer om hva slags kultur som er anerkjent 

som «legitim» i samfunnet (Bourdieu, 1995). De personene som gjennom oppveksten har blitt 

omgitt med denne kulturen vil tilegne seg en spesifikk habitus som gjør dem i stand til å 

beherske koder og omgangsmåter som vil gi dem visse fortrinn på ulike arenaer gjennom livet 

(Bourdieu, 1995, s. 45). Kultur fremstår derfor som en type kapital, som er en knapp ressurs 

som individer i samfunnet vil kjempe om og som gir makt til de som besitter den (Aakvaag, 

2008, s. 151). Skolen er en slik arena hvor Bourdieu mener at personer med «riktig» habitus 

vil blomstre til fordel fra de personene som ikke har hatt den samme kulturelle 

sosialiseringen. Dette er, ifølge ham, fordi utdanningssystemet 
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… omformer, tilsynelatende helt nøytralt, samfunnets klassifiseringer til skolemessige 

klassifiseringer, og etablerer hierarkier som ikke oppleves som rent tekniske, altså 

enkeltstående og ensidige, men som totale hierarkier med naturlig grunnlag (Bourdieu, 

1995, s. 204). 

Her forklarer Bourdieu at disse hierarkiene oppfattes som naturlige og nøytrale og ikke som et 

resultat av maktrelasjoner i samfunnet. Med andre ord er skolesystemet, ifølge Bourdieu, dypt 

preget av de herskende samfunnsgruppenes definisjoner av hva slags kultur som er legitim, og 

som dermed skal være grunnlaget for det det undervises i på skolen. Siden kultur 

internaliseres og kroppsliggjøres gjennom sosialisering vil det dermed være de elevene som 

har bakgrunn i familier som tilhører grupper med slik definisjonsmakt som vil ha best 

utgangspunkt for å beherske den kulturen som skolesystemet er bygget på fordi det er denne 

kulturen de selv har fått kjennskap til gjennom oppveksten.  

KRU tar utgangspunkt i en lignende forståelse av kultur. Gay (2009b) forklarer på samme 

måte som Bourdieu (1995), Jensen (1988) og Halvorsen (2017), at kultur er en del av vår 

«humanness», altså at alle deler av oss er influert av kulturell sosialisering (Gay, 2009a, s. 

197). «Har»-kulturen vår er som sagt noe vi kan se utenfra og vurdere normativt og kritisk, 

men dette er mye vanskeligere å gjøre med «er i»-kulturen fordi denne er en internalisert del 

av oss. Et viktig prinsipp i KRU, kritisk kulturell bevissthet, handler nettopp om å forsøke å 

sette seg utenfor de kulturelle rammene som omgir en og som er den «er i»-kulturen som er 

integrert i oss gjennom vår habitus, for så å vurdere dette med et kritisk blikk. Også 

tranformasjonsprinsippet gjør seg gjeldende her. Dette handler om at elevene gjennom KRU 

skal gjøres i stand til å se de underliggende maktstrukturene i samfunnet som legger 

begrensninger for noen, og som gir muligheter til andre. Elevene skal så utstyres med 

ferdigheter til å endre dette. Gay (2018) forklarer at KRU oppstår som et behov blant annet 

fordi minoritetselever ofte opplever å møte en kultur i skolen som ikke er tilrettelagt deres 

kulturelle forutsetninger og læremåter. I følge henne er skolen preget av et eurosentrisk 

middelklasserammeverk som former undervisningspraksisen og som elever med bakgrunn i 

kulturelle minoriteter ikke alltid kjenner seg igjen i (Gay, 2018, s. 28). Konsekvensen er at 

disse elevene opplever å bli utsatt for en utilsiktet diskriminering (Gay, 2018, s. 277). Her 

lyder gjenklang fra Bourdieus teorier om at skolesystemet er preget av en reproduksjon av de 

herskende samfunnsgruppers definisjon av legitim kultur, og at de elevene som ikke har blitt 

sosialisert inn i denne vil stille med et dårligere utgangspunkt fra starten av (Bourdieu, 1995). 
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Kultur er altså noe som er integrert i oss mennesker, som vi kommuniserer både bevisst og 

ubevisst og som varierer med kulturell og sosial bakgrunn. Siden ingen elever er like vil man 

derfor ha et hav av mangfold i klasserommet blant annet når det gjelder kulturelle bakgrunner. 

Som jeg vil beskrive i det følgende er det derfor sentralt at lærere forholder seg til dette 

elevmangfoldet på en inkluderende måte.  

 

2.3 Inkluderende undervisning  

Utdanningsdirektoratet (2015b) oppgir tre former for elevinkludering. Faglig inkludering 

innebærer at elevene får mulighet til å delta aktivt i et faglig fellesskap. Sosial inkludering 

betyr at elevene skal være sosialt aktive, ha venner og inngå i positiv samhandling med andre 

elever. Psykisk inkludering, på sin side, henviser til elevenes opplevelse av sin egen situasjon 

på skolen (Utdanningsdirektoratet, 2015b). Inkludering av elevene skal ivaretas gjennom 

tilpasset opplæring, som bygger på prinsippet om likeverd (Utdanningsdirektoratet, 2015b). 

Likeverd («equity») i opplæringen innebærer at skolen tilbyr like muligheter for alle elever, 

og at elevenes resultater ikke er påvirket av deres av deres bakgrunn, kjønn, innvandrings- 

eller familiebakgrunn (OECD, 2018, s. 22). Dette innebærer med andre ord at elever skal 

behandles ulikt ut i fra de behovene de har (Utdanningsdirektoratet, 2015b).  

Habitusbegrepet viser som nevnt hvordan vi til enhver tid bærer med oss vår integrerte «er i»-

kultur som påvirker vår kognisjon, våre verdier, normer, holdninger, vaner og 

handlingsmønstre. I kraft av at alle mennesker er kulturbærere, vil altså kultur ha betydning 

både for lærers undervisning, elevenes forståelse av dette, samt det sosiale samspillet i 

klasserommet. Både i Opplæringsloven (1998, §1-1), den nye overordnede delen av 

læreplanverket (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 7) og i samfunnsfagets kjerneelementer i 

grunnskolen (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3) understrekes viktigheten av at elever 

møter undervisningsinnholdet på skolen med grunnlag i egne kulturelle forståelsesrammer. 

Det er derfor sentralt at lærere arbeider med å møte det kulturelle mangfoldet som finnes i 

elevgruppen og med å inkludere elevenes perspektiver som blant annet er forankret i deres 

kulturelle bakgrunner og erfaringer. Det er nettopp dette som er ett av kjernepunktene i KRU 

(Gay, 2009a, s. 198), hvor det er perspektivene til elever som ikke har bakgrunn i 

majoritetskulturen som er i fokus. 
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Et av hovedformålene med KRU er å fremme likeverd i opplæringen (Gay, 2015, s. 49). KRU 

kan dermed anses som en type tilpasset opplæring som henvender seg spesielt til elever med 

tilknytninger til flere kulturer. Lærere må altså ta spesielt hensyn til elevenes kulturelle 

bakgrunn og tilpasse undervisningen deretter. Dette kan være utfordrende. Et eksempel er 

hentet fra den kanadiske skoleforskningen hvor grunnskolelærere oppga at de var bekymret 

for at deres vurdering av elevenes læring ikke tok hensyn til elevenes kulturelle bakgrunner 

og at de dermed ikke hadde et riktig bilde av hva disse elevene faktisk kunne (Scott, Webber, 

Lupart, Aitken & Scott, 2014, s. 58-60). Lærerne i denne studien var altså bekymret for om de 

minoritetsspråklige elevene i klassen fikk de tilpassingene som var nødvendige for at de ble 

behandlet likeverdig med de andre elevene. Igjen understrekes viktigheten av at lærere 

innhenter kunnskap om sine elevers forkunnskaper og læringsmåter, slik litteraturen på KRU 

også vektlegger.  

Videre er inkludering av elever viktig med tanke på evnen til å agere i et mangfoldig samfunn 

der man må forholde seg til ulike meninger, forståelser og perspektiver. Inkludering 

forutsetter med andre ord deltakelse, som er det jeg vil beskrive i det kommende avsnittet, 

med særlig fokus på deltakelsens plass i samfunnsfaget i lys av medborgerskapsbegrepet. 

 

2.3.1 Deltakelse og medborgerskap 

Et av hovedformålene i samfunnsfaget er å oppfordre og gjøre elever i stand til deltakelse. 

Allerede i første avsnitt av formålsbeskrivelsen av samfunnsfaget står det at faget skal «… 

stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Medborgerskapsbegrepet henviser til kvaliteten på og 

utstrekningen av personers deltakelse i et fellesskap eller samfunn (Kymlicka & Norman, 

1995, s. 353). Demokratisk medborgerskap handler derfor om å delta i samfunnet og 

offentligheten etter demokratiske prinsipper og verdier (Stray, 2014, s. 655). Et sentralt aspekt 

ved medborgerskap er derfor muligheten til å delta. Medborgerskap får således form som en 

demokratisk rolle og denne må læres (Stray, 2014, s. 656). Dette fremheves i kjerneelementet 

Demokrati og medborgerskap. Her står det at elevene skal få «… erfaringer med demokrati i 

praksis for å kunne påvirke og medvirke til samfunnsutforming» (Kunnskapsdepartementet, 

2018, s. 3). Dette innebærer at elever får forståelse for demokrati og hvordan ulike former for 

demokratisk deltakelse kan komme til uttrykk i samfunnet. Samfunnsfaget har dermed en 
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sentral rolle i å fostre elevenes handlingskompetanse og deltakelsesferdigheter som 

demokratiske medborgere. 

Gjennom samfunnsfagundervisningen skal læreren legge til rette for elevenes deltakelse, både 

i selve undervisningssituasjonen og med hensyn til elevenes nåtidige og fremtidige 

samfunnsliv som aktive medborgere (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Dette innebærer 

blant annet evnen til kunne forholde seg til og håndtere kontroverser, ulike meninger og 

perspektiver (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 21). I samfunnsfag blir derfor medborgerskap 

både et innhold elever må forholde seg til og noe læreren må legge til rette for ved å gi elever 

muligheter til å delta i undervisningen for eksempel gjennom samtaler og dialoger.  

Medborgerskapsverdier og demokratiske prinsipper om utdanning er også grunnleggende i 

KRU. Ifølge Gay skal elevene lære «… functional meanings of equality, justice, 

interdependence, and reciprocity among diverse peoples, and the necessity of these in 

effectively functioning communities for a pluralistic society …» (Gay, 2009b, s. 27). 

Gjennom fokuset på medborgerskap og demokratiske prinsipper tydeliggjøres derfor 

sammenhengen mellom, og relevansen til KRU i samfunnsfaget (Gay, 2009b). Ved at læreren 

legger til rette for å inkludere elevenes perspektiver i undervisningen får elevene mulighet til 

å delta i klasseromfellesskapet. I tillegg får de erfaringer med og kjennskap til andre kulturer 

samtidig som de får brukt sine egne kulturelle bakgrunner i undervisningen. Dette er blant 

annet viktig i et medborgerskapsperspektiv hvor elevene må lære seg å leve, orientere seg og 

handle i et mangfoldig samfunn hvor de må forholde seg til mennesker med bakgrunner, 

perspektiver, meninger og erfaringer som er ulike deres egne (Stray & Sætra, 2016, s. 18).  

Deltakelse forutsetter dermed sosial samhandling. KRU tar utgangspunkt i at kunnskap er 

sosialt og kulturelt konstruert (Gay, 2009a, s. 198) og at undervisning alltid foregår innenfor 

en spesifikk sosial og kulturell ramme som har betydning for deltakelsen i klasserommet. 

Læreren må derfor ta hensyn til denne sosiokulturelle konteksten i sin utforming og 

gjennomføring av undervisningen (Gay, 2015, s. 63). Videre vil jeg derfor forklare 

undervisningens sosiale og kulturelle forankring med utgangspunkt i sosiokulturelle 

læringsteorier, og hvordan dette har betydning for elevenes deltakelse og inkluderingen av 

deres perspektiver i klasserommet.  
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Undervisningens kulturelle og sosiale forankring 

Undervisning som har som formål å inkludere elevenes perspektiver gjennom deltakelse er 

nødvendigvis grunnleggende sosial. I den nye overordnede delen av læreplanen understrekes 

læringens sosiale karakter både ved at samspill og samarbeid blir gitt stor betydning og ved at 

«faglig læring» settes i sammenheng med «sosial læring» (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 

10). Det rådende synet på læring og undervisning slik det formidles gjennom læreplaner og 

styringsdokumenter har dermed klare referanser til sosiokulturelle læringsteorier hvor læring 

anses som produkt av mellommenneskelige relasjoner og interaksjon (Dysthe, 2001a, s. 11). 

Læring og kunnskap blir med andre ord sett på noe som konstrueres mellom mennesker i en 

gitt kontekst (Dysthe, 2001b, s. 42) og påvirkes derfor av den sosiale og kulturelle 

innrammingen den skjer innenfor. Videre er en viktig antagelse innen sosiokulturelle 

læringsteorier at kunnskap ikke er likt fordelt mellom mennesker i et fellesskap, men 

distribuert slik at deltakerne i et fellesskap har ulike kunnskaps- og ferdighetsdeler som er 

nødvendige for å oppnå en helhetlig forståelse av et gitt tema eller fenomen (Dysthe, 2001b, s. 

45). Gjennom å delta i dette fellesskapet har vi dermed mulighet til å oppleve læring og 

utvikling ved at huller i vår forståelse blir utfylt gjennom å interagere med andre mennesker 

som har andre kunnskaper og ferdigheter enn oss selv (Dysthe, 2001b, s. 47).  

Vår forståelse har som nevnt blant annet grunnlag i våre kulturelle bakgrunner. I et 

mangfoldsperspektiv fremstår derfor alle deltakerne i klasseromfellesskapet, både elever og 

lærer, som potensielle ressurser. Dette er fordi man gjennom sine ulike kulturelle bakgrunner 

sitter på kunnskaper, kompetanser, erfaringer og forståelser som i noen tilfeller deles av 

andre, i andre tilfeller ikke, og som kan bidra til en felles utvikling av forståelse og kunnskap. 

Ulikheten i mangfoldige klasserom kan derfor gi grobunn for en felles kunnskapskonstruksjon 

hvor man både kan lære å forstå et faglig innhold og ulike kulturelle perspektiver på en 

dypere måte, samt oppdage nye perspektiver og meningsinnhold (Igland & Dysthe, 2001, s. 

117). 

En god illustrasjon på at det er gjennom samhandling og deltakelse i et sosialt fellesskap at 

man kan utvikle sin forståelse er Lev Vygotskys begrep om den proksimale utviklingssonen 

(«the zone of proximal develompment») (Vygotsky, 1978). Denne definerer han som «… the 

distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers» (Vygotsky, 1978, s. 86). Den 
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proksimale utviklingssone handler altså om forholdet mellom det en elev kan lære seg 

gjennom selvstendig arbeid og det han eller hun har mulighet til å oppnå med hjelp av en 

voksen eller i samarbeid med andre elever som har kommet lengre i læringsprosessen enn 

dem selv. Den vektlegger også at elevene utvikler sin forståelse utfra det de allerede kan fra 

før (Säljö, 2013, s. 75). Læreren, som gjennom sitt yrkesmandat har ansvar for å tilrettelegge 

for elevenes læring, må derfor legge til rette for at eleven både kan få kommunisert sin 

forståelse og at eleven klarer å koble sammen det han eller hun allerede kan med det nye som 

skal læres (Säljö, 2013, s. 75). Den parten som hjelper den aktuelle eleven med å komme seg 

videre i sin utvikling og læring, enten det er læreren eller en mer viderekommen medelev, 

gjør dette gjennom ulike typer støtte, eller «stillasbygging» (scaffolding), som fjernes etter 

hvert som eleven behersker aktiviteten på egenhånd (Säljö, 2013, s. 75). I sitatet av Vygotsky 

(1978) over omtales denne personen som en «more capable peer», altså en «mer kompetent 

annen», som har mer kunnskap om et gitt tema enn den personen som trenger hjelp for å 

komme seg videre i sin forståelse.  

Som nevnt tidligere forutsetter også 

KRU at undervisningen er sosialt og 

kulturelt situert, det vil si at barn og 

unge kommer inn i skolen med 

mange ulike kompetanser, erfaringer, 

ferdigheter, verdier og holdninger 

som de har tilegnet seg på andre 

steder enn på skolen, og at dette har 

betydning for den læringen som skjer i 

undervisningssituasjonen (Gay, 2015). 

Vellykkede kulturelt responsive lærere finner derfor måter å støtte («scaffold») elevenes 

læring i møtet mellom deres kulturelle bakgrunn og det de lærer på skolen (Brown-Jeffy & 

Cooper, 2011, s. 77). KRU kan derfor sees på som et eksempel på det Halvorsen betegner 

som «den dobbelte didaktikk» (Halvorsen, 2017). En slik didaktikk handler om å finne et 

møtepunkt mellom undervisningens innhold, eller den «har»-kulturen som skal formidles på 

skolen og elevenes kulturelle forutsetninger for læring, altså «er i»-kulturen som alle elever 

bærer med seg (Halvorsen, 2017, s. 145). Se Figur 1 for en illustrasjon av den dobbelte 

didaktikk slik jeg forstår den basert på Halvorsen (2017). Ideelt sett skjer dette ved at læreren 

forholder seg til begge disse formene for kultur når han eller hun velger undervisningsinnhold 

Figur 1: Illustrasjon av min forståelse av den dobbelte didaktikk basert 

på Halvorsen (2017) 
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og -metoder (Halvorsen, 2017, s. 149-150). Det blir derfor sentralt at læreren både kjenner til 

elevenes «er i»-kultur, altså deres kulturelle bakgrunn og erfaringer, forståelsesrammer og 

forkunnskaper, for å kunne skape en bro mellom dette og elevenes videre faglige utvikling 

(Halvorsen, 2017, s. 19). Den dobbelte didaktikk blir således lærerens utgangspunkt for å 

finne elevenes proksimale utviklingssone. 

Videre er språk og dialog sentralt innenfor et slikt læringsperspektiv. Det er gjennom dialog 

og ved å bruke språket og fagbegreper at elever kan delta i undervisningen. Videre er det kun 

gjennom en meningsutveksling hvor elevene får kommunisert sin forståelse at læreren kan 

gjøre de didaktiske grepene, eller tilpassingene, som er nødvendige for å hjelpe eleven videre 

i sin læringsprosess (Loona, 1995, s. 77). I det følgende vil jeg derfor forklare dialogens plass 

og betydning i undervisningssituasjonen med spesielt fokus rettet mot mangfoldige 

klasserom.  

 

2.3.2 Språkets og dialogens betydning  

Vi bruker språket for å tenke, men også for å formulere, dele og drøfte våre tanker og vår 

forståelse med andre (Dysthe, 2001b, s. 49). Gjennom språklig kommunikasjon bindes 

dermed individuelle kognitive prosesser sammen med sosiale læringsaktiviteter (Dysthe, 

2001a, s. 12). Denne tanken var sentral hos Mikhail Bakhtin som anså forståelse som noe vi 

mennesker blir i stand til gjennom å delta i dialoger med andre (Igland & Dysthe, 2001, s. 

112). Elevers læring er derfor avhengig av at de får oppleve aktive møter med tekster og at de 

deltar i dialog med lærere og med andre elever (Igland & Dysthe, 2001, s. 113). I tillegg 

mente Bakhtin at personers identitet, eller «selv», også ble definert gjennom dialogiske 

relasjoner til andre mennesker (Igland & Dysthe, 2001, s. 109). Språket fremstår derfor både 

som den måten elever kan kommunisere sin forståelse i faget, samtidig som dette er en 

prosess hvor eleven også kommuniserer, konstruerer og rekonstruerer deler av sin identitet.  
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Språk som kulturbærer 

Det språket vi har tilgang til er også forankret i en sosial og kulturell kontekst, og påvirkes 

derfor også av disse. Språket fremstår derfor som kulturbærer, eller som kulturell mediator. 

Bakhtin (Igland & Dysthe, 2001, s. 113) understreket dette gjennom sitt begrep om sosiale 

språk, som utvikles i en spesifikk kontekst og i et spesifikt sosialt fellesskap, som for 

eksempel i et yrke, en institusjon, epoke eller skoleklasse (Igland & Dysthe, 2001, s. 113). 

Disse språkene vil derfor være preget av de kulturelle verdiene og perspektivene som finnes i 

konteksten og fellesskapet, og vil videre ha betydning for hvordan vi oppfatter ting rundt oss, 

hvordan vi uttrykker oss og former derfor også måten vi tilskriver dette mening i dialogiske 

relasjoner til andre (Igland & Dysthe, 2001, s. 114). 

Gjennom begrepet om habitus og «er i»-kultur, understrekes det hvordan vår kulturelle 

bakgrunn påvirker hvordan vi tenker og handler, og hvordan vi oppfatter og forstår verden og 

oss selv (Bourdieu, 1995; Halvorsen, 2017). Dette betyr at elevers kulturelle bakgrunn vil ha 

betydning både for hvordan de forstår det faglige innholdet i undervisningen, og hvordan de 

oppfatter, gir mening til og forholder seg i den sosiale interaksjonen i klasserommet. Siden 

språket medierer kultur er det derfor sentralt for lærere som ønsker å inkludere elevers 

perspektiver i undervisningen å tilrettelegge for dialog i undervisningssituasjonen. Ved å åpne 

opp for dialog kan læreren få tilgang på verdifull kunnskap om hva og hvordan elevene 

forstår og lærer, det vil si deres forkunnskaper og erfaringer samt de kulturelle praksisene de 

bærer med seg, spesielt i form av kommunikasjons- og interaksjonspraksiser (Moschkovich & 

Nelson-Barber, 2009, s. 112).  

Som nevnt over er kunnskap i et sosiokulturelt perspektiv distribuert i et gitt sosialt 

fellesskap. Når de ulike deltakernes forståelser blir gjort synlige i undervisningen, kan de altså 

fungere som viktige deler av en helhetsforståelse som konstrueres i dette fellesskapet. Videre 

er det nettopp dialog som muliggjør et slikt ulikhetsfellesskap hvor de ulike deltakerne får 

mulighet til å legge frem sine forståelser og perspektiver. Dette betyr at hvis læreren åpner 

opp for dialog, legger han eller hun samtidig til rette for elevenes deltakelse og for å inkludere 

elevenes perspektiver i undervisningen. For at dette skal kunne realiseres må elevene ha 

tilgang på et språk som gjør dem i stand til å kommunisere både sine individuelle kulturelle 

erfaringer og perspektiver, men også et språk for å kommunisere faglig forståelse. Dette 

gjøres gjennom å bruke fagspesifikt språk og begreper.  
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Fagbegreper og fagspråk 

Begrepene vi bruker gjør det mulig for oss å lage kategorier og trekke slutninger, og gjennom 

språket får vi mulighet til å uttrykke vår forståelse for disse begrepene, forholdet mellom dem, 

og til å konstruere mer komplekse begreper ut fra enklere begreper (Loona, 1995, s. 76). For å 

kunne uttrykke forståelse i fag må man derfor ha tilgang på et fagspesifikt begrepsapparat. 

Dette kan ikke nødvendigvis læres i hverdagslige sosiale sammenhenger og det er derfor, 

ifølge Vygotsky, skolens oppgave å legge til rette for at elever lærer seg et slikt vitenskapelig 

og fagspesifikt språk (Säljö, 2013, s. 76). Brevik, Fosse og Rødnes (2014) fant at bruken av 

fagspråk og -begreper støttet elevenes læring og resonnering, i tillegg til at fagbegrepene 

gjorde det enklere for elever å heve denne resonneringens abstraksjonsnivå. På samme tid 

brukte elevene i denne studien fagspråket kun når dette var blitt introdusert og gjort eksplisitt 

av læreren, og når de fikk erfare hvordan dette språket kunne brukes aktivt for refleksjon og 

læring (Brevik, Fosse & Rødnes, 2014, s. 54).  

Begreper er en sentral del av samfunnsfaget. Nora E. Hesby Mathé setter begrepslæring i 

sammenheng med formålet med samfunnsfagundervisningen og skriver at de samfunnsfaglige 

begrepene «… brukes til å reflektere over og diskutere forholdet mellom individ og samfunn 

og utvikle verdier og holdninger» (Mathé, 2015, s. 68). Gjennom å bruke samfunnsfaglige 

begreper skapes det derfor et møte mellom fagkunnskapen og elevenes livsverden og 

erfaringer fordi de brukes til å reflektere over egen posisjon i samfunnet (Mathé, 2015, s. 70). 

De samfunnsfaglige begrepene utgjør med andre ord et grunnlag og viktig verktøy for videre 

refleksjon og forståelse av samfunnsmessige sammenhenger og kan ha betydning for elevenes 

nåtidige og fremtidige samfunnsliv. Samtidig må ikke de samfunnsfaglige begrepene 

forveksles med et ensidig fokus på faktakunnskap. Koritzinsky (2006, s. 19) sier for eksempel 

at samfunnskunnskap, som en del av samfunnsfaget i grunnskolen, ikke må begrenses til 

innlæring av faktakunnskaper om samfunnet. Han trekker frem viktigheten av evnen til å 

kunne vurdere kilder og å kunne forstå og forklare sammenhenger mellom ulike fakta 

(Koritzinsky, 2006, s. 19). De samfunnsfaglige begrepene er således et viktig kjernepunkt for 

å lære elever ferdigheter relatert til demokratisk medborgerskap og deltakelse i et mangfoldig 

samfunn. For eksempel fant Nora E. Hesby Mathé i sin studie at elever i videregående skole 

hadde ulike forståelser av begrepet «demokrati», noe hun påpeker kan ha konsekvenser for 

elevenes demokratiske deltakelse (Mathé, 2016, s. 285). 



23 

 

Samtidig er både samfunnsfagundervisningen og hele den vitenskapelige produksjon og 

virksomhet forankret i en spesifikk kultur og mediert gjennom et spesifikt språk. De 

samfunnsfaglige begrepene vil derfor være påvirket av den spesifikke kulturelle og sosiale 

konteksten de befinner seg i. Med tanke på at en stor del av innholdet i samfunnsfaget dreier 

seg om ulike kulturelle aspekter ved samfunnet vil de samfunnsfaglige begrepene være 

spesielt preget av denne konteksten. Her er det viktig å understreke at alle elever kan ha 

utfordringer med forståelse av fagbegreper, og siden alle personer er bærere av ulike kulturer, 

eller ulike kulturelle trekk, vil også forståelsen av fagbegreper påvirkes av alle elevers 

individuelle kulturelle bakgrunn og habitus. Det er derfor viktig at lærere åpner opp for dialog 

i klasserommet. Dette både for at læreren skal kunne avdekke elevenes begrepsforståelse, men 

også for at elevene skal kunne få mulighet til å snakke om faget og bruke fagbegreper aktivt. 

Der er også viktig for å inkludere elevperspektiver og for å legge til rette for deltakelse. Dette 

forutsetter at både lærere og elever kan uttrykke seg på en måte som de andre 

klasseromdeltakerne forstår. Målet om å oppnå et inkluderende dialogfellesskap, som er 

sentralt blant annet innen KRU, kan derfor hindres av språklige utfordringer og 

misforståelser, både fra elevenes og lærerens side.   

 

Språklige utfordringer og behovet for språklig støtte 

Minoritetsspråklige elever har, som ordet tilsier, tilknytninger til andre språk enn kun det 

norske. Om elevene har vanskeligheter med å uttrykke seg og kommunisere på norsk kan de 

derfor også ha vanskeligheter med å delta i den sosiale kunnskapskonstruksjonen. Omfanget 

av det de tilegner seg av fagspråk og fagbegreper vil også kunne bli begrenset ved språklige 

utfordringer. Dette gjelder kanskje spesielt når de språklige, kontekstuelle og kulturelle 

referanserammene som læreren og eleven har er svært ulike hverandre (Loona, 1995, s. 77). 

Det er derfor rimelig å anta at lærere som selv har minoritetsspråklig bakgrunn kan ha et 

fortrinn når det gjelder undervisning av minoritetsspråklige elever, spesielt når læreren og 

eleven deler språk. Dette fordi lærerne da kan ha lettere for å bygge bro mellom det språket 

som brukes i skolen, både det generelle og det faglige, og elevenes eget forståelsesspråk 

(Engen, 2009, s. 362). At lærere tilrettelegger for at minoritetsspråklige elever får benyttet 

hele sitt repertoar av språklig kompetanse er for øvrig ikke forbeholdt minoritetsspråklige 

lærere. Også lærere uten slik bakgrunn kan støtte elevenes språklige forståelse i fag forutsatt 
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at de har kunnskap og bevissthet om sine elevers språklige forutsetninger (Gjervan & 

Svolsbru, 2014, s. 26). Kamil Øzerk (2008, s. 211) understreker viktigheten av at skolen som 

institusjon tar hensyn til det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i samfunnet. Han 

skriver at hvis skolen unngår å gjøre dette og 

… fortsetter å utforme danningsprosjekter ut fra forestillingen om at samfunnet er 

språklig homogent, risikerer man å skape innskrenkende vilkår for gjennomføringen 

av samfunnets danningsprosjekt (Øzerk, 2008, s. 211). 

Det blir derfor sentralt at lærere forholder seg til og arbeider med egen bevissthet rundt sine 

elevers språklige og kulturelle forståelsesrammer i undervisningen. Fra et sosiokulturelt 

perspektiv på læring fremstår dermed elevenes språklige kompetanse som et viktig aspekt av 

elevenes proksimale utviklingssone (Vygotsky, 1978), kanskje særlig for minoritetsspråklige 

elever. En del av læreres «scaffolding»-arbeid i klasserom preget av språklig mangfold vil 

derfor innebære ulike former for språklig støtte. Dette gjelder både det faglige språket, 

inkludert fagbegreper, men også generelt språk som brukes for å formidle forståelse.  

I denne delen har jeg redegjort for det teoretiske grunnlaget som belyser problemstillingen. I 

det neste kapittelet vil jeg beskrive fremgangsmåten jeg har brukt og de metodiske valg jeg 

har tatt for å undersøke og få kunnskap om hvordan lærere forholder seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen, og hva slags støtte de 

opplever at disse elevene har behov for. 
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3 Metode 

Forskningsprosessen innebærer at forskeren kontinuerlig tar valg som får betydning for den 

kunnskapen som blir produsert. Forskningsmetode handler både om relativt abstrakte, 

grunnleggende ideer om hva slags kunnskap som er mulig å produsere og hva det er mulig å 

vite om virkeligheten, men også helt konkrete grep som tas for å samle inn, analysere og tolke 

datamateriale. Det abstrakte har sammenheng med det konkrete og legger føringer for hva 

slags metoder som kan benyttes i det praktiske arbeidet. I dette kapittelet vil jeg forklare både 

de abstrakte føringene som ligger til grunn for min undersøkelse og de konkrete grepene jeg 

har tatt gjennom forskningsprosessen. Til slutt vil jeg trekke frem og reflektere over etiske 

aspekter ved min undersøkelse. 

 

3.1 Vitenskapsteoretisk posisjon  

Et viktig grunnleggende prinsipp for hva slags kunnskap jeg ønsker å generere gjennom 

arbeidet med denne undersøkelsen er at det vi vet om verden og hvordan vi forholder oss til 

den konstrueres i de sosiale situasjonene vi befinner oss i til enhver tid. Dette er en innsikt jeg 

henter fra sosialkonstruktivismen (Thagaard, 2013, s. 44). Det er også et viktig kjennetegn 

ved kasusstudier hvor det antas å eksistere flere ulike «virkeligheter» i en gitt situasjon, og 

hvor forskerens fortolkning er kun en av mange mulige fortolkninger (Cohen, Manion & 

Morrison, 2018, s. 377). Dette betyr blant annet at jeg behandler det intervjupersonene uttaler 

i intervjuene som påvirket av de situasjonene og omgivelsene de befinner seg i. Et eksempel 

på dette er at flere av de intervjuede lærerne ga uttrykk for at de ikke hadde reflektert så mye 

rundt undervisning av minoritetsspråklige elever tidligere, selv om de i de fleste tilfeller ga 

lange og utfyllende svar på nettopp dette. Dette kan tyde på at selve intervjusituasjonen 

provoserte frem slike refleksjoner hos lærerne som de kanskje ikke var bevisste på at de 

hadde i forkant av intervjuene.  

Videre er det jeg tolker ut av svarene til de intervjuede lærerne basert på mine subjektive 

oppfatninger og er påvirket både av hvem jeg er som person og min akademiske bakgrunn. 

Derfor er hverken lærernes utsagn eller mine tolkninger av disse objektive sannheter, men 

heller konstruert i den spesifikke sosiale situasjonen de befinner seg i. Dette vil ha betydning 



26 

 

både for etiske aspekter ved datainnsamlingen samt analysen av datamaterialet som jeg vil 

diskutere senere. Med dette utgangspunktet gir det mening å benytte kvalitative metoder for 

innsamling og analyse av data. Dette er fordi slike metoder kan bidra til forståelse av og 

fordypelse i sosiale fenomener (Thagaard, 2013, s. 11). Kvalitative metoder gir meg i tillegg 

muligheten til å gi stemme til forskningsdeltakerne og til å undersøke saksforhold som ligger 

under overflaten av det som er direkte observerbare handlinger (Cohen et al., 2018, s. 288). 

 

3.2 Forskningsdesign 

Datamaterialet jeg benytter er som nevnt samlet inn i forbindelse med ACRAS-prosjektet. Jeg 

valgte å benytte meg av disse dataene fordi temaet for dette prosjektet lå tett opptil det jeg 

selv ønsket å undersøke i min masteroppgave. Den norske forskergruppen tilknyttet ACRAS 

gjennomførte i 2018 en kasusstudie av norske ungdomsskolers praksis knyttet til vurdering av 

elever med migrasjonsbakgrunn. Her ble både lærere, elever, foreldre og skoleledere ved fem 

forskjellige ungdomsskoler i Østlandsområdet intervjuet. Min undersøkelse, som baserer seg 

på intervjuene med samfunnsfaglærere samlet inn av den norske ACRAS-gruppen, kan 

dermed sees på som et eget prosjekt innenfor denne kasusstudien. Kasusstudier innebærer å 

undersøke en spesifikk hendelse eller fenomen i den konteksten den befinner seg i (Cohen et 

al., 2018, s. 292). Gjennom kasusstudie-designet har jeg fått muligheten til å få detaljert 

kunnskap om det sosiale fenomenet jeg har undersøkt (Cohen et al., 2018, s. 378). Min 

undersøkelse kan anses som en kasusstudie både fordi den undersøker dette ene fenomenet, 

men også fordi den forståelsen jeg utvikler må sees i den konteksten den har oppstått i, både 

med tanke på det datamaterialet jeg har benyttet, og de tolkningene jeg gjør av dette.  

 

3.2.1 Datainnsamling 

I denne studien har jeg som sagt ønsket å undersøke hvordan samfunnsfaglærere forholder seg 

til et spesifikt fenomen knyttet til deres profesjonsutøvelse, nemlig minoritetsspråklige elevers 

kulturelle bakgrunn i undervisningen. Til dette formålet egner intervjustudier seg godt fordi 

de gjør det mulig å få kunnskap om hvordan enkeltpersoner forstår, reflekterer rundt og 

opplever sin livssituasjon (Thagaard, 2013, s.12). Det jeg for øvrig ikke kan få innsikt i 
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gjennom denne metoden er hvordan de intervjuede lærerne faktisk underviser. 

Intervjuuttalelsene fra intervjupersonene kan med andre ord ikke behandles som bevis på 

deres praksis, men det er heller ikke det jeg ønsker å belyse i denne undersøkelsen. I stedet 

ønsker jeg å sette søkelyset på hvordan de intervjuede lærerne opplever og reflekterer over sin 

situasjon knyttet til temaet.  

 

Forskningsverktøy 

Den internasjonale ACRAS-gruppen utformet en felles intervjuguide som var utgangspunktet 

for intervjuene i de ulike landene. Da denne skulle brukes på de norske kasusskolene ble 

intervjuguiden oversatt til norsk og tilpasset den norske konteksten. I forkant av intervjuene 

fikk vi masterstudenter tilknyttet ACRAS-prosjektet mulighet til å være med på å utforme og 

teste ut den norske versjonen av intervjuguiden.  

Datamaterialet som er grunnlaget for analysen i denne undersøkelsen er transkripsjoner av syv 

semistrukturerte intervjuer med til sammen ni samfunnsfaglærere. Jeg ønsker som nevnt å 

undersøke hvordan disse lærerne forholder seg til, og reflekterer over, minoritetsspråklige 

elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen. Til dette formålet egner semistrukturerte 

intervjuer seg godt fordi slike gir mulighet til å forstå intervjupersoners egne perspektiver på 

ulike temaer i hverdagslivet deres (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 46). Intervjuguiden var 

organisert etter 13 hovedspørsmål som hadde flere oppfølgingsspørsmål knyttet til seg (Se 

Vedlegg A). Ved å benytte en semistrukturert intervjuguide fikk intervjuerne anledning til å 

stille oppfølgingsspørsmål og til å divergere fra de planlagte spørsmålene hvis 

intervjupersonene tok opp andre interessante temaer. Av denne grunn fikk også flere av 

intervjuene en form som lignet mer samtaler enn strengt strukturerte intervjuer.  

 

Datainnsamling 

Den norske ACRAS-gruppen gjennomførte intervjuer med både elever, foreldre, skoleledere 

og lærere med ulike fag. Under intervjuene var det en eller to forskere som hadde hovedrollen 

i gjennomføringen av selve intervjuene. I tillegg deltok en eller flere forskere og 

masterstudenter som fikk mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Selv deltok jeg på flere av 
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ACRAS-intervjuene sammen med to andre forskere, blant annet det med læreren Caroline, 

som er med i utvalget i min undersøkelse og som jeg vil beskrive nærmere senere. Intervjuene 

ble gjennomført i arbeidstiden til lærerne på de skolene hvor de jobbet. Dette ble gjort for å 

gjøre deltakelsen og gjennomførelsen av intervjuene så lite tidkrevende som mulig for 

lærerne.   

Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, noe intervjupersonene ble informert om i forkant av 

intervjuene. Ved å bruke lydopptak fikk intervjuerne mulighet til å konsentrere seg om de 

personene som ble intervjuet i tillegg til å kunne stille viktige oppfølgingsspørsmål 

(Thagaard, 2013, s. 112). Disse lydopptakene ble så transkribert av meg, med unntak av ett 

intervju (læreren Christina) som ble transkribert av en medstudent, i programmet InqScribe i 

etterkant av intervjuene.   

 

3.2.2 Utvalg 

Utvalget i min studie består av ni samfunnsfaglærere fra fire ulike skoler som deltok i 

ACRAS-prosjektet. Disse ni lærerne er fordelt på til sammen syv intervjuer, hvorav tre var 

gruppeintervjuer med flere lærere. Kasusskolene ble valgt gjennom et strategisk utvalg som 

betyr at de som ble valgt til å være deltakere i studien måtte ha visse egenskaper eller 

kvalifikasjoner som var relevante for temaet for undersøkelsen (Thagaard, 2013, s. 60). For 

ACRAS-prosjektet var det ønskelig å vise spennet i norske skoler og de valgte derfor å 

intervjue lærere ved skoler som var ulike hverandre på visse kriterier. De valgte skoler av ulik 

størrelse, som var plassert i områder med varierende sosioøkonomisk status, med ulik andel 

av minoritetsspråklige elever og som hadde ulike vurderingspraksiser.  

Det at jeg har benyttet meg av datamateriale som er samlet inn av andre fører med seg både 

fordeler og utfordringer. En av fordelene er at jeg har fått tilgang på data samlet inn av erfarne 

forskere på feltet. Dette har betydning for validiteten i studien min som jeg vil forklare senere. 

En annen fordel gjelder rekruttering av informanter. Det kan være vanskelig å få tilgang på 

egnede personer som er villige til å delta i forskningsundersøkelser, kanskje spesielt for 

masterstudenter som ikke har like stort nettverk av kontakter og som heller ikke har like stor 

akademisk tyngde og troverdighet som det erfarne forskere har. Det at jeg har kunnet benytte 
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meg av dataene som ACRAS-prosjektet samlet inn har betydelig minimert den tiden jeg ellers 

ville ha brukt på å rekruttere og intervjue intervjudeltakere.  

En utfordring ved å benytte allerede innsamlet datamateriale er relatert til sammenhengen 

mellom temaet for undersøkelsen og utvalgskriteriene som blir brukt for å rekruttere 

deltakere. I denne sammenhengen har dette for øvrig ikke utgjort en alvorlig utfordring med 

tanke på at temaet for ACRAS-prosjektet ligger tett opptil mitt eget. Likevel vil min studie 

være preget av at datamaterialet jeg benytter er samlet inn til et noe annet formål enn mitt, og 

jeg har dermed også vært bundet av de metodiske valg og omstendigheter omkring 

datainnsamlingen i ACRAS-prosjektet til en viss grad. Dette gir seg blant annet til kjenne ved 

en skjevhet i antall intervjudeltakere fra hver av de fire kasusskolene. For eksempel er skole D 

overrepresentert i utvalget med hele fire samfunnsfaglærere, mens jeg kun har materiale fra én 

lærer fra skole A.  

Alle de intervjuede samfunnsfaglærerne hadde andre fag i tillegg til samfunnsfag, noe som 

preger intervjuene ved at de svarene de gir ikke alltid henviser spesifikt til samfunnsfaget. 

Med tanke på at min studie dreier seg om samfunnsfagdidaktikk har jeg blitt nødt til å gjøre 

interne utvalg på flere nivåer innad i de intervjuene jeg benytter meg av. For det første har jeg 

måtte filtrere ut de svarene som ble gitt av samfunnsfaglærere i de gruppeintervjuene hvor det 

også var intervjupersoner som ikke underviste i samfunnsfag. Dette gjorde jeg ved å markere 

alle de svarene fra lærere som ikke hadde samfunnsfag i transkripsjonene med grå tekst. Slik 

kunne jeg utelate de svar som ikke var relevante for min studie samtidig som jeg ikke mistet 

gangen i intervjuene som var viktig for å forstå konteksten i det som ble sagt. Med tanke på at 

de intervjuede samfunnsfaglærerne hadde andre fag i tillegg til samfunnsfag, ble jeg for det 

andre nødt til å gjøre enda et internt utvalg innad i disse lærernes intervjusvar. De avsnittene 

hvor lærerne snakket om undervisning i andre fag enn samfunnsfag var dermed ikke 

gjenstand for analyse i denne studien, men de ble inkludert i transkripsjonene for å bevare 

konteksten rundt det lærerne uttalte relatert til samfunnsfagundervisning.  
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Beskrivelse av kasusskolene og intervjudeltakerne 

Jeg har valgt å omtale kasusskolene på samme måte som det ACRAS-prosjektet gjør, altså 

ved å anonymisere skolene ved bruk av bokstaver fra A-E i stedet for skolenavn. Siden det 

ikke ble gjort intervjuer med samfunnsfaglærere på skole B, finnes det heller ingen skole B i 

mitt datamateriale. Jeg har valgt å gi de intervjuede lærerne pseudonymer som reflekterer 

lærernes kjønn, men ikke eventuelle språklige eller kulturelle kjennetegn. I de tilfellene dette 

likevel er relevant for forståelsen av lærernes utsagn blir denne informasjon oppgitt. Lærerne 

har fått navn med samme forbokstav som den skolen de underviser på for å tydeliggjøre 

lærernes skoletilhørighet i datamaterialet. Lærerne har ulikt antall år med erfaring i 

læreryrket; fra kun et par år til tjueto år i skolen. For en oversikt over de ulike lærernes 

fartstid som lærere, fagsammensetning og annen relevant informasjon, se tabellen i Vedlegg 

B. Videre vil jeg gi en kort beskrivelse av lærerne og de skolene de jobber på.  

Alexander har jobbet som lærer og assistent på skole A i ca. to år og var under 

videreutdanning da intervjuet ble gjort. Han underviser i samfunnsfag i ordinære klasser i 

tillegg til matematikk i en av de nylig opprettede mottaksklassene ved skolen. Lærerne på 

skolen rapporterer selv at de har omtrent 5% andel minoritetsspråklige elever, men en nylig 

undersøkelse som skolen selv gjennomførte viser, interessant nok, at denne andelen er langt 

større enn tidligere antatt.  

Caroline er inspektør i tillegg til samfunnsfaglærer på skole C, og har jobbet på denne skolen i 

ca. fire år. Christina, som underviser i både samfunnsfag, engelsk og religion, er også 

teamleder på denne skolen og har jobbet her i ca. 7 år. Christina snakker litt av et 

fremmedspråk som deles av noen av elevene hennes. Både Caroline og Christina forteller at 

de har omtrent 20% andel av minoritetsspråklige elever på skolen.  

Fire av de ni lærerne som utgjør mitt utvalg jobber på skole D og det er også denne skolen 

som oppgir at de har flest minoritetsspråklige elever i utvalget. Diana er den læreren med 

lengst erfaring i utvalget og oppgir at hun har undervist i tjueto år. Hun har tidligere jobbet på 

en internasjonal skole i et annet land enn Norge, hun snakker et annet morsmål enn norsk, og 

har sin hovedtyngde i undervisning i norsk som andrespråk. David og Didrik, som ble 

intervjuet sammen, har omtrent like mange års erfaring i læreryrket. David har fem års 

erfaring, mens Didrik har fire. David har selv et annet morsmål enn norsk, og oppgir at han 
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har flere elever som snakker det samme språket. Dorthe, som har ca syv års erfaring som 

lærer, ble intervjuet sammen med en annen lærer som ikke underviste i samfunnsfag.  

På skole E rapporterer de at de har en klar overvekt av elever som har norsk som morsmål. 

Even og Elise ble intervjuet sammen med en tredje lærer som ikke underviste i samfunnsfag. 

Even har jobbet på Skole E i omtrent syv år, mens Elise har jobbet der i omtrent 3 år. 

 

3.3 Dataanalyse 

Som jeg beskrev tidligere anser jeg både intervjupersonenes uttalelser og mine tolkninger av 

dette som sosialt konstruerte, og dermed grunnleggende subjektive i form. Analysen sentrerer 

seg derfor rundt fortolkning av lærernes utsagn i lys av den konteksten de har oppstått i og 

med utgangspunkt i at det fenomenet jeg undersøker kan tolkes på flere ulike måter og nivåer. 

Med andre ord er analysen min inspirert av hermeneutiske prinsipper som at det ikke finnes 

noen «egentlig» sannhet og at deler må forstås i sammenheng med den helheten de står i 

(Thagaard, 2013, s. 41). Det er tekst, og deler av tekst, som er gjenstand for hermeneutisk 

fortolkning. I denne sammenhengen er det transkripsjoner av lærerintervjuer som utgjør 

teksten som fortolkes. Desto flere tekstdeler som støtter den fortolkningen jeg gir av 

datamaterialet, desto mer rimelig vil min analyse dermed være (Westlund, 2009, s. 69). 

Videre vil jeg kort beskrive analyseprosessen og hvordan denne ga opphav til kategorier og 

koder som ble brukt for å finne svar på problemstillingen. 

 

Fra kategorier til tolkning 

Analysekategoriene jeg har benyttet har oppstått i et samspill mellom problemstillingen, 

forskningsspørsmålene og datamaterialet, med videre utvikling gjennom bruk av teoretiske 

perspektiver. Jeg har dermed benyttet en abduktiv tilnærming til datamaterialet, hvor 

kategoriene og kodene har oppstått i en vekselvirkning mellom teori og empiri (Thagaard, 

2013, s. 201).  

For å få en oversikt over datamaterialet leste jeg igjennom alle intervjutranskripsjonene og 

gjorde meg foreløpige notater om de viktigste temaene i hver av dem. Disse notatene brukte 
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jeg som grunnlag for å konstruere tre hovedkategorier som, i sammenheng med 

problemstillingen og forskningsspørsmålene, ble utgangspunktet for den videre analysen hvor 

jeg nærleste og kategoriserte intervjutranskripsjonene. På dette tidspunktet i analysen brukte 

jeg markeringstusjer i ulike farger som representerte de tre hovedkategoriene. 

Hovedkategoriene, som fikk navnene «ressurs», «utfordringer» og «strategier», vil jeg kort 

forklare i det videre.  

Den første hovedkategorien brukte jeg for å kategorisere de utsagn som handlet om hvordan 

lærerne snakket om at de på ulike måter kunne bruke elevenes perspektiver og kulturelle 

bakgrunn som en ressurs i undervisningen. Siden jeg også var interessert i å få kunnskap om 

det motsatte kategoriserte jeg også de delene av datamaterialet hvor de intervjuede lærerne 

uttrykte utfordringer ved å inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn og 

perspektiver, og ved å undervise denne elevgruppen generelt. Den siste hovedkategorien 

brukte jeg for å kategorisere det lærerne sa at de gjør og hvilke strategier de sa de bruker for å 

inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen. 

Etter at jeg hadde konstruert de tre hovedkategoriene organiserte jeg hvert intervju etter disse 

i et Word-dokument og finkodet dem med deskriptive koder som beskrev innholdet i det de 

intervjuede lærerne uttalte i intervjuene. Den videre analysen bestod så i å forsøke å 

identifisere mønstre og kjernepunkter i datamaterialet. Slike mønstre fant jeg ved å 

sammenligne temaer på kryss av datamaterialet for så å utarbeide sammenfattede forståelser 

av det lærerne uttrykte i intervjuene. Ved å gjøre dette fikk jeg mulighet til å la dataene være 

styrende for hva slags teori som var relevant for å belyse de fenomenene lærerne tok opp 

under intervjuene.   

 

3.4 Validitet og reliabilitet i intervjustudier 

Det er mitt ansvar som forsker å demonstrere hvorfor mine funn og fortolkninger er 

troverdige (Creswell & Miller, 2000, s. 124), noe som gjerne knyttes til begrepene validitet og 

reliabilitet. Validitet, eller gyldighet, dreier seg om at undersøkelsens utforming har en logisk 

sammenheng med de spørsmål som reises (Tjora, 2012, s. 203). Reliabilitet, eller pålitelighet, 

henviser til undersøkelsens interne logikk (Tjora, 2012, s. 203) og knyttes gjerne til hvorvidt 

en annen forsker ville ha kommet frem til de samme resultatene (Thagaard, 2013, s. 202). Det 
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er derfor sentralt at jeg er åpen og beskrivende om den fremgangsmåten jeg har brukt slik at 

andre skal kunne vurdere troverdigheten i forskningen min (Thagaard, 2013, s. 203). I tillegg 

er det viktig å redegjøre for på hvilket grunnlag jeg har foretatt fortolkningene (Thagaard, 

2013, s. 205). 

Validitetstrusler kan oppstå i alle stadier av forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015, 

s. 277). Videre vil jeg peke på noen slike trusler som har gjort seg gjeldende i min studie og 

hvilke grep jeg har tatt for å forsøke å minimere konsekvensene av dem. Jeg vil blant annet 

trekke frem hvordan forskeren kan påvirke resultatene i undersøkelsen i ulike stadier av 

forskningsprosessen, både i intervjusituasjonen, i transkripsjonsprosessen og i fortolkningen 

og i analysen av datamaterialet. Videre vil jeg diskutere hva overførbarhet i kvalitative 

kasusstudier betyr, og hva slags forbehold som må tas med tanke på dette i min studie. Til 

slutt vil jeg reflektere over reliabiliteten i min studie, spesielt med tanke på at datamaterialet 

er hentet inn av andre forskere enn meg selv. 

 

Validitet i intervjusituasjonen 

I intervjustudier utgjør forskeren selv et forskningsinstrument (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

195; Cohen et al., 2018, s. 303). Dette betyr at de valg og grep intervjueren tar i 

intervjusituasjonen former de svarene intervjupersonene gir, og dette kan ha betydning for 

validiteten i studien. Intervjuere må treffe beslutninger raskt og tolke underveis i 

intervjusituasjonen, i tillegg til å stille gode oppfølgingsspørsmål. Dette er spesielt viktig i 

semistrukturerte intervjuer hvor forløpet i intervjuet er forholdsmessig åpen. For eksempel 

kan måten spørsmål ble stilt på ha hatt betydning for hvordan intervjupersonene svarte. Dette 

gjelder særlig hvis spørsmålene var ledende (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 201), altså hvis 

spørsmålene på en eller annen måte dirigerte intervjupersonene mot ett spesielt svar. Jeg var 

som sagt ikke den som gjennomførte intervjuene, bortsett fra det ene intervjuet hvor jeg var 

med som deltaker. Dermed har ikke jeg personlig hatt kontroll over hvordan validiteten ble 

ivaretatt i intervjusituasjonen. Likevel, de som gjennomførte intervjuene var erfarne forskere 

på feltet og det er derfor mindre sannsynlig at det har oppstått alvorlige validitetstrusler på 

dette stadiet av undersøkelsen.  
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Validitet i transkripsjonene 

Validitetstrusler kan også oppstå i transkripsjonen av intervjuene. Validitet handler her om 

hvorvidt transkripsjonene gir en gyldig representasjon av det intervjupersonene sa under 

intervjuene. Det kan være vanskelig å utføre en objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig 

form og det er derfor viktigere å transkribere på en måte som tjener formålet med studien 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 212). Min studie dreier seg om innholdet i det 

intervjupersonene sier, til forskjell fra for eksempel lingvistiske undersøkelser hvor det er 

selve språket som er i fokus. Derfor har jeg valgt å transkribere intervjuene på en slik måte at 

det er meningsinnholdet som kommer frem, i stedet for å transkribere fonetisk tegn for tegn. 

Med tanke på at muntlig tekst har blitt gjort om til skrift innebærer transkripsjonsprosessen 

også en viss grad av fortolkning av den som gjennomfører transkripsjonene. Nyanser i 

meningsinnholdet kan for eksempel komme frem i intervjupersonenes tonefall som kan være 

vanskelig å fange opp i den skriftlige versjonen av uttalelsene deres. For å minimere denne 

validitetstrusselen hørte jeg igjennom de delene av intervjuene som var relevante for den 

forståelsen jeg utviklet i løpet av analyseprosessen for å forsikre meg om at transkripsjonene 

ikke skjulte viktige nyanseringer. 

 

Reliabilitet 

Nært knyttet til validitet er spørsmålet om studiens reliabilitet, eller pålitelighet, altså om en 

annen forsker hadde kommet frem til de samme resultatene om han eller hun hadde 

reprodusert undersøkelsen (Thagaard, 2013, s. 202; Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). I 

realiteten er det svært vanskelig å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse som ville gitt like 

svar om den hadde blitt gjennomført av en annen forsker. Dette er blant annet fordi kvalitative 

forskningsresultater i stor grad påvirkes av forskeren som person. Særlig når det gjelder 

fortolkningen av datamaterialet vil resultatet variere mye avhengig av forskeren fordi denne 

hermeneutiske prosessen er grunnleggende subjektiv.  

Mine forutgående forståelser av temaet jeg undersøker, verdier og eventuelle «biaser» kan ha 

hatt påvirkning på hvordan jeg har fortolket datamaterialet (Thagaard, 2013, s. 194; Creswell 

& Miller, 2000, s. 127; Cohen et al., 2018, s. 302). Derfor er det viktig at jeg anerkjenner og 

reflekterer over hvordan jeg som forsker påvirker den forståelsen jeg utvikler (Cohen et al., 
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2018, s. 303). Det kan for eksempel være at siden jeg er vordende samfunnsfaglektor kan jeg 

ha hatt en særlig positiv innstilling overfor de intervjuede samfunnsfaglærerne. Dette gjør seg 

spesielt gjeldende siden jeg legger til grunn et hermeneutisk utgangspunkt hvor en 

grunnleggende antagelse er at et gitt fenomen kan tolkes på flere ulike måter og nivåer. Derfor 

er det spesielt viktig at jeg «… spiller rollen som djevelens advokat» (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 279), altså at jeg ser på mine egne fortolkninger og forståelser av datamaterialet med 

et kritisk blikk. En måte jeg gjorde dette på var at jeg forsøkte å falsifisere fortolkningene 

mine, noe som betyr at jeg gikk igjennom datamaterialet mitt på nytt etter å ha analysert det 

for å lete etter bevis som motsa den originale fortolkningen (Creswell & Miller, 2000, s. 127). 

For eksempel så gikk jeg inn i dette prosjektet med et ønske om å undersøke hvordan 

samfunnsfaglærere kunne benytte den kulturelle bakgrunnen til minoritetsspråklige elever 

som ressurs i undervisningen. Derfor ble det viktig at jeg også gikk igjennom datamaterialet 

på nytt for å lete etter det motsatte, altså hvordan dette kunne være en utfordring i 

samfunnsfagundervisningen. Dette har vært et utgangspunkt for konstruksjonen av de tre 

hovedkategoriene som jeg har beskrevet tidligere. Gjennom denne prosessen fikk jeg utviklet 

en mer sammensatt og nyansert forståelse av det aktuelle fenomenet.  

En ytterligere måte å sikre pålitelighet og troverdighet i fortolkningen og analysen av 

intervjupersonenes utsagn på er såkalt «peer debriefing» (Creswell & Miller, 2000, s. 129), 

hvor andre personer som er knyttet til studien ettergår forskerens antagelser, metoder og 

konklusjoner (Creswell & Miller, 2000, s. 129). Jeg har vært en del av en gruppe bestående av 

masterstudenter og to erfarne forskere som er knyttet til ACRAS-prosjektet og som dermed 

kjenner godt til datamaterialet. I denne gruppen har vi diskutert våre fremgangsmåter, 

metoder og fortolkninger. Gjennom dette samarbeidet har jeg blitt utfordret til å 

rettferdiggjøre hvorfor de fortolkningene jeg har gjort er rimelige og kan anses som 

troverdige. I tillegg har jeg sjekket troverdigheten i de fortolkningene jeg har gjort ved hjelp 

av en fagperson som ikke har vært tilknyttet ACRAS-prosjektet, men som har erfaring med 

forskning på skole og undervisning. Denne fagpersonen fikk utdrag av det anonymiserte 

datamaterialet og de tre hovedkategoriene jeg selv hadde brukt for å kategorisere materialet 

sammen med min forklaring av disse. Hun gikk så igjennom utdragene og kategoriserte dem 

og sammen diskuterte vi våre fortolkninger og validiteten i mine tolkninger. Både 

diskusjonene i ACRAS-gruppen og med denne eksterne fagpersonen har vært sentrale i 

utviklingen av den forståelsen jeg har fått for datamaterialet og for hvordan jeg har presentert 
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funnene mine. Dette fordi jeg kontinuerlig har blitt utfordret til å se på mitt eget arbeid med et 

kritisk blikk og reflektere over de valg jeg har tatt.   

 

Overførbarhet 

Kasusstudier baseres ikke på representative utvalg av den aktuelle populasjonen, men 

undersøker heller ett tilfelle eller fenomen. Det er dermed ikke mulig å trekke slutninger om 

statistisk generaliserbarhet fra kasusstudier. Det som på den andre siden er mulig, og som 

også er hensikten med kasusstudier, er heller analytisk generaliserbarhet (Cohen et al., 2018, 

s. 380), også kalt overførbarhet (Thagaard, 2013, s. 23). I slike tilfeller representerer kasusen 

kun seg selv, men formålet og hensikten er at denne skal kunne utvide forståelsen for lignende 

fenomener eller tilfeller ved at enkeltstudier blir en del av en større forskningsbase med flere 

kasuser som til sammen bidrar til overførbarhet (Cohen et al., 2018, s. 380).  

Ved at forskningen er overførbar kan den altså brukes til og ha betydning for noe mer utover 

den enkeltstudien som har blitt gjort. Som nevnt i innledningen ønsker jeg at de funnene og 

konklusjonene jeg presenterer skal kunne bidra som opplysende om samfunnsfaglæreres 

opplevelse av en spesifikk del av arbeidshverdagen sin. I tillegg ønsker jeg å gi råd om 

strategier for hvordan minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn kan inkluderes i 

undervisningen. Når det gjelder forskningens bruksområde må det for øvrig tas noen 

forbehold. Et viktig forbehold er at det er kun samfunnsfaglærere som er intervjuet. Det er 

rimelig å anta at både andre faglærere, og andre samfunnsfaglærere enn de som ble intervjuet, 

kan kjenne seg igjen i noen av de problemstillingene og fenomenene som presenteres i denne 

studien. Allikevel er disse relatert spesifikt til samfunnsfaget og er enkeltlæreres refleksjoner 

rundt deres yrkeserfaringer. De refleksjoner som presenteres her kan med andre ord ikke 

ukritisk overføres til alle typer undervisningssituasjoner, fag eller elevgrupper. I stedet for å 

være dikterende om hvordan undervisning av elever med migrasjonsbakgrunn ser ut, eller bør 

se ut, kan forhåpentligvis denne studien heller fungere opplysende og inspirerende, både for 

andre samfunnsfaglærere og lærere generelt.  
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3.5 Etiske betraktninger 

Alle sider av forskningsprosessen, når det gjelder forskning generelt og intervjustudier 

spesielt, innebærer en rekke etiske valg. «En intervjuundersøkelse er en moralsk 

undersøkelse» skriver Kvale og Brinkmann (2015, s. 95), noe som blant annet skyldes den 

nære kontakten som forskeren får med de personene som studeres i undersøkelsen (Thagaard, 

2013, s. 14). Dette betyr at i det intersubjektive møtet mellom to personer som oppstår i 

intervjusituasjonen så er det jeg som forsker som er ansvarlig for å representere den andre på 

en god måte. For å sikre integriteten til og respekten for de personene som deltar i forskning 

må forskere forholde seg til en rekke generelle og fagspesifikke forskningsetiske normer som 

blant annet er beskrevet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og 

humaniora (NESH, 2016). I det videre vil jeg trekke frem noen etiske betraktninger som har 

vært gjeldende for min studie. Det første er normen om informert og fritt samtykke, det andre 

er viktigheten av konfidensialitet og det tredje er betraktninger rundt forskningens 

uavhengighet og nøytralitet i relasjon til den undersøkelsen jeg har gjennomført. 

 

Informert og fritt samtykke 

Informert og fritt samtykke betyr at de som deltar i en forskningsundersøkelse skal orienteres 

om formålet ved forskningen og hva deres deltakelse innebærer for dem, både når det gjelder 

potensielle risikoer og fordeler (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 104; Thagaard, 2013, s. 26). 

Forskningsprosjekter skal som hovedregel meldes til og få godkjenning av Norsk senter for 

forskningsdata (NSD). ACRAS-prosjektets intervjuer ble gjennomført våren 2018 og var på 

dette tidspunktet ikke meldepliktig, noe forskergruppen ble forsikret om gjennom dialog med 

NSD. Siden jeg benytter meg av disse intervjuene var det heller ikke nødvendig for meg å 

melde mitt prosjekt til NSD. Intervjupersonene fikk og skrev under på informasjons- og 

samtykkebrev (se Vedlegg C) og ble i forkant av intervjuene informert om at deres svar også 

ville bli benyttet i masterprosjekter. Informasjonen som intervjupersonene fikk om 

undersøkelsen og deres deltakelse i den handlet med andre ord om ACRAS-prosjektet, og 

ikke om mitt spesifikke masteroppgaveprosjekt. Med tanke på at sistnevnte tematisk sett 

ligner på ACRAS-prosjektet og at de som ble intervjuet informert om at deres svar kunne bli 

brukt i masteroppgaver, kan det allikevel sies at deltakerne fikk informasjon som var 

utfyllende nok også da det gjaldt mitt masterprosjekt. Hvorvidt samtykket som lærerne gav 
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var fritt, altså at det ble gitt uten ytre press (NESH, 2016, s.14-15), kan ha vært påvirket av 

hvordan de ble rekruttert til å delta i studien. Rekrutteringen av intervjupersonene skjedde 

gjennom skoleledelsen, altså personer som står i en autoritetsposisjon til lærerne, noe som kan 

sette spørsmålstegn ved hvorvidt lærerne har følt seg presset til å delta i studien. Med tanke på 

at de intervjuede lærerne flere ganger ble gjort oppmerksomme på at de når som helst kunne 

trekke seg fra studien hvis de ønsket det, er det allikevel mulig å si at det samtykket som 

lærerne gav var fritt.  

 

Konfidensialitet 

Normen om konfidensialitet dreier seg om å beskytte identiteten og integriteten til de som 

deltar i studien (Thagaard, 2013, s. 28). Som et ledd i å beskytte forskningsdeltakernes 

anonymitet har lydfilene med opptak av intervjupersonenes svar blitt oppbevart på en 

passordbeskyttet server tilknyttet Universitetet i Oslo som kun vi som har vært tilknyttet 

prosjektet har hatt tilgang til. Intervjupersonene ble også bedt om å unngå å oppgi navn på 

enkeltpersoner og – skoler under intervjuene. Der dette likevel skjedde ble denne 

informasjonen anonymisert i transkripsjonene. Siden det er jeg som har transkribert disse 

intervjuene, bortsett fra ett av dem, har jeg hatt kontroll over anonymiseringen av 

intervjupersoner og andre enkeltpersoner i denne delen av forskningsprosessen. I tillegg gikk 

jeg igjennom den intervjutranskripsjonen jeg selv ikke hadde gjort og forsikret meg om at 

slike opplysninger var blitt anonymisert.  

Anonymiseringen skjedde ved å benytte koder da intervjupersoner oppgav navn på skoler og 

enkeltpersoner. Annen type informasjon som kunne bidra til å identifisere enkeltpersoner var 

noe mer utfordrende å håndtere, spesielt de gangene de intervjuede lærerne refererte til 

enkeltpersoners landbakgrunn. Behovet for å oppgi den informasjonen som er nødvendig for å 

forstå innholdet i det intervjudeltakerne uttaler kan derfor stå i konflikt med normen om 

konfidensialitet. For å balansere disse behovene kodet jeg landbakgrunn i termer som henviste 

til mer generelle geografiske områder i stedet for spesifikke land. For å anonymisere de 

intervjuede lærerne har jeg benyttet meg av pseudonymer, som beskrevet under avsnittet med 

tittelen «utvalg» tidligere. I tillegg til å beskytte identiteten til intervjudeltakerne kan bruk av 

pseudonymer også fungere som et redskap for å oppdage generelle mønstre i datamaterialet 
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siden uttalelser ikke blir direkte knyttet til spesifikke personer eller situasjoner (Thagaard, 

2013, s. 28).  

 

Forskningens uavhengighet og nøytralitet 

Forskningen jeg gjennomfører vil til en viss grad være påvirket av metodiske valg tatt av 

ACRAS-gruppen, spesielt når det gjelder intervjuguide og gjennomføringen av intervjuene 

generelt, med tanke på at jeg benytter meg av deres datamateriale. ACRAS-prosjektet 

finansieres av blant annet Erasmus+ noe som muligens kan ha hatt påvirkning på den 

forskningen som ble gjort i det prosjektet.  

I dette kapittelet har jeg forsøkt å beskrive fremgangsmåtene for innsamling, oppbevaring og 

bearbeiding av datamaterialet så detaljert som mulig. Jeg har også beskrevet ulike aspekter 

ved denne undersøkelsen med tanke på validitet, reliabilitet og overførbarhet. Til slutt 

reflekterte jeg over viktige etiske sider ved undersøkelsen. I det neste kapittelet vil jeg 

presentere de funnene som kom ut av analyseprosessen.  
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4 Funn  

Som nevnt i innledningen er problemstillingen for denne undersøkelsen «Hvordan forholder 

samfunnsfaglærere seg til minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen?». 

Formålet med å forfølge denne er å få et innblikk i samfunnsfaglæreres refleksjoner rundt 

undervisning av minoritetsspråklige elever. Dette gjør jeg ved hjelp av to forskingsspørsmål. 

Det første dreier seg om muligheter og utfordringer de intervjuede lærerne uttrykker når det 

gjelder å inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen. Det 

andre handler om den typen støtte lærerne uttrykker at disse elevene har behov for og følgelig 

hvilke strategier lærerne bruker for å gi denne støtten.  

Det er transkriberte versjonene av de syv samfunnsfaglærerintervjuene som utgjør 

datamaterialet. Det er ved å tolke disse jeg vil forsøke å besvare forskningsspørsmålene og 

problemstillingen. Av den grunn er det nødvendig å inkludere sitater, eller «tekstdeler», som 

illustrerer og støtter de fortolkningene jeg gjør av datamaterialet. I denne delen av oppgaven 

vil jeg derfor presentere de funnene som har kommet frem gjennom analyseprosessen som jeg 

beskrev under punkt 3.3. Disse organiserer jeg etter de tre hovedkategoriene jeg brukte for å 

kategorisere og analysere datamaterialet, altså «ressurs», «utfordringer» og «strategier».  

 

4.1 Ressurs 

Alle lærerne i utvalget trekker frem muligheter for å bruke elevenes kulturelle bakgrunn som 

ressurs i samfunnsfagundervisningen. For det første trekker de frem hvordan elevenes 

kulturelle bakgrunn kan ha gitt dem forkunnskaper som kan utgjøre et godt utgangspunkt for 

videre faglig forståelse. Dette dreier seg altså om hvordan elevenes kulturelle bakgrunn kan 

utgjøre en ressurs for enkeltelevens læring. I tillegg sier lærerne at denne bakgrunnen også 

kan fungere som en ressurs for den felles kunnskapsproduksjonen i klassen. Dette dreier seg 

da om at elevene kan ha kunnskaper og forståelser utfra deres kulturelle bakgrunn som ikke 

deles av resten av klassen og at disse elevene dermed kan fremstå som ressurspersoner for de 

andre elevene.  
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4.1.1 For enkeltelevens læring 

Alexander, Christina og Dorthe trekker frem at de minoritetsspråklige elevene kan ha 

forkunnskaper tilknyttet de faglige temaene som tas opp i samfunnsfagundervisningen og at 

disse kan brukes som et grunnlag for videre læring. Alexander sier at han til tider kan bli 

«overrasket» over omfanget av de forkunnskapene som enkelte elever kan vise ham, noe han 

karakteriserer som «ikke forventet». Christina understreker viktigheten av å snakke med 

elevene for å avdekke hvilke forkunnskaper de besitter. Samtidig sier Christina at hvorvidt 

elevenes bakgrunn kan brukes i samfunnsfagundervisningen er tett knyttet til, og avhengig av, 

de spesifikke faglige temaene som skal gjennomgås på et gitt tidspunkt. Hun trekker særlig 

frem de minoritetsspråklige elevenes landbakgrunn som en mulighet i dette henseende og at 

deres kunnskap om disse landene kan utgjøre et grunnlag for videre kunnskapsutvikling om 

dette er relevant for det faglige temaet. Dorthe reflekterer på en lignende måte og sier at de 

minoritetsspråklige elevenes bakgrunn kan innebære at de har samfunnsfaglig relevante 

forkunnskaper som kan brukes når hun underviser om «… en verdensdel, en situasjon globalt, 

eller i et område, så prøver jeg liksom å knytte det opp».  

Flere av lærerne uttrykker også at de minoritetsspråklige elevenes kunnskaper og erfaringer 

tilknyttet deres kulturelle bakgrunn kan utgjøre en ressurs i form av at de samfunnsfaglige 

temaene kan gjøres relevante for elevene.  

Caroline: Jeg tenker jo at det, nei, i en ideell verden så burde man spille litt på det dere 

sa i stad da, at det å, det å få frem det kulturelle mangfoldet og få dem til å reflektere 

over hvilke erfaringer og hvilke… Ja, hvilke erfaringer de har med forskjellige 

kulturer og trekke det inn i sin opplæring og. Man prøver jo hele tiden å prøve å gjøre 

temaene relevante for elevene, så knytte … Den franske revolusjon har ingen av 

elevene noe forhold til, så det å for eksempel, trekke det opp mot, emh, ja, den 

arabiske våren, og se at de kanskje kan ha noe identitet knytta til det. Eller, dette med, 

altså, hvis man snakker om, emh, krig, at man trekker inn Syriakonflikten, altså dette 

med når nordmenn reiste til Amerika, at det er liksom, at man prøver å trekke litt 

paralleller, prøver å trekke ut det man kjenner, altså når man kjenner elevgruppen, da. 

Men, eh, det… Jeg tror dessverre det gjøres alt for lite av det. At det er mye fokus på 

læreboka, og at man er dårlig til, ikke dårlig, men kanskje ikke så gode som man burde 

være på å trekke det inn, da. Til å gjøre det, til å spille på elevenes, emh, tidligere 

erfaringer, eller ja, ting som de veit.  
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Caroline sier her at det er en mulighet og et ideal at læreren trekker elevenes kulturelle 

bakgrunn inn i undervisningen og legger til rette for at de får reflektert over forholdet mellom 

kulturelt mangfold, egne erfaringer og det samfunnsfaglige undervisningsinnholdet. I tillegg 

sier hun at elevenes bakgrunn og erfaringer kan være et godt utgangspunkt for å diskutere 

faglige temaer. Ifølge henne utgjør dette en mulighet for lærere å tydeliggjøre sammenhenger 

mellom det samfunnsfaglige innholdet som hun mener at kan oppleves som fjernt for elevene, 

og hendelser og fenomener som elevene identifiserer seg med. Hun understreker også at dette 

er noe læreren kan gjøre når hun kjenner elevene sine. Samtidig setter hun spørsmålstegn ved 

om dette er noe lærere faktisk gjør. Caroline sier også at hun opplever det som enklere å bruke 

de minoritetsspråklige elevenes bakgrunn i samfunnsfagundervisningen på tiende trinn, fordi 

da har de, ifølge henne, «et helt annet begrepsapparat for å snakke om ting». Hun setter altså 

elevenes begrepsapparat i sentrum for at hun skal kunne bruke deres bakgrunn som 

utgangspunkt for å diskutere faglige temaer, og at dette er enklere på høyere klassetrinn.  

Både Alexander og Didrik forteller at elevenes bakgrunn kan brukes for å sammenligne ulike 

typer samfunn og styringsformer. Begge lærerne understreker også at det er viktig å sette slike 

sammenligninger inn i en faglig sammenheng. For eksempel sier Alexander at han med 

utgangspunkt i elevenes bakgrunn kan legge til rette for diskusjoner om forskjellen på «… 

demokrati og andre styringsformer, da. Ett eksempel. Kan også snakke om 

religionsforskjeller, kulturforskjeller, ting som de lærer mens de bor her, selvfølgelig, men 

sette det inn i en kontekst fagmessig».  

 

4.1.2 For klasseromfellesskapets læring 

Didrik, Diana, Even og Elise uttrykker også at minoritetsspråklige elevers kulturelle 

bakgrunn, inkludert språk, kan utgjøre en ressurs i undervisningen med hensyn til læringen til 

hele klasseromfellesskapet. Didrik sier for eksempel at han ved å synliggjøre språkmangfoldet 

i klassen kan eksemplifisere «… hvor forskjellig verden er». Even forklarer at han har hatt to 

elever med opprinnelse i et land de andre elevene i klassen ikke kjente til, og at de andre 

elevene kunne spørre disse minoritetsspråklige elevene om å fortelle om dette landet, og 

dermed utgjøre en ressurs med sine kunnskaper. Even sier for eksempel:  
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Ja, hadde veldig fin opplevelse med den ene [eleven] jeg har, da. Hvor de hadde om 

Islam, og så kom de masse medelever og spurte denne eleven om hva, kan du fortelle 

oss om dette? Altså, hvorfor tror du at du er muslim? Det er fordi jeg har familie fra 

Midtøsten. (latter) Det er jo kjempefint. Da fikk de [andre elevene i klassen] en aha-

opplevelse der og. Så det var veldig fint.  

Diana sier at hvis hun underviser om et samfunnsfaglig tema som for eksempel «konflikter i 

den kalde krigen» så  

… skal de selvsagt ta tak i hjemlandet sitt, da. Og forklare det. Og samtidig ser jeg 

også det at de lærer jo litt om sin egen historie. Så det, i samfunnsfag er ikke det 

problematisk.  

Denne læreren uttrykker med andre ord at de minoritetsspråklige elevene kan få mulighet til å 

fortelle om sine egne landbakgrunner til resten av klassen. Elise på sin side trekker frem at de 

minoritetsspråklige elevenes personlige perspektiver og erfaringer kan bidra til å nyansere de 

samfunnsfaglige temaene som tas opp i undervisningen:  

Spesielt hun ene som er fra [land], hun har så mange fine refleksjoner om, hva er det 

det heter, [folkeslag]. Så hun har utrolig mange fine refleksjoner, da, om hvordan vi 

gjør det i Norge, for hun kom til Norge da hun var 10 år. Så det er liksom, veldig ofte 

fin ekstra ressurs, men det må jo brukes veldig på hva de ønsker å si og fortelle, da.  

Her understreker Elise samtidig at elevene kan brukes som ressurser i undervisningen hvis de 

selv ønsker det. Dette leder over i en av de utfordringene lærerne uttrykker ved å skulle 

inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i samfunnsfagundervisningen som jeg vil 

beskrive i det følgende. 
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4.2 Utfordringer 

Alle de intervjuede lærerne i datamaterialet uttrykker et ønske om å inkludere 

minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen. Samtidig oppgir de også flere 

utfordringer med å skulle gjøre dette, både når det gjelder forhold i selve 

undervisningssituasjonen og utenfor den. Når det gjelder sistnevnte trekkes særlig tidspress 

frem. Både Caroline og Dorthe sier at de ikke har så mye tid de skulle ønske for å gjøre 

tilpassinger for de minoritetsspråklige elevene. Det samme gjelder Diana som på spørsmål om 

hva hun synes er mest utfordrende med hensyn til tilpassing av undervisningen for denne 

elevgruppen sier «Tid». Dette trekker også David frem når han uttrykker sin frustrasjon over 

det han opplever som en politisk nedprioritering av samfunnsfaget. Han sier at 

samfunnsfaglærere får for liten tid både til kollegasamarbeid og til oppfølging av elever, med 

den konsekvensen at han opplever å ikke ha tid til å gjøre de tilpassingene som er nødvendige 

for å oppnå idealet om blant annet demokratisk medborgerskap i samfunnsfaget.  

David: Det er, det er så mye politikk som styrer norsk skole, og ikke pedagogikk. Ikke 

tanken på at du skal lage ordentlige mennesker som skal bli demokratiske medborgere 

som skal betale skatten sin. Det som er viktigst er å lage en statistikk som ser bedre ut 

enn et annet land på en PISA-test. Sorry, jeg blir bare så kynisk. For det er så 

frustrerende. 

Når det gjelder forhold i undervisningssituasjonen som kan utgjøre utfordringer med hensyn 

til å inkludere de minoritetsspråklige elevene i undervisningen er det spesielt fire temaer som 

utkrystalliserer seg i mitt datamateriale. Det første handler om utfordringer knyttet til å skulle 

benytte elevenes kulturelle bakgrunn som ressurs i undervisningen, den andre om språklig og 

begrepsmessig kompetanse, den tredje om verdiforskjeller og den fjerde om refleksjon. 
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4.2.1 Å bruke elevenes bakgrunn som ressurs 

Caroline er den eneste læreren i utvalget som uttrykker at det kan være utfordrende å 

inkludere minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i samfunnsfagundervisningen på 

åttende trinn og knytter dette til de faglige temaene de skal gjennomgå på dette årstrinnet. 

Hun sier at hun synes dette er enklere å gjøre i KRLE-undervisningen enn i 

samfunnsfagundervisningen:   

Men, eeh, tenker jo kanskje, i samfunnsfag er det, at man ikke bruker den kulturelle 

bakgrunnen så mye, men sånn som KRLE, der ser man jo det, i mye større grad, for 

religion har de ofte et ganske bevisst forhold til. Så det, eemh, ja, kanskje mer enn 

liksom samfunnsfag.  

Christina trekker også frem KRLE-faget som særlig velegnet når det gjelder å inkludere 

minoritetsspråklige elevers perspektiver selv om hun samtidig sier at det ikke er noe i veien 

for å gjøre det samme i samfunnsfaget. Det som for øvrig utgjør en utfordring for henne er at 

det å skulle inkludere elevers perspektiver, og å knytte de samfunnsfaglige temaene til deres 

kulturelle bakgrunn, kan være emosjonelt sårbart for elevene. Hun gir et eksempel på en elev 

med erfaringer som hun sier kunne ha vært brukt som en ressurs i klasserommet, men at det 

ikke er mulig å gjøre dette fordi eleven har mye sterke følelser knyttet til temaet.  

Christina: Når man snakker om temaet må [eleven] sitte på eget rom. Ellers blir hun lei 

seg. Det er å passe på å snakke med de på forhånd og gjøre de oppmerksom på at nå 

skal vi snakke om dette. Det kan brukes som ressurs hvis de ønsker det, men det er en 

mulighet for at de ikke kan være med i undervisningstimen hvis det er sterke følelser 

knyttet til det. 

At elevene ikke ønsker å dele kulturelle erfaringer og kunnskaper er ikke bare knyttet til 

emosjonelt utfordrende temaer. Både Didrik og Elise sier at de ofte får inntrykk av at elevene 

ikke ønsker at deres kulturelle bakgrunn skal brukes som ressurser i undervisningen fordi de 

ikke vil skille seg ut:  

Didrik: Mange av elevene synes, hvordan skal jeg formulere, vel så greit at det ikke 

alltid skal trekkes inn hele tiden heller. De synes det er kult å bare være ungdommer, 

og ikke være gruelig opptatt av bakgrunnen sin, egentlig.  
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…  

Elise: Nei, de er liksom ungdommer som ungdommer flest, de vil jo ikke skille seg ut. 

Så jeg tror det å skulle, i hvert fall når man foreslår noe for at de skal fortelle om sitt 

land, eller hva det skulle være, da. Så er det, nei, nei, nei. Vil ikke si noen ting om det.  

Christina på sin side knytter dette til at hun opplever at elevene ikke er så opptatte av sin 

kulturelle bakgrunn, og at dette gjør det vanskelig å skulle bruke denne bakgrunnen i 

undervisningen. Hun sier at «sjelden er de så til knyttet til den gamle landet eller kulturen. De 

er såpass integrerte i de norske samfunnet. Man får ikke bruke de så mye man kanskje ville 

gjort det».  

Den samme utfordringen forteller Caroline om, noe hun i intervjuet setter i sammenheng med 

elevenes alder. Hun sier at hun opplever at elever spesielt på åttende trinn har «veldig liten 

kunnskap om sin egen kulturelle bakgrunn (…) Eller, altså, kanskje ikke lite kunnskap, men 

liten bevissthet rundt det, da», og at dette er overraskende for henne. David og Didrik 

uttrykker noe av det samme som utfordring når det gjelder å skulle inkludere 

minoritetsspråklige elevers kunnskaper om de landene elevene har bakgrunn fra:  

David: Mmh, min erfaring er når man gjerne bruker noen av de landene som 

eksempel, og så prøver man å trekke frem [de minoritetsspråklige elevene] som 

eksperter på en måte, så viser det seg at de ikke kan noe.  

Didrik: De kan ingenting.  

(latter) 

David: De blir satt ut av at de ikke kan bidra med noe, ikke sant. Så da prøver man, ja, 

kanskje ikke. Heller bruke dem som eksempler hvor du forklarer og sammenligner, 

men ikke for å spørre, for da blir de satt ut, "nei, kan ikke noe jeg, vet ikke". Nei, ja, 

men du snakka blant annet om. Er det i Irak, eller?  

Didrik: Det med Irak, du kan kjøre motorsykkel uten hjelm, og det er varmt der.  

David: Ja, det er det. 
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I utdraget forteller David og Didrik om at de forsøker å trekke frem de minoritetsspråklige 

elevene som ressurser i undervisningen i kraft av å være det David kaller «eksperter» når det 

gjelder de landene de har opprinnelse i. I noen tilfeller opplever disse lærerne for øvrig at den 

kunnskapen elevene deler dreier seg mer om hverdagslige og nærliggende ting, som 

kuriositeter når det kommer til å kjøre motorsykkel og temperaturen i landet. Slik jeg tolker 

samtalen over er disse lærerne interessert i å bruke de minoritetsspråklige elevene som 

ressurser når det gjelder samfunnsrelaterte temaer, men at de opplever at elevene enten ikke 

har, eller ikke ønsker å dele, slik kunnskap.  

 

4.2.2 Språk og begreper 

Alle lærerne i utvalget trekker frem språk som en av de mest sentrale utfordringene når det 

gjelder undervisning av minoritetsspråklige elever i samfunnsfag. Flere av lærerne uttrykker 

at de opplever at minoritetsspråklige elever ofte kan ha mye kunnskap som de ikke får gitt 

uttrykk for på grunn av språklige utfordringer. Diana sier også at hun opplever at dette kan 

utgjøre en stor kilde til frustrasjon hos elevene når de ikke får kommunisert den faglige 

kunnskapen og forståelsen de har. Caroline påpeker at mangelfull språkkompetanse også kan 

hindre elever i å delta i klasseromfellesskapet:  

For jeg ser at [de minoritetsspråklige elevene] faller utafor, ofte det fellesskapet, for 

det er så mange ting de mangler, mange høyfrekvente og mellomfrekvente ord for 

eksempel som de misser. Så de misforstår spørsmål og sånne ting.  

Hun påpeker med andre ord at vanskeligheter med det generelle språket kan gi opphav til 

språklige misforståelser som så kan lede til misforståelser i undervisningssituasjonen. 

Lærerne er også enige om at hvorvidt de minoritetsspråklige elevene får gitt uttrykk for sin 

forståelse og kunnskap er påvirket av om kommunikasjonen skjer muntlig eller skriftlig. 

Christina og Caroline er enige om at det er den skriftlige kommunikasjonsformen som synes 

som mest utfordrende for denne elevgruppen, mens Alexander og Dorthe sier at det er de 

muntlige formene som er vanskeligst. For eksempel sier Alexander at «klassediskusjoner 

krever litt mer språklige kunnskaper for å gjennomføre». Diana, på sin side, trekker frem de 

muntlige fremføringene som vurderingsformer som hun opplever at minoritetsspråklige 

elever, spesielt jenter, ofte føler seg ukomfortable med. Det samme gjelder Even og Elise som 
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sier at muntlige presentasjoner ofte kan være utfordrende for denne elevgruppen, både foran 

hele klassen, men også bare foran læreren. 

I tillegg knytter flere av lærerne språklig kompetanse til begrepslæring i samfunnsfaget. Elise 

sier for eksempel: «Emh, i samfunnsfag spesielt, da, for det er veldig mange elever som har 

problemer med lese- og skrivevansker, blant annet, og som sliter mye med begreper», mens 

Dorthe sier: 

Det er jo klart det, kunnskap og nivå henger gjerne sammen med begrepskunnskap, det 

er veldig sånn både i KRLE, og naturfag, samfunnsfag og så videre. Slik at, jo svakere 

man er generelt språklig, dess vanskeligere kan det være å tilegne seg både generell 

informasjon og begrepene i faget. Så da vil det kanskje bli litt sånn halsendes etter i 

mange situasjoner, da.  

Elise og Dorthe påpeker i disse sitatene at de opplever at når elever har mangelfulle 

ferdigheter i generelt språk, har de ofte samtidig vanskeligheter med det faglige språket og de 

faglige begrepene. I tillegg sier Elise at hun ofte opplever at det kan være en utfordring for 

henne å vite hva slags begreper elevene kan og ikke kan, noe hun av og til ikke oppdager før 

på slutten av en undervisningstime hvor dette begrepet har vært sentralt for forståelsen av det 

faglige innholdet:  

Utfordringen er ofte egentlig at det er så mange begreper som ikke vi er klar over at de 

ikke vet. Sånn som, jeg hadde hatt om slavehandel i to timer, og så var det, så visste de 

ikke hva en slave var. Og da er det liksom, da... 

Even og Caroline nyanserer bildet av at dette er noe kun minoritetsspråklige elever sliter med. 

Caroline sier for eksempel at «mange av de utfordringene som de med minoritetsspråklig 

bakgrunn har, altså med dårlige språkferdigheter er jo noe som de deler med veldig mange», 

mens Even sier:  

Akkurat [språklige og begrepsmessige utfordringer] gjelder alle, da. Jeg har jo elever 

som har emh, ikke sant, [skandinaviske] foreldre, født og oppvokst i Norge, plutselig 

har huller i språket fordi det heter noe helt annet på [det skandinaviske språket]. Så det 

gjelder jo alle, egentlig. Og det er litt uventet når det skjer. Ja.  
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I sitatet over sier Even samtidig at han kan bli overrasket over elevers mangelfulle 

språkferdigheter og at dette gjelder alle elever, ikke nødvendigvis bare de minoritetsspråklige 

elevene med et morsmål som ligger lengre unna det norske språket. Dorthe sier at hun prøver 

å være bevisst sine elevers språklige kompetanser og eventuelle utfordringer, men at det «av 

og til kan gå i glemmeboka», som hun uttrykker det.   

 

4.2.3 Verdiforskjeller 

Det er ett tema som skiller seg spesielt ut i datamaterialet og det dreier seg om elevenes 

uttrykte holdninger og verdier satt opp mot det faglige innholdet i 

samfunnsfagundervisningen. Alexander beskriver det som han anser som en sammenheng 

mellom de samfunnsfaglige begrepene og det spesifikke verdigrunnlaget som ligger til grunn 

for samfunnsfagundervisningen i Norge: 

Men det som er vanskelig i samfunnsfag, da, er jo begrepslære og språket som de ikke 

nødvendigvis har noe forkunnskap fra før av. Der er det på en måte å begynne fra 

scratch noen ganger. Vi kan ikke relatere til. Hvis vi snakker om demokrati så kan 

norske elever relatere noe til det, da. Hvis du kommer fra et land hvor de ikke kjenner 

noe til vestlige verdier så krever det at man begynner fra bunnen av, da.  

Jeg tolker dette sitatet slik at Alexander mener at elever trenger å ha noen helt spesielle 

forkunnskaper for å forstå visse samfunnsfaglige begreper. I noen tilfeller, som med begrepet 

«demokrati», må denne forkunnskapen, ifølge ham, bestå av et verdigrunnlag basert på 

«vestlige verdier». Caroline forteller også om utfordringer knyttet til elevenes verdigrunnlag i 

samfunnsfagundervisningen, og jeg velger å inkludere hele sitatet hennes her for å 

tydeliggjøre de mange poengene hun gjør:  

Jo jeg har faktisk hatt, altså det det at, det at man har en ide om, emh, altså hvordan 

dette med demokratiet og deltakelse og sånn for eksempel, hvor jeg hadde en elev på 

den, i den forrige klassen min som var fra [land] og han hadde ganske andre tanker om 

for eksempel IS og terror og, liksom, hans begrepsapparat kontra de andre elevene 

som var veldig veldig forskjellig. Og det, det utspill, det merker man jo i 

vurderingssituasjonene også, da, at man ikke, og som lærer er man kanskje for dårlig 
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til å se hva som egentlig ligger bak, ikke sant, at man tar meningene som rigide, uten å 

egentlig kunne sette seg inn i den kulturelle bakgrunnen og vite hvorfor han sier som 

han gjør. Eh, nå kjente jo jeg broren hans, så jeg visste at det lå en del ting bak, så for 

meg så var det greit, men eh men det var mange som ikke kjente, hvis man ikke hadde 

kjent eleven så hadde jeg nok reagert på en helt annen måte, fordi, eh, ja. Så, dette 

med, vi har en elev her nå som, emh, som kommer fra, han har vært i [land], bodd i 

[land], og det er klart de, altså, hvordan, måten, posisjonen til kvinner der, eh, og han 

har vært aleine mann i huset, og sier, har fått en del refleksjonsoppgaver hvor, eh, skal 

snakke om likestilling og han sier: ja, men det er ikke noe å snakke om. Det er ikke 

noe å snakke om, for det er pappa som er sjefen, det er mannen som er sjefen, jeg 

skjønner ikke hvorfor kvinner skal jobbe en gang, sant. Det er noe med å liksom, eh, 

så han skjønte ikke vitsen, han gadd ikke gjøre den oppgaven for han skjønte ikke 

vitsen med det var ikke noe å reflektere om, var ikke noe å diskutere. Så det er jo litt 

interessant, da. Så det, ja, det. 

For det første forteller Caroline her om en elev som ifølge henne hadde tanker knyttet til 

demokrati og deltakelse som fravek fra det som hun oppfatter som normen blant de andre 

elevene. Dette knytter hun både til elevens opprinnelsesland, og i forlengelsen av dette, til 

hans begrepsapparat. Hun påpeker også viktigheten av at hun kjente til denne eleven, hans 

familie og kulturelle bakgrunn. Denne kunnskapen gjorde Caroline i stand til å sette elevenes 

utsagn om «IS og terror» i sammenheng med hans bakgrunn og dermed forstå hvor disse 

utsagnene kom fra. Hun gir også et annet eksempel der en elev tilsynelatende ikke ville 

gjennomføre en faglig oppgave fordi han var uenig i det normative verdigrunnlaget tilknyttet 

«likestilling» som lå til grunn for oppgaven. Igjen setter læreren dette i sammenheng med 

elevens opprinnelsesland og de rådende ideene om forholdet mellom kvinner og menn i dette 

landet slik som hun oppfatter det.  

Christina sier at «I den norske skolen skal en lære visse verdier», og hvis det skjer at noen 

elever uttrykker holdninger som bryter med disse verdiene så er lærerne «… veldig strenge 

med de», uten at det klargjøres hva dette innebærer. Hun sier også at elevene har rett til å ha 

og stå for sine egne meninger og at dette kan utgjøre et grunnlag for diskusjoner. For øvrig 

sier hun samtidig at dette ikke oppstår så ofte, spesielt ikke på åttende trinn, fordi hun mener 

at de på dette årstrinnet ikke har «… så mye refleksjoner til å gi de sterkeste forklaringene 

enda». Dette leder over i det siste temaet som kommer frem i datamaterialet knyttet til 
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utfordringer ved å inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i 

samfunnsfagundervisningen, nemlig refleksjon. 

 

4.2.4 Refleksjon  

Alle lærerne er opptatte av at elevene skal utvikle evnen til å kunne reflektere i 

samfunnsfaget. Diana, som selv er minoritetsspråklig og har erfaring med undervisning i et 

land med en annen skolekultur enn den norske, forklarer at refleksjon er noe det fokuseres 

mye på i den norske skolen og at «… refleksjon, det lærer man veldig fort her i Norge». 

Christina forklarer at samfunnsfaget i stor grad handler om at elever skal lære å forholde seg 

reflekterende til det faglige innholdet. Dette er fordi «… halve faget handler om å drøfte og 

stille spørsmål til ting, finne årsakssammenhenger og kunne si hvorfor ting skjer». Didrik 

nyanserer dette synet noe og sier at refleksjon er viktig, men han sier samtidig at «… 

samfunnsfag er jo uansett hvordan man vrir og vender på det, dette er et fag hvor man må ha 

en hel del konkrete faktakunnskaper. Det er liksom, det er greit at elevene skal resonnere og 

tenke og drøfte, men hvis du ikke klarer å plassere, liksom, hendelsene i 1989 etter hverandre, 

i riktig rekkefølge, så blir murens fall ganske uforståelig, da.». Likevel virker det som de 

fleste lærerne er enige i at refleksjon er en sentral del av samfunnsfaget, men dette er samtidig 

noe de uttrykker at elever kan ha utfordringer med: 

Diana: … jeg ser også hvordan elevene jobber. Pugger utenat, uten å reflektere over. 

Og vi blir jo oppdratt til å reflektere. Men jeg vet jo fra ofte sånn, man lærer noe utenat 

uten å kunne språket en gang. Og da, ja, og det er, det å lære dem å reflektere, det står 

gjerne i tilbakemeldingen, du må øve deg i refleksjon, ikke sant. Forklare hva 

refleksjon er, og tørre. Det er en stor utfordring.  

Diana forteller at hun ofte savner refleksjon i sine minoritetsspråklige elevers skolearbeid, noe 

hun sier «vi» blir oppdratt til å gjøre. Nettopp hva hun mener med «vi» er uklart, men det er 

nærliggende å anta at hun refererer til de av oss som har vokst opp i Norge. Uansett forteller 

hun at det er nødvendig, men utfordrende for henne å forklare elevene hva det innebærer å 

reflektere, og å faktisk få dem til å vise refleksjon. David og Didrik uttrykker også at de synes 

det er utfordrende å få elevene til å vise refleksjon. De forklarer at de opplever at spesielt de 
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minoritetsspråklige elevene har mer fokus på å pugge faktakunnskap enn å reflektere over 

årsakssammenhenger: 

Didrik: Eh, de, altså, de er mer opptatte av OK, la oss ta andre verdenskrig, årstall. Det 

er det viktigste. Det slaget skjedde der og der og der, men ikke noe hvorfor, hvordan 

det henger sammen.  

David: Utløsende årsaker og sånne ting. 

Didrik: Også er det ikke noe årsak og virkning i det hele tatt, det er liksom, veldig du 

skal kunne, og så ender de opp med å pugge pugge pugge pugge, og det er det 

viktigste.  

David, som den eneste læreren i utvalget, setter dette i sammenheng med skolebakgrunnen til 

de minoritetsspråklige elevenes foreldre og at om disse har lite skoleerfaring kan de ha et 

annet syn på hva skole er enn det som er realiteten i den norske skolen. Dette synet fører, 

ifølge David, til at elevene har mest fokus på å reprodusere og pugge faktakunnskaper: «Alt 

pugges. Min sønn kunne jo på rams kongeslekta … ja men det hjelper jo ikke det når du ikke 

har begrep om hva de kongene gjorde, og hvorfor de gjorde det, ikke sant». Alexander inntar 

en annen posisjon: 

Alexander: Mmh. Jeg har hatt åpne oppgaver på, refleksjonsoppgaver på skriftlig 

prøve, der ser jeg at det kan være veldig stor forskjell på elevene, der tenker jeg at, 

siden det er en åttende klasse, tenker at jeg gir dem litt tid, for de modnes litt, da.  

Intervjuer: Det med refleksjon.  

Alexander: Kognitiv læring og refleksjon, da. Det kan være litt tidlig, på en måte. De 

kommer rett fra barneskolen.  

Her forklarer også læreren at refleksjon er noe han opplever at elevene har utfordringer med, 

men han knytter dette til elevenes alder i stedet for deres kulturelle bakgrunn, eller deres 

foreldres syn på skole. Han uttrykker at evnen til refleksjon krever en viss kognitiv modenhet 

hos elevene som de ofte ikke har på åttende trinn. Han sier dermed implisitt at refleksjon er 

vanskelig for alle elever på dette årstrinnet, ikke bare de minoritetsspråklige. Det samme 

uttrykker også Christina som sier at elever generelt på åttende trinn er «såpass unge» at de 

ikke har «så mye refleksjoner enda til å gi de sterkeste forklaringene». 
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Caroline sier også at refleksjon kan være vanskelig for alle elever, men spesielt for de 

minoritetsspråklige elevene med kort botid i Norge. Dette er fordi hun setter refleksjon i 

sammenheng med elevenes begrepsapparat og språklige kompetanse, men også hva de er vant 

til fra hjemmet:   

Caroline: … [refleksjon] er jo et vanskelig begrep. Og hvis de har kommet seint til 

Norge så handler det kanskje mer om at de ikke har vært utsatt for det begrepet og at 

de, eh, de reflekterer mye, men det kommer ut i en helt annen form enn det gjør med 

de etnisk norske, da. Sant, de er vant til å ha, for eksempel, sånn er det, sånn er det, og 

at, kanskje ikke en refleksjon, men en diskusjon. Så de velger å gå i diskusjon, fordi 

sånn er det hjemme hos meg, hvorfor er det sånn her? Eh, det er helt forskjellig, men 

for de norske elevene er det forholdsvis likt hjemme og på skolen at de kan, ja. 

 

4.3 Strategier  

Alle lærerne i utvalget gir uttrykk for at de gjerne ønsker å hjelpe og støtte alle elevene sine 

både faglig, sosialt og emosjonelt. Dette kan illustreres med et kort utsagn av David som sier 

at lærer- og elevforholdet «… er sånn der god blanding av tekniske ting og kjærlighet, ikke 

sant». Lærerne forteller at de derfor har flere ulike strategier som de bruker, og kan bruke, for 

å inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen. Først vil jeg forklare 

hva slags strategier de har for å gi elevene sine relasjonell støtte, som handler om å bli kjent 

med og følge opp elevene. Det neste er de strategier de bruker for å gi elevene språklig støtte, 

og det siste handler om organisatorisk støtte som lærerne sier at de bruker for å inkludere 

elevene i undervisningen.  

 

4.3.1 Relasjonell støtte 

Lærerne er opptatte av å gi elevene tett oppfølging og bli kjent med eleven både for å kunne 

avdekke hva slags forkunnskaper de har, men også hvilke arbeidsmåter elevene foretrekker i 

faget. Even sier at å samtale med elevene er en velegnet måte å få kunnskap om elevenes 

forkunnskaper, mens Alexander trekker frem nytten av «… individuelle elevsamtaler med 
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hver enkelt elev, der de sier hva de føler, hva de tenker, da.». David og Didrik forteller på 

lignende vis at å snakke med elevene er en god måte å bli kjent med dem på. De sier også at 

slike samtaler ikke nødvendigvis trenger å gjennomføres i selve undervisningssituasjonen 

eller i klasserommet. Didrik forteller at han for eksempel kan snakke med elevene sine i 

friminuttene for å «… prøve å grave litt og finne ut av ting», og David sier at han prøver å 

«… catche de på de arenaer som er utenfor den regien som er i klasserommet». Didrik sier 

også at det er viktig at en slik kartlegging av elevenes forkunnskaper gjøres av læreren selv 

fordi de ikke kan stole på kartlegginger som kommer fra andre kilder, som for eksempel 

barneskolen: 

Nei, jeg husker første klassen jeg hadde. Vi hadde sånt overgangsmøte. Vi snakket 

med lærerne som hadde dem på barneskolen, og det jeg fant ut var veldig tidlig å bare 

se bort ifra det de sa, for å være ærlig. For mye av det stemte jo ikke i det hele tatt. Så 

da lærte jeg at med en gang de kommer, da må vi prøve å finne ut så mye som mulig 

av hva de kan, hva de ikke kan, altså. Altså, bare små ting som å ta dem med ut og 

spørre dem, kan du alle månedene? Vise dem en analog klokke, hva er klokka? Så blir 

man sjokkert over hva slags hull man faktisk avdekker, og tilbakemeldinga du fikk var 

at, ja, de var kjempeflinke, de var hyggelige og, de gjorde det de skulle, ikke sant.  

Samtalen, uansett om den foregår i klasserommet eller ikke, er altså en viktig strategi som 

lærerne sier de bruker for å få kunnskap om elevenes forkunnskaper, forståelse i faget og 

forutsetninger for læring. Christina understreker også dette og legger til at en annen måte å 

avdekke elevenes forkunnskaper på er å gi dem blanke ark hvor de kan skrive ned alt de kan 

om et gitt faglig tema. Dette produserer verdifull kunnskap som hun sier hun kan ta 

utgangspunkt i for å bygge videre på og videreutvikle elevenes forståelse. I tillegg er samtalen 

et godt verktøy som Diana sier hun kan bruke for å lære elevene å reflektere. For eksempel 

sier hun at «Den ene strategien jeg har, da, det er jo at jeg snakker med de elevene hver for 

seg. Og prøver å vise dem at de har, at de ser at, ja, nå har jeg reflektert». I samtalen kan altså 

læreren påpeke og gjøre eksplisitt elevenes refleksjoner for å gjøre det tydelig for dem hva det 

faktisk innebærer å reflektere.  

Alexander setter også dette i sammenheng med relasjonsbygging. Han understreker 

viktigheten av å starte med å bygge gode relasjoner med elevene så tidlig som mulig fordi det 

kan ta litt tid å bli kjent. Alexander sier på samme måte som Christina at den kunnskapen han 

får ved å kjenne elevene og snakke med dem gir kunnskap som kan være utgangspunkt for 
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den faglige læringen. Denne kunnskapen kan også brukes for å hjelpe elevene med å takle den 

frustrasjonen som kan oppstå når elevene ikke klarer å gi uttrykk for den faglige kunnskapen 

de besitter på grunn av språklige utfordringer. Diana sier det er viktig at hun viser elevene at 

hun anerkjenner og respekterer elevenes kulturelle bakgrunn, og viser dem at hun forstår den 

frustrasjonen de kan føle. Hun sier:  

Det aller viktigste er at [lærere] viser respekt for at man kommer fra ulike kulturer. 

Og, eh, så tror jeg det andre, det er viktig at man forklarer den kulturen som er her, at 

man ikke tar det for gitt.  

…. 

Ja, og eleven tror jeg. Jeg sa i stad, man, man må, den gjensidige respekten, eller 

anerkjennelsen. Tror jeg er utrolig viktig. Og hvis man føler at de, hvis elevene føler at 

de, at de faktisk kan noe, selv om de mangler mye av språket, gjør det lettere igjen å 

lære mer.  

For det første sier Diana at det er viktig at lærere oppmuntrer de minoritetsspråklige elevene 

til videre faglig læring ved å gjøre elevene bevisste på den kunnskapen og forståelsen de 

allerede har, selv om de ikke alltid klarer å gi uttrykk for den selv. I tillegg sier hun at læreren 

må gjøre de underliggende kulturelle normene i undervisningen eksplisitt for elevene som har 

bakgrunn i andre kulturer og ikke ta denne kulturen «for gitt». Diana uttrykker seg på 

lignende måte og sier at «læreren må kunne forstå hvordan det er å komme fra en annen 

kultur», altså må læreren forsøke å sette seg inn i hvordan disse elevene har det og vise eleven 

at de forstår at det til tider kan være vanskelig. Som en av flere lærere sier Even at det å 

snakke med elevene for å bli kjent med dem, finne ut hva de kan og hvordan de lærer best er 

noe de gjør «… med alle andre elever også». Selv om dette er en viktig strategi som lærerne 

bruker for å kunne tilrettelegge undervisningen for de minoritetsspråklige elevene i klassen er 

altså dette også en generell strategi som ikke nødvendigvis trenger å bare være knyttet til 

elevenes språklige eller kulturelle bakgrunn.  
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4.3.2 Språklig støtte 

Som nevnt er språk og begreper noe av det lærerne i utvalget beskriver som utfordringer med 

å skulle inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen. På samme tid 

uttrykker lærerne at de benytter seg av mange ulike strategier knyttet til å gi elevene språklig 

støtte for å forstå undervisningsinnholdet i samfunnsfagundervisningen. En strategi de trekker 

frem er å bruke læringsstøttende ressurser på elevenes morsmål, en annen er å legge til rette 

for muntlige vurderings- og læringsformer, og den siste er å fokusere mye på de 

samfunnsfaglige begrepene. 

 

Læringsstøttende ressurser på morsmål 

Alle lærerne trekker frem ressurser på elevens morsmål for å støtte elevenes språklige 

forståelse, men også for forståelse i fag. Even sier for eksempel at digitale hjelpemidler åpner 

opp for at «… fremmedspråklige da kan bruke sitt eget språk mye mer for å lære seg, eh, 

faglig innhold i de forskjellige fagene». En måte å tilrettelegge for at elevene får gjort dette, 

og som de fleste lærerne i utvalget sier at de bruker, er å gi de minoritetsspråklige elevene 

mulighet til og opplæring i å benytte digitale ordbøker. Caroline sier for øvrig at om elevene 

skal bruke verktøy som for eksempel Google-oversetter eller Wikipedia må de også få 

opplæring i hvordan disse kan brukes.  

Flere av lærerne forteller også om andre digitale ressurser de kan bruke i 

samfunnsfagundervisningen for å støtte elevenes språk, og dermed også forståelse i faget. 

Dette er noe David og Didrik forteller om: 

David: Ja, altså, en av ressursene blir jo ordbok, egentlig. De er veldig flinke til å 

bruke digitale ordbøker.  

Didrik: I høyeste grad, og det, og så er det det at alle har hver sin PC nå, det gir oss 

også mulighet til å henvise til for eksempel nyheter på forskjellige morsmål, og sånne 

ting, for eksempel elever som ikke er fullt så stive i norsk, da kan det være greit å for 

eksempel finn nyheten på tyrkisk og finne tilsvarende nyhet på norsk. Sånne ting.  

Didrik sier her at å henvise elever til nyhetssider på deres morsmål, for så å be dem om å 

finne den samme nyheten i en norsk nettavis kan være en måte å støtte elevenes språklige og 
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faglige forståelse. Det samme sier Caroline at hun gjør. I tillegg uttrykker hun at hun som 

samfunnsfaglærer føler seg heldig fordi det finnes mange forskjellige typer digitale ressurser 

tilgjengelig på ulike språk knyttet til dette faget: 

Det er jo som samfunnsfaglærer så er man veldig heldig, man har masse digitale 

ressurser, blant annet, som vi bruker og som er gratis og, TV2skole har jo 

skoleområdesamarbeid med, eh, som, hvor du har nyheter på norsk som er da tilpassa 

til barn og unge, men du har også nyheter på forskjellige språk, sånn at elevene, hvis 

de er bedre i morsmålet sitt, at de kan gå inn og se på det og allikevel være med på det 

de andre jobber med, da. Det, og så er det jo, nå begynner lærebøkene å bli stort sett 

ganske gamle, så de er relativt utdatert, men det jo masse nettsider som vi bruker, emh, 

ja, til det da, ja. Og så, ja, det er egentlig i samfunnsfag, så er det uante muligheter 

nesten, vil jeg si.  

Ved at læreren har tilgang på digitale ressurser på elevenes morsmål, kan hun tilrettelegge 

undervisningen for de minoritetsspråklige elevene slik at disse elevene kan delta i de 

læringsaktivitetene som resten av klassen gjør selv om de har språklige utfordringer.  

David, som selv er minoritetsspråklig, sier at han kan bruke sin språklige kompetanse for å 

støtte elever som snakker samme språk som ham:   

Ja, for jeg har jo en elev, han har jo bare gått ett år i skole. Det var jo mottaksklasse, i 

syvende klasse. Så hoppa jo han rett inn i ungdomsskolen. Og da skulle han egentlig 

startet i en annen klasse, men så fikk vi han flytta over til klassen min. Og da kan jeg 

hvis det er noe han, altså, han forstår norsk veldig bra, men han sliter med å snakke 

norsk. Sånn at hvis det er noe så kan han stille meg spørsmål på [språk], og så kan jeg 

svare på norsk. Og så kan han jo ta prøver på [språk], for han rekker jo ikke å bli 

ferdig hvis han skal skrive på norsk.  

David opplever med andre ord at det at han selv har kompetanse på et annet språk gjør ham i 

stand til å gi elever med den samme språkbakgrunnen ekstra språklig støtte ved at elevene kan 

stille ham spørsmål på dette språket. Christina sier også at hun kan bruke sine egne 

språkferdigheter på andre språk enn norsk i undervisningen. Til forskjell fra David sier 

Christina at hun bruker dette mest «for moro», og «… ikke for å hente elementer for å bruke 

aktivt, egentlig», noe hun sier skyldes at elevene «… har såpass mye fokus på det norske. De 
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føler at de ikke alltid har behov for de tilretteleggingene på grunn av språket». Med andre ord 

sier hun at hun kan bruke sine egne språkferdigheter i undervisningen av minoritetsspråklige 

elever, men da mest for den relasjonelle delen av undervisningen og ikke den faglige. Dette er 

fordi hun opplever at elevene selv ikke føler at de trenger så mye av den språklige støtten som 

hun tilsynelatende kan gi dem på morsmålet. Diana sier også at morsmålsressurser i form av 

lærere som snakker det samme språket som elevene kan fungere som er verktøy for å avdekke 

elevenes forkunnskaper og faglige forståelse. Diana er også minoritetsspråklig, men hun 

nevner ikke at hun kan bruke sitt eget morsmål for å støtte de minoritetsspråklige elevene. I 

stedet forteller hun at hun benytter seg av en kollega som snakker det samme språket som 

elevene og som hjelper dem i samfunnsfagundervisningen. 

 

Bruk av muntlige vurderingsformer 

Som nevnt tidligere er lærerne litt uenige i om de opplever at de minoritetsspråklige elevene 

er mest komfortable med å uttrykke seg muntlig eller skriftlig. De er ellers enige om at 

muntlige vurderingsformer egner seg spesielt godt for å avdekke elevenes faglige forståelse. 

Caroline sier at de muntlige vurderingsformene, og spesielt fagsamtalen, i noen tilfeller er de 

eneste måtene for noen minoritetsspråklige elever å få vist læreren hva de kan:  

Ja, jeg tenker at jeg har, emh, altså, jeg vet jo at de jentene som, jeg har en jente fra 

[land] og en jente fra [land] nå, eh, og de, jeg vet at de ikke klarer å formulere seg så 

godt skriftlig som de gjør muntlig, så der må man ha muntlige vurderingssituasjoner. 

Så det, eh, det er helt, ellers får du ikke tak i kunnskapen dems, rett og slett. 

Christina sier at fagsamtalen egner seg spesielt godt i samfunnsfaget, fordi læreren da får 

mulighet til å hjelpe elevene med de faglige begrepene. Alexander sier at han stort sett gir de 

samme skriftlige prøvene til alle elevene, uavhengig av deres eventuelle språklige 

utfordringer. Han sier også at han ofte gir de elevene som sliter med å uttrykke seg skriftlig en 

ekstra mulighet for å vise deres forståelse gjennom fagsamtaler: 

Fagsamtale, som en ny mulighet for å vippe opp en karakter, eller bevise mer av deres 

kompetanse enn det de har klart å få ned på papir, da. Og det gjelder ikke bare elever 

med innvandringsbakgrunn, men også de med dysleksi eller lese- og skrivevansker 
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som synes det er veldig vanskelig å skrive ting, og da får de også en mulighet til en 

muntlig vurderingsform.  

Her sier Alexander samtidig at dette er en strategi han bruker ikke bare for de 

minoritetsspråklige elevene, men for alle elever som har vanskeligheter med å uttrykke seg 

skriftlig. Diana sier også at alle elever kan ha utfordringer med å uttrykke faglig kunnskap 

skriftlig og at det ikke nødvendigvis bare er de minoritetsspråklige elevene som kan ha behov 

for muntlige vurderingsformer. Dorthe sier at fagsamtalen er et godt verktøy for å få 

kunnskap om elevenes forståelse, men at det også er hensiktsmessig å bruke denne 

vurderingsmåten siden den ligger tett opptil eksamensformen i samfunnsfaget. Even sier også 

at han foretrekker de muntlige vurderingsformene i samfunnsfag fordi disse gir mulighet for 

elevene å vise en «… dypere forståelse og kanskje bedre refleksjonsevne». De muntlige 

vurderings- og læringsformene er med andre ord ikke kun et godt verktøy for de 

minoritetsspråklige elevene, men for alle elever og spesielt i samfunnsfag.  

 

4.3.3 Organisatorisk støtte 

I tillegg til både relasjonell og språklig støtte sier lærerne at de også gir organisatorisk støtte 

for å legge til rette for elevenes deltakelse i undervisningen. Først og fremst er det to 

strategier lærerne sier at de benytter knyttet til denne typen støtte, nemlig å gjøre 

læringsmålene i faget så tydelige og forståelige som mulig og å tilrettelegge for 

elevsamarbeid.  

 

Læringsmål gjøres tydelige for elevene 

Som beskrevet tidligere uttrykker lærerne at de minoritetsspråklige elevene kan ha 

utfordringer med å forstå hva lærerne ber om når de ber om refleksjon og at de ofte kan slite 

med de samfunnsfaglige begrepene. Dette er som nevnt noe av det lærerne trekker frem som 

sentralt i samfunnsfaget. De uttrykker også at de minoritetsspråklige elevene kan ha språklige 

utfordringer og dette i noen tilfeller kan gjøre at elevene ikke får med seg eller forstår det som 

blir kommunisert dem av læringsmål. En strategi lærerne bruker er derfor å gjøre 

læringsmålene så tydelige som mulig for elevene. Caroline sier at dette må gjøres fordi 
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kompetansemål kan bli «for store til at elevene kan forholde seg til det». I tillegg sier hun at 

hun hjelper elevene med å bryte ned større arbeidsoppgaver til mindre deler som kan føles 

mer overkommelige ut for elevene å gjennomføre. Didrik sier også at det er viktig at læreren 

er tydelig på hva det er elevene skal lære seg og hva læreren vektlegger i vurderingene: 

Altså, det jeg tenker er det viktigste er at man klarer å fortelle og forklare hva som 

trengs for å gjøre det bra. For det er ofte der det går litt i surr. De vet de skal gjøre noe, 

de vet de skal få et resultat, men de vet ikke hva som vektlegges. Å klare å formidle 

det på en god måte sånn at de er klare over hva som trengs å gjøres. Det er det 

vanskeligste.  

Didrik sier videre at en strategi for å gjøre læringsmålene så tydelige som mulig er å 

organisere vurderinger etter «høy», «middels» og «lav» måloppnåelse og at dette er enklere 

for elevene å forholde seg til. Dorthe forteller om flere strategier hun bruker for å få elevene 

til å reflektere. Blant annet trekker hun frem viktigheten av å gjøre det så tydelig som mulig 

for elevene hva de skal lære, hvordan læreren vurderer dem og hvordan det ser ut når de har 

fått til å reflektere. For eksempel sier hun at hun bruker modelltekster og trekker frem gode 

besvarelser blant elevene og diskuterer disse i tillegg til å gå igjennom oppgaver som hun 

løser i fellesskap med elevene. 

 

Elevsamarbeid 

Alexander, Caroline og Diana trekker frem elevsamarbeid som en velegnet arbeidsmetode 

både for minoritetsspråklige elever og for de andre elevene. Når det gjelder gruppearbeid, som 

det virker som at Alexander bruker en del i undervisningen, sier han at det er en fordel når 

gruppene består av elever på ulike faglige nivåer. Slik jeg tolker det sier han implisitt at både 

elever som har kommet langt i den faglige utviklingen og de som kanskje har mer 

utfordringer dermed kan lære av hverandre.  

Både Diana og Caroline forteller at de anser elevdiskusjoner i mindre grupper eller par som 

sentralt for elevenes faglige forståelse, men også for deres språklige utvikling. Diana sier for 

eksempel at hun er «veldig tilhenger av at man jobber i par, eller i grupper», noe hun sier har 

med «… at man skal lære seg språk, lære å formulere seg». Med andre ord bruker hun 

elevsamarbeid som en strategi for å gi elevene trening i å formulere faglig innhold til andre. 
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Caroline sier også at hun foretrekker at diskusjoner foregår i mindre grupper eller i par 

fremfor i plenum. Diskusjoner i læringspar kan ifølge Caroline være et godt utgangspunkt for 

språklig utvikling i tillegg til faglig utvikling:  

Hvis de skal bli bedre i språket og lære seg den skolesjargongen vi har, så er det de 

elevene som er i klasserommet rundt som er de beste, beste medlærerne på det, da. Og 

at når de jobber i læringspar, at de snakker sammen to og to, at mest mulig av det i 

stedet for den plenumsdiskusjonen, for at de kvier seg ikke så mye for å snakke med 

læringspartneren sin. Eh, som de gjør i plenum. Så, ja. Læringspartner er kanskje det 

viktigste metoden som bruker på det, da, at alle skal få bidra. 

Lærerne tilrettelegger altså undervisningen slik at elevene får diskutert faglige temaer med 

læringspartnere med henblikk på at så mange elever som mulig skal kunne delta i 

undervisningen og for at de skal få trening i å uttrykke et faglig innhold samtidig som de 

utvikler sin språklige kompetanse.  

I dette kapittelet har jeg presentert de funn som har kommet frem gjennom analyseprosessen. 

Som jeg har vist forteller de intervjuede lærerne at de kan bruke minoritetsspråklige elevers 

kulturelle bakgrunn som ressurs. De beskriver også flere utfordringer knyttet til å undervise 

minoritetsspråklige elever og inkludere deres perspektiver i undervisningen. Dette knytter de 

blant annet til elevenes egne ønsker, språklige ferdigheter, uttrykte verdier og evne til 

refleksjon. I tillegg forklarer lærerne at de bruker ulike strategier for å gi minoritetsspråklige 

elever relasjonell, språklig og organisatorisk støtte. I det neste kapittelet vil jeg diskutere disse 

funnene i lys av den teorien jeg presenterte tidligere for å komme frem til et svar på den 

overordnede problemstillingen jeg introduserte i oppgavens første kapittel.  
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5 Diskusjon 

Jeg vil nå diskutere noen av de funnene jeg beskrev i forrige kapittel i lys av den teorien jeg 

presenterte i teorikapittelet. Hensikten er å gi et svar på den problemstillingen som har vært 

førende gjennom oppgaven, altså: Hvordan forholder samfunnsfaglærere seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen? 

Dette er viktig å undersøke blant annet fordi lærere ifølge de nye kjerneelementene i 

samfunnsfaget skal relatere det faglige innholdet i undervisningen til elevenes egne 

livsverdener (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Dette er også viktig fordi opplæringen 

skal gi innsikt i det kulturelle mangfoldet som finnes i samfunnet og i klasserommet, på 

samme tid som den skal vise anerkjennelse og respekt for enkeltindividets overbevisninger 

(Opplæringslova, 1998, §1-1).  

Ved å analysere transkriberte versjoner av syv intervjuer gjort med ni samfunnsfaglærere i 

forbindelse med ACRAS-prosjektet har jeg vist hvordan lærere forteller at de kan bruke de 

minoritetsspråklige elevenes kulturelle bakgrunn som ressurs i undervisningen. Dette både 

med hensyn til enkeltelevens læring og for læringen i klasseromfellesskapet. Jeg har også vist 

hvordan dette kan være utfordrende for lærerne. Jeg beskrev også andre utfordringer de 

intervjuede lærerne uttrykte i intervjuene. Dette gjelder både elevenes språklige ferdigheter, 

når elevene uttrykker holdninger og verdier som skiller seg fra det som er normen i 

klasserommet og når det kommer til refleksjon. Samtidig har lærerne også flere strategier som 

de bruker for å gi elevene relasjonell, språklig og organisatorisk støtte i undervisningen. Dette 

vil jeg diskutere med utgangspunkt i teoriene om KRU, mangfold i den norske konteksten, 

kulturbegrepet og språk. I tillegg vil jeg benytte teoriene knyttet til inkludering av 

elevperspektiver i undervisningen som blant annet er viktig i et mangfoldsperspektiv og ut i 

fra prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring i skolen.  
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5.1 Kulturell bakgrunn som ressurs 

Som jeg beskrev under «funn» forteller de intervjuede lærerne at de kan bruke de 

minoritetsspråklige elevenes kulturelle bakgrunn som en ressurs i undervisningen. Dette kan 

de gjøre på to måter. For det første kan elevenes kulturelle bakgrunn utgjøre en ressurs med 

hensyn til enkeltelevens læring. Dette vil jeg i det videre diskutere i lys av Vygotskys (1978) 

ide om den proksimale utviklingssone og vise hvordan dette kan være et eksempel på «den 

dobbelte didaktikk» (Halvorsen, 2017). For det andre kan elevenes kulturelle bakgrunn 

utgjøre en ressurs for den felles kunnskapskonstruksjonen i klassefellesskapet. Dette knytter 

jeg til de sosiokulturelle læringsteoriene hvor det vises til at læring er distribuert i et 

fellesskap og at deltakere kan bidra med sine kunnskaper for den felles 

kunnskapskonstruksjonen i klassen (Dysthe, 2001b, s. 42).  

 

5.1.1 Kulturell bakgrunn og den proksimale utviklingssone 

Habitus-begrepet innebærer at kultur er noe vi bærer med oss som integrerte og 

kroppsliggjorte aspekter ved oss som mennesker og som har sammenheng med vår sosiale 

posisjon, altså vår bakgrunn (Bourdieu, 1995, s. 36). På samme tid har kultur betydning for 

hvordan vi er, tenker og handler (Børhaug et al., 2014, s. 150). Elevers kulturelle bakgrunn 

utgjør således en kilde til spesifikke kunnskaper, erfaringer og ferdigheter som elever tar med 

seg inn i undervisningssituasjonen. Flere av lærerne i utvalget hevder som nevnt at de kan 

bruke minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn som en ressurs i undervisningen når det 

gjelder elevenes egne kunnskapsutvikling. Dette kan de gjøre når elevene har forkunnskaper 

knyttet til spesifikke samfunnsfaglige temaer som de har i kraft av deres erfaringer og 

kulturelle bakgrunn. Med andre ord kan de erfaringene og kunnskapene de 

minoritetsspråklige elevene har tilegnet seg og internalisert i kraft av å være medlemmer av 

spesifikke sosiale miljøer derfor utgjøre et grunnlag for videre læring i samfunnsfaget. 

Elevenes kulturelle bakgrunn kan derfor anses som et grunnlag for elevenes proksimale 

utviklingssone. Dette er altså forholdet mellom det en elev kan klare på egenhånd og det 

eleven kan klare med hjelp fra for eksempel læreren (Vygotsky, 1978, s. 86). 
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Ved å kjenne til elevenes forkunnskaper og erfaringer som de blant annet har med seg i sin 

kulturelle bakgrunn kan lærerne altså designe undervisning som bygger på dette 

kunnskapsgrunnlaget for å hjelpe elevene videre i sin proksimale utviklingssone. Særlig 

trekker lærerne frem at elevenes landbakgrunn kan utgjøre et slikt grunnlag av forkunnskaper 

hos elevene som kan nyttiggjøres i samfunnsfagundervisningen. I tillegg sier lærerne at de 

kan bruke elevenes forkunnskaper og kulturelle bakgrunner som utgangspunkt for å 

aktualisere samfunnsfaglige temaer. Caroline sa for eksempel at hun kunne gjøre dette ved å 

knytte temaet «den franske revolusjonen» opp mot «den arabiske vår» og dermed vise 

sammenhenger mellom historiske hendelser og aktuelle internasjonale situasjoner elevene kan 

ha mer kjennskap til. En annen måte å gjøre dette på er som Alexander forteller om, altså ved 

å sammenligne ulike styringsformer eller kulturforskjeller med utgangspunkt i elevenes 

bakgrunn og det de kan fra før. Dette er således en illustrasjon på hvordan «den dobbelte 

didaktikken» kan se ut i samfunnsfagundervisningen hvor elevenes «er i»-kultur settes i 

sammenheng med skolens «har»-kultur (Halvorsen, 2017). Samtidig muliggjør dette at 

samfunnsfaglærerne kan bruke elevenes kulturer som medium for læring slik litteraturen på 

KRU oppfordrer til (Gay, 2015; Ladson-Billings, 1995). En annen måte lærerne gjør dette er 

ved å tilrettelegge for at elevene kan fungere som en «mer kompetent annen» i den felles 

kunnskapskonstruksjonen som er det jeg vil diskutere i det følgende.  

 

5.1.2 Eleven som en ressurs i den felles kunnskapskonstruksjonen 

Som forklart tidligere anses læring i sosiokulturelle teorier som grunnleggende sosialt og 

kunnskap som distribuert mellom de ulike deltakerne i et fellesskap (Dysthe, 2001b, s. 42). 

Ved å interagere med mennesker med ulike kunnskaper og ferdigheter har man derfor 

mulighet til å utvikle sin egen forståelse av et gitt emne (Dysthe, 2001b, s. 47). Siden våre 

perspektiver og våre forståelsesrammer til dels har grunnlag i våre kulturelle bakgrunner, kan 

derfor de minoritetsspråklige elevene fremstå som ressurser i kraft av at de har andre 

kunnskaper, erfaringer og perspektiver enn de andre elevene i klassen. De kan derfor bidra til 

å utvide perspektivene i klasseromfellesskapet slik som i sitatet med eleven fra Midtøsten 

over. Flere av lærerne forteller at elevene med minoritetsspråklige bakgrunn kan besitte 

spesielle kunnskaper og kompetanser som ikke deles av resten av klassen. Ifølge Elise kan 

også disse elevene bidra med viktige nyanseringer av de samfunnsfaglige temaene i 
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undervisningen som hun opplevde at en minoritetsspråklig elev kunne gjøre ved å reflektere 

over personlige erfaringer knyttet til å ha flyttet til Norge som tiåring. De minoritetsspråklige 

elevene kan med andre ord bidra med viktige perspektiver i den felles 

kunnskapskonstruksjonen i det sosiale klasseromfellesskapet (Igland & Dysthe, 2001, s. 117). 

I denne forståelsen vektlegges det at kunnskap er distribuert i et fellesskap (Dysthe, 2001b, s. 

45). De minoritetsspråklige elevene kan derfor ansees som en mer kompetent annen («more 

capable peer») (Vygotsky, 1978). Det å være «mer kompetent» er dermed ikke en statisk 

status eller egenskap, men heller en dynamisk prosess hvor det oppstår en vekselvirkning 

mellom de ulike deltakerne i fellesskapet og de spesifikke kunnskapene og forståelsene de har 

i en gitt sammenheng.  

I samfunnsfaget er undervisningens innhold og form knyttet tett sammen der elevene gis 

mulighet til å delta gjennom dialog og samhandling. Dette er også knyttet til samfunnsfagets 

innhold for eksempel gjennom kjerneelementet Undring og utforskning 

(Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Det at lærere tar utgangspunkt i minoritetsspråklige 

elevers kulturelle bakgrunn er derfor særlig relevant i samfunnsfaget. I det videre vil jeg 

ytterligere diskutere og aktualisere en slik praksis der lærere kan bruke det kulturelle 

mangfoldet i klassen for å reflektere over og illustrere for elevene det kulturelle mangfoldet i 

samfunnet. På den måten kan også medborgerskapsperspektivene som er sentrale nettopp i 

samfunnsfagundervisningen aktualiseres.   
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5.2 Kulturelt mangfold i klassen og i samfunnet 

Samfunnsfaglærerne i denne studien forteller at de kan benytte minoritetsspråklige elevers 

kulturelle bakgrunn i undervisningen på flere måter. Dette viser hvordan mangfold i form av 

språk og kulturer kan utgjøre en styrke (Becher, 2006, s. 19) i undervisningssituasjonen. Her 

vil jeg diskutere hvorfor dette også er viktig fra et medborgerskapsperspektiv. 

Begrepet medborgerskap er som nevnt sentralt i samfunnsfaget (Utdanningsdirektoratet, 

2013, s. 1). Det innebærer blant annet at elevene skal få evnen til å delta og samhandle med 

andre mennesker i et samfunn eller fellesskap (Kymlicka & Norman, 1995, s. 353). I 

samfunnsfaget knyttes dette blant annet til elevenes evne til å delta aktivt i nåtidig og 

fremtidig samfunnsliv (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Et mangfoldig klasserom hvor 

alle elever blir inkludert og deltar i den sosiale samhandlingen kan derfor være en arena hvor 

elevene både kan få erfaringer med og øvelse i å agere i et mangfoldig samfunn. 

Kulturerfaringer kan som nevnt tidligere utgjøre et grunnlag for ulike forståelser hos elevene, 

blant annet når det gjelder verdier, holdninger og forkunnskaper knyttet til sentrale tema i 

samfunnsfaget. Når lærere benytter elevenes kulturelle bakgrunn i undervisningen og 

tilrettelegger undervisningen slik at alle elevers perspektiver og kunnskaper blir gjort 

eksplisitte kan elever få trening i å forholde seg til meninger og synspunkter som skiller seg 

fra deres egne. En slik praksis kan ifølge Brown-Jeffy og Cooper (2011, s. 77) også skape 

større kulturell anerkjennelse og forståelse hos de andre elevene i klasserommet. Fra et 

medborgerskapsperspektiv er dette viktige egenskaper som personer trenger for å kunne 

samhandle med mennesker og delta aktivt i et mangfoldig samfunn, noe som også er i 

samsvar med KRU (Gay, 2009b, s. 27).  

Ved at lærere åpner opp undervisningen og inkluderer elevenes perspektiver, åpner de 

samtidig opp for at elever deler sine personlige meninger og holdninger. Dette er sentralt i et 

medborgerskapsperspektiv der elever blant annet skal lære å håndtere og agere i et 

mangfoldig samfunn (Stray & Sætra, 2016, s. 18). Samtidig forteller lærerne at elever, både 

minoritetsspråklige og ikke-minoritetsspråklige, i noen tilfeller gir uttrykk for verdier og 

holdninger som går på akkord med skolens verdigrunnlag og lærernes normative mandat til å 

videreføre visse verdier til de oppvoksende generasjoner. Slik jeg oppfatter de intervjuede 

lærerne kan det være utfordrende for dem å skulle navigere i spenningsfeltet mellom skolens 

verdigrunnlag og elevenes perspektiver. Det er dette jeg vil diskutere i det følgende avsnittet.  
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5.2.1 Skolens verdigrunnlag og elevenes perspektiver 

Det finnes noen helt klare føringer for hvilke verdier skolen og undervisningen skal fremme 

og bygges på. Eksempelvis står verdiene «demokrati, likestilling og vitenskapeleg 

tenkjemåte» nevnt i Opplæringsloven (1998, §1-1), og verdiene om «demokratisk deltakelse» 

og «medborgerskap» står som beskrevet tidligere sterkt i samfunnsfaget 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Slike verdier kan anses som en form for et intellektuelt 

produkt man kan tilegne seg, i noen tilfeller produsere, delta i eller være tilskuer til. Skolens 

verdigrunnlag er dermed en del av den «har»-kulturen (Jensen, 1998, s. 157) som skal 

videreføres gjennom undervisningen. I datamaterialet understøtter blant annet Christina denne 

antakelsen gjennom sin uttalelse om at elevene i den norske skolen skal «… lære visse 

verdier» og at det forventes at lærere slår ned på det om elever uttrykker holdninger og 

verdier som bryter med disse.  

Verdigrunnlaget er samtidig en del av den «legitime kulturen» Bourdieu hevder regjerer i 

skolen og som oppfattes som nøytral og naturlig på tross av å ha et normativt innhold 

(Bourdieu, 1995, s. 204). Siden kultur er noe vi sosialiseres inn i betyr dette at ikke alle elever 

nødvendigvis deler oppfatningen om at de verdiene som skal videreføres i den norske skolen 

er nøytrale og naturlige. For noen elever kan den kulturelle kapitalen i form av verdier som 

verdsettes i skolen, og som lærere har et mandat til å videreføre, kollidere med elevenes egne 

kulturelle perspektiver og meninger.  

For eksempel påpeker Alexander i sitatet under punkt 4.2.3 påpeker at verdier er noe elever 

må bli sosialisert inn i. Han sier det kan være utfordrende å undervise om demokrati hvis 

elever har blitt sosialisert inn i et samfunn som ikke er tuftet på det han omtaler som «vestlige 

verdier». Dette er ett eksempel på hvordan elevenes kulturelle forståelse kan føre til 

utfordringer knyttet til det normative innholdet det skal undervises om i samfunnsfaget. For 

øvrig, selv om elver har vokst opp i samfunn med andre verdigrunnlag enn det «vestlige», 

betyr ikke dette at de dermed ikke kan ha begrep om hva demokrati er, men det kan ha vært 

opplevd annerledes enn det som er normen i det norske klasserommet. I tillegg kan elever ha 

forståelse av fenomener selv om de ikke har erfart dem selv  

Selv om elevene har grunnlag for å forstå de samfunnsfaglige begrepene og de verdiene som 

er knyttet til dem, kan elever likevel gi uttrykk for holdninger og verdier som bryter med disse 

verdiene. I datamaterialet kan dette eksemplifiseres med utsagnet til Caroline hvor hun 
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forteller om elever som uttrykker holdninger som skiller seg fra normen i 

klasseromfellesskapet. Når lærere åpner opp undervisningen slik at elevenes perspektiver 

inkluderes risikerer de dermed samtidig å måtte håndtere elever som uttrykker at de har blant 

annet antidemokratiske holdninger og holdninger mot kjønnslikestilling som kommer i 

kollisjon med de førende verdiene i norsk skole som eksemplifisert i sitatet på side 49-50. 

Slike holdninger kan karakteriseres som «kontroversielle» og kan defineres som «tema som 

vekker sterke følelser og splitter opinionen i lokalmiljøer og samfunn» 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 13). 

Her er det viktig å understreke at slike utfordringer med elevenes perspektiver og verdier ikke 

nødvendigvis trenger å ha sammenheng med at disse elevene er minoritetsspråklige. Likevel 

er dette noe tre av lærerne i datamaterialet trekker frem som utfordringer når det gjelder å 

undervise minoritetsspråklige elever i samfunnsfag.  

Kontroversielle holdninger hos elever kan altså komme til overflaten og gjøres eksplisitte når 

læreren åpner opp undervisningen for å inkludere elevenes perspektiver. Dette er fordi både 

elever og lærere er kulturbærere og på samme måte som det finnes et mangfold av 

perspektiver, verdier og holdninger i samfunnet vil det også finnes et mangfold av dette i 

klasserommet. Det å skulle forholde seg til og håndtere elevers meninger og holdninger på en 

sensitiv måte i undervisningen kan være svært utfordrende for lærere (Utdanningsdirektoratet, 

2017b, s. 8), noe de tre lærerne i mitt datamateriale også uttrykker. Med andre ord kan det 

ifølge disse lærerne være vanskelig å skape en «dobbelt didaktikk» (Halvorsen, 2017, s. 145) 

når elevenes perspektiver står i konflikt med skolens verdigrunnlag.  

Selv om det kan være utfordrende for lærere å forholde seg til elevers kontroversielle 

meninger er det fra et medborgerskapsperspektiv likevel sentralt at elever lærer å gå i dialog 

med og respektere mennesker som har andre verdier enn seg selv (Utdanningsdirektoratet, 

2017b, s. 11). Dette understrekes også som nevnt i kjerneelementene i samfunnsfaget i 

grunnskolen (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Prinsippet bak KRU som henviser til 

kritisk kulturell bevissthet innebærer at elever gjennom undervisningen skal utvikle evner og 

ferdigheter til å kunne kritisere blant annet kulturelle normer, verdier og vaner både med 

hensyn til samfunnets og kulturens verdier i det store, men også med hensyn til elevenes egne 

kulturelle verdier og holdninger (Gay, 2015, s. 59; Ladson-Billings, 1995, s. 162). De 

minoritetsspråklige elevenes uttrykte holdninger og perspektiver kan dermed være et godt 

utgangspunkt for diskusjon og refleksjon rundt verdimangfold i samfunnet og for å sette et 
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kritisk søkelys på de ulike verdiene og holdningene som finnes i klasserommet, men også i 

samfunnet i sin helhet (Stray & Sætra, 2016, s. 18).   

Siden kontroversielle tema er kulturelt og sosialt forankret og derfor vil oppfattes ulikt i ulike 

situasjoner finnes det få klare didaktiske grep som kan tas for å håndtere kontroversielle 

meninger i klasserommet. Dette gjenspeiles også i utsagnene fra lærerne i mitt datamateriale. 

Det er likevel mulig å skissere opp noen generelle veiledninger for lærere som opplever elever 

som uttrykker kontroversielle meninger i undervisningen basert blant annet på KRU. I ny 

overordnet del av læreplanverket (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 5) står spenningen mellom 

ulike perspektiver og hensyn beskrevet. Her står det at det alltid skal være elevens beste som 

skal stå i sentrum og læreren må derfor «… bruke sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte 

ivaretas best mulig i møte med fellesskapet» (Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 5). Noe 

lignende står det i Utdanningsdirektoratets oversettelse av OECDs læringsressurs for 

undervisning i kontroversielle temaer (2017b). Her står det at det som kreves av læreren er 

«… lydhørhet for sammenhengen og evnen til å være fleksibel» (Utdanningsdirektoratet, 

2017b, s. 18). I tillegg er det viktig at lærere reflekterer rundt egne holdninger og håndtering 

av kontroversielle meninger i klasserommet (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 18), at de har 

kjennskap til elevgruppen og at de skaper et trygt klassemiljø (Utdanningsdirektoratet, 2017b, 

s. 19). Sistnevnte innebærer relasjonsarbeid mellom lærer og elever. Dette er som nevnt noe 

de intervjuede lærerne uttrykker at er viktig i undervisning av minoritetsspråklige elever 

generelt. I tillegg sier Caroline at hun ved å kjenne eleven, hans familiebakgrunn og kulturelle 

bakgrunn kunne sette de kontroversielle utsagnene til den aktuelle eleven i en sammenheng 

og at dette hjalp henne med å ikke anse disse meningene som «rigide», som hun selv sier.  

Minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn kan altså brukes som ressurser i 

undervisningen på flere måter. Dette med hensyn både til enkeltelevens læring, men også i 

den felles kunnskapskonstruksjonen i klassen. I tillegg kan mangfoldet i klasserommet være 

et godt utgangspunkt for å diskutere kulturelt mangfold i samfunnet, også når det gjelder 

verdier, holdninger og meninger. På samme tid er det viktig at lærere som ønsker å inkludere 

minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen unngår å forholde seg til disse 

elevene som kulturelle representanter, men heller interagerer med dem som individer (Brown-

Jeffy & Cooper, 2011, s. 77). I datamaterialet kommer det frem at flere av lærerne opplever at 

ikke alle minoritetsspråklige elever ønsker at deres kulturelle bakgrunn skal trekkes frem i 

undervisningssituasjonen. Lærerne begrunner dette blant annet med at de opplever at disse 
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elevene ikke ønsker å skille seg ut i klasseromfellesskapet. Noen av lærerne sier også at de 

opplever at elevene har «liten bevissthet» (Caroline) eller at «de kan ingenting» (Didrik) om 

egen kulturell bakgrunn. Det er vanskelig å skulle si nøyaktig hva som er den faktiske årsaken 

til at elever ikke ønsker at deres kulturelle bakgrunn blir brukt i undervisningen, men det 

understreker likevel viktigheten av at lærere forholder seg sensitive overfor å bruke 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen slik at elevene ikke blir 

trukket frem som kulturelle representanter om de ikke ønsker dette selv (Børhaug et al., 2014, 

s. 156). Som jeg vil diskutere i det følgende er dette blant annet knyttet til prinsippet om 

likeverdig behandling av elever. 

 

5.3 Likhet, ulikhet og likeverdig behandling  

En underliggende antakelse i KRU er at det er noe særegent ved minoritetsspråklige elever 

som gjør at de skiller seg fra de andre elevene i klassen; at de har helt spesielle behov og 

trenger helt spesielle tilpassinger i undervisningen (Gay, 2015, s. 49). I datamaterialet 

kommer det frem kun ett område hvor denne antakelsen gjør seg gjeldende, nemlig knyttet til 

språk og bruken av morsmålressurser i undervisningen. Derfor vil jeg i det følgende drøfte 

hvordan, med unntak av bruken av morsmåltilpassinger, lærerne i utvalget forholder seg til de 

minoritetsspråklige elevene på samme måte som de forholder seg til alle andre elever. Jeg vil 

drøfte hvordan dette kan være et utslag av vektleggingen av inkludering og tilpassing i 

undervisningen, og at lærerne opptrer ut fra et likeverdsprinsipp hvor alle elever anses som 

like i at de trenger ulike tilpassinger. Til slutt vil jeg diskutere hvordan dette kan ha betydning 

for hvordan KRU kan realiseres i samfunnsfagundervisningen i den norske skolen. 

  

5.3.1 Like utfordringer og likeverdige tilpassinger 

De sosiokulturelle perspektivene på læring understreker viktigheten av at læreren får mulighet 

til å identifisere hvor elevene er i sin utvikling av faglig forståelse for dermed å kunne gi den 

nødvendige støtten for at elevene skal kunne videreutvikle denne forståelsen. Med andre ord 

må læreren få kunnskap om hvor elevene er i sin proksimale utviklingssone, for dermed å 

kunne bidra som en mer kompetent andre i elevenes videre læringsprosess (Vygotsky, 1978). 
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Det er derfor helt sentralt at elever har språklige ferdigheter som gjør dem i stand til å 

kommunisere sin forståelse til læreren (Säljö, 2013, s. 75) eller at det tilrettelegges for andre 

måter elevene kan vise sin forståelse på. Om elevene ikke har de språklige ferdighetene som 

trengs for å kommunisere sin kunnskap og forståelse, har heller ikke læreren grunnlag for å 

kunne bruke elevenes «er i»-kultur som en ressurs i undervisningen, hverken for 

enkeltelevens læring eller for den felles kunnskapsproduksjonen i klasseromfellesskapet. 

Dette fremstår som en av de største utfordringene de intervjuede lærerne trekker frem når det 

kommer til undervisning av minoritetsspråklige elever. De sier de opplever at elevene blir 

hindret i å kommunisere den kunnskapen og faglige forståelsen de har på grunn av språklige 

utfordringer. Fra et sosiokulturelt perspektiv vil en konsekvens av dette være at lærerne ikke 

får den kunnskapen de trenger om elevenes faglige forståelse som de trenger for å tilrettelegge 

for elevenes videre utvikling. Videre kan elevene bli hindret i å delta i det sosiale 

kunnskapsfellesskapet i klassen som blant annet er viktig fra et medborgerskapsperspektiv 

som beskrevet tidligere.  

Derfor forteller også de intervjuede samfunnsfaglærerne at de bruker en rekke strategier for å 

gi elevene språklig støtte. Dette er en del av det stillaset («scaffold») lærerne bygger rundt 

elevene for å hjelpe dem videre i deres proksimale utviklingssone (Säljö, 2013, s. 75). For det 

første trekker lærerne frem læringsstøttende ressurser på elevenes morsmål. For eksempel 

forteller de minoritetsspråklige lærerne at de kan gi språklig støtte til elever som deler deres 

morsmål og dermed knytte elevenes eget forståelsesspråk til det faglige og generelle språket 

undervisningen foregår på (Engen, 2009, s. 362). Samfunnsfaget fremstår her som et fag som 

er særlig egnet for å benytte elevenes egne morsmål aktivt i undervisningen. Dette er blant 

annet slik de intervjuede lærerne forteller fordi det er mulig å benytte digitale læringsressurser 

og nettaviser på ulike språk for å lære om aktuelle nyhetssaker. I tillegg forteller lærerne at de 

oppfordrer elevene til og gir dem opplæring i å benytte digitale ordbøker for å forstå faglig 

innhold og samfunnsfaglige begreper. Uansett så forutsetter dette at lærere, 

minoritetsspråklige eller ikke, har kunnskap om elevenes forkunnskaper og språklige 

ferdigheter (Gjervan & Svolsbru, 2014, s. 26). Lærerne i utvalget forteller at noe av det 

viktigste de kan gjøre for å få denne kunnskapen er å snakke med elevene, gjerne en-til-en 

eller på andre arenaer enn i selve undervisningssituasjonen.  

Den andre typen språklig «stillasbygging» lærerne nevner at de gjerne bruker er muntlige 

vurderingsformer fordi dette er en god måte for læreren å få avdekket hva elevene kan og ikke 
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kan. Dette er fordi de opplever at elever som har utfordringer med språket også ofte har 

vanskeligheter med å få gitt uttrykk for den forståelsen de har skriftlig. Begge disse formene 

for språklig støtte er tilpassinger lærere kan gjøre for å sørge for at minoritetsspråklige elever 

kan delta i læringsfellesskapet selv om de har utfordringer med å uttrykke seg på norsk. 

Bruken av ressurser på elevenes morsmål er en strategi spesielt for minoritetsspråklige elever, 

men dette er ikke nødvendigvis tilfellet når det gjelder å bruke muntlige vurderingsformer 

eller andre språklige tilpassinger. Lærerne gir uttrykk for at de språklige utfordringene 

minoritetsspråklige elever kan ha i mange tilfeller også deles av andre, ikke-

minoritetsspråklige elever. De språklige tilpassingene lærerne gjør i undervisningen gjør de 

med andre ord for flere elever enn kun de minoritetsspråklige. For eksempel sier Even at 

muntlige vurderingsformer er godt egnet for å vise refleksjon og dyp forståelse som er en 

sentral del av samfunnsfaget. I tillegg sier flere av lærerne at muntlige vurderingsformer kan 

være hensiktsmessig å benytte for alle elever som har vanskeligheter med å uttrykke seg 

skriftlig. Dette er med andre ord ikke bare en tilpassing de gjør for de minoritetsspråklige 

elevene. Dette gjelder også strategien om elevsamarbeid, at også dette kan være en god måte å 

støtte læringen til alle elever. I tillegg vektlegger som nevnt de intervjuede lærerne at det er 

viktig at de samtaler med elevene for å få kunnskap om deres bakgrunn, deres forforståelse og 

deres læreforutsetninger. Igjen er dette en generell strategi som lærerne bruker overfor alle 

elevene, inkludert de minoritetsspråklige. I det følgende vil jeg derfor diskutere hvordan det 

fremstår som om lærerne har en grunnleggende likeverdforståelse som gjelder alle elever.  

 

5.3.2  «De er liksom ungdommer som ungdommer flest» 

Som nevnt over opplever lærerne at de minoritetsspråklige elevene ikke ønsker å dele sin 

kulturelle bakgrunn. Lærerne knytter dette til at elevene ikke ønsker å skille seg ut i 

klasseromfellesskapet. Dette kommer særlig tydelig frem i sitatene til Didrik og Elise under 

punkt 4.3.1 hvor de henholdsvis sier at de får inntrykk av at de minoritetsspråklige elevene 

«… synes det er kult å bare være ungdommer» og at «… de er liksom ungdommer som 

ungdommer flest, de vil jo ikke skille seg ut». På den ene siden forteller altså disse lærerne at 

de gjør en tilpassing i undervisningen med spesielt hensyn til de minoritetsspråklige elevenes 

kulturelle bakgrunn. På den andre siden sier de også at mange av de utfordringene de har med 

å undervise og tilpasse undervisningen til minoritetsspråklige elever ikke nødvendigvis er 
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knyttet til at elevene er minoritetsspråklige. Eksempler på dette er utfordringer med tidsbruk 

og mange kompetansemål i et fag med få timer på timeplanen. En av lærerne knytter dette til 

den politiske styringen av skolen og vektleggingen av standardisert testing som han mener 

nedprioriterer samfunnsfaget til fordel for andre fag. Disse utfordringene befinner seg 

«utenfor» undervisningssituasjonen, men påvirker den og ifølge de intervjuede 

samfunnsfaglærerne gjør dette at det er vanskelig å tilpasse opplæringen generelt til alle 

elever. I tillegg uttrykker flere av lærerne at de utfordringene de opplever at 

minoritetsspråklige elever har i undervisningen og de tilpassingene de har behov for, også kan 

gjelde for ikke-minoritetsspråklige elever. 

Refleksjon, som altså er et uttalt mål med samfunnsfagundervisningen, er noe lærerne hevder 

at mange elever kan ha utfordringer med, ikke kun de minoritetsspråklige. Dette knytter flere 

av lærerne i større grad til elevenes alder enn til deres kulturelle bakgrunn, for eksempel slik 

Alexander sier det at det kreves en viss modenhet for å få til «kognitiv læring og refleksjon», 

noe elever på åttende trinn kan ha utfordringer med generelt. Også begrepslæring knytter 

lærerne til noe annet enn kulturell bakgrunn, nemlig språklige ferdigheter generelt. Som nevnt 

er dette noe lærerne opplever at minoritetsspråklige elever kan ha utfordringer med, men det 

gjelder også flere andre elever. Minoritetsspråklige elever kan ha veldig varierende språklig 

kompetanse, der noen har god forståelse for begreper mens andre vil trenge mer støtte.  

For lærere betyr dette at de forholder seg til de minoritetsspråklige elevene som elever som er 

svært ulike hverandre, på samme måte som alle elever er ulike og alle er bærere av ulike 

kulturelle referanser og måter å forstå verden på (Børhaug et al., 2014, s. 149; Bourdieu, 

1995, s. 36). I norsk sammenheng forstås gjerne mangfold fra flere ulike vinkler og inkluderer 

blant annet etnisitet, meninger, sosioøkonomisk bakgrunn, læreforutsetninger og erfaringer 

(Lund, 2017, s. 28). Samtidig står prinsippet om likeverd sterkt i den norske skolen og skal 

utøves av lærere gjennom tilpasset opplæring (Utdanningsdirektoratet, 2015b). Med tanke på 

at mangfold i den norske konteksten omfavner alle elever betyr dette at lærere skal tilpasse 

undervisningen til de minoritetsspråklige elevene, men dette i kraft av at de er elever som alle 

andre elever i klassen, ikke i kraft at de tilhører en spesifikk gruppe. Det er nettopp denne 

måten å forstå likeverdsprinsippet og tilpasset opplæring de intervjuede lærerne i mitt 

datamateriale uttrykker. De uttrykker altså at alle elever trenger tilpassinger, og 

minoritetsspråklige elever er ikke «spesielle» i denne sammenhengen. I noen tilfeller kan 

likevel lærernes kjennskap til elevenes kulturelle bakgrunn hjelpe dem med å forstå elevenes 
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perspektiver, som det Caroline forteller om angående eleven som uttrykte andre holdninger 

overfor demokrati og deltakelse enn det som var normen i klasserommet. For andre elever kan 

man ikke nødvendigvis gjøre dette. Med andre ord må lærere forholde seg sensitivt overfor 

sine elever, inkludert de minoritetsspråklige.  

Denne måten å forstå likeverdsprinsippet på skiller seg til en viss grad fra slik det forstås i 

litteraturen om KRU der fokus er på større grupper elever som blir sett på som relativt internt 

homogene. Likevel fremhever KRU likeverd som målet for undervisningen (Gay, 2015, s. 49) 

og tilpassing eller differensiering som en måte å kunne nå dette målet på. Implementering av 

en kulturelt responsiv undervisning (KRU) i samfunnsfaget må derfor skje på grunnlag av 

elevenes ønsker. Igjen understrekes viktigheten av at lærere inngår i dialogiske relasjoner med 

elevene sine. Kun gjennom dette kan lærere finne de fruktbare møtepunktene mellom 

elevenes livsverdener, eller «er i»-kulturer, og skolens innhold, eller «har-kultur» og således 

skape en «dobbelt didaktikk» (Halvorsen, 2017).  
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6 Avslutning 

I samfunnsfagundervisningen skal elever møte det faglige innholdet i undervisningen med 

utgangspunkt i sine egne livsverdener (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3). Kultur har 

betydning for våre væremåter, tenkemåter og handlemåter (Børhaug et al., 2014, s. 150). På 

samme tid er samfunnsfagundervisningen og opplæringen generelt påvirket av å befinne seg i 

en spesifikk kultur. Det er derfor viktig å undersøke hvordan lærere forholder seg til de 

kulturene elever bringer med seg inn i undervisningssituasjonen. Spesielt viktig er det når 

elevene har tilknytning til andre kulturer enn den opplæringen bygger på. I denne oppgaven 

har jeg med utgangspunkt i syv semistrukturerte intervjuer med ni samfunnsfaglærere 

undersøkt problemstillingen: Hvordan forholder samfunnsfaglærere seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen? 

Svaret på denne problemstillingen er sammensatt. Dette kommer blant annet av at 

undervisning og læring i seg selv er sammensatt og et entydig svar ville derfor ha vært en 

grov forenkling av samfunnsfaglærernes opplevelser. Svaret og konklusjonen må derfor bli at 

bildet er komplisert. Allikevel er det mulig å trekke noen viktige poeng ut av undersøkelsen. 

Det overordnede funnet er at de intervjuede samfunnsfaglærerne forholder seg til 

minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn på samme måte som de forholder seg til alle 

elevers kulturelle bakgrunn, altså ut i fra prinsippet om likeverd i tråd med kravet om tilpasset 

opplæring. 

På den ene siden uttrykte lærerne et ønske om å inkludere minoritetsspråklige elevers 

kulturelle bakgrunn i undervisningen. Dette er fordi denne bakgrunnen kan utgjøre en ressurs 

både som et grunnlag for enkeltelevenes proksimale utviklingssone og videre faglige 

utvikling, men også som et bidrag i den felles kunnskapskonstruksjonen i klasserommet ved 

at elevene kan fungere som «mer kompetente andre» (Vygotsky, 1978). Denne måten å 

forholde seg til minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn stemmer overens med 

oppfordringen i kjerneelementet Undring og utforskning i samfunnsfaget i grunnskolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 3) hvor det står at elever skal reflektere over samfunnet 

blant annet med utgangspunkt i egne livsverdener og forståelsesmåter. Dette innebærer 

samtidig en anerkjennelse av at elever i kraft av å være kulturbærere besitter spesifikke 

kunnskaper og ferdigheter og at deres kultur påvirker hvordan de er, tenker og handler 
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(Børhaug et al., 2014, s. 150). Dette er også i tråd med KRU hvor det oppfordres til å bruke 

elevenes kultur som medium for læring (Gay, 2015, s. 50; Ladson-Billings, 1995, s. 161). 

Dette er også viktig fra et medborgerskapsperspektiv. Ved å inkludere minoritetsspråklige 

elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen synliggjøres samtidig mangfoldet i 

klasseromfellesskapet. Mangfoldet i elevgruppen kan således utgjøre et godt utgangspunkt for 

refleksjon rundt deltakelse og samhandling med andre mennesker i det mangfoldige 

samfunnet. Dette er i samsvar med betydningen av medborgerskap (Kymlicka & Norman, 

1995, s. 353) og er også et uttalt formål med samfunnsfagundervisningen 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 1). Dette innebærer evnen til å møte og inngå i dialoger med 

personer som har perspektiver, meninger og holdninger som skiller seg fra ens egne 

(Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 11). Noen av de intervjuede lærerne fortalte om 

minoritetsspråklige elever som uttrykte verdier og holdninger som skilte seg fra normen i 

klasserommet og fra skolens verdigrunnlag. Det kan være utfordrende for lærere å skulle 

navigere i spenningsfeltet mellom å respektere og anerkjenne elevers verdier og kulturelle 

bakgrunner samtidig som de har et klart mandat til å videreføre visse samfunnsverdier. 

Likevel argumenterte jeg for at siden slike spenninger allerede finnes i samfunnet er det 

nødvendig at elever blant annet gjennom samfunnsfagundervisningen får erfaringer med å 

håndtere og forholde seg til dette i nåtidig og fremtidig samfunnsliv. Elevenes uttrykte verdier 

og holdninger kan således brukes som et grunnlag for refleksjon over perspektivmangfold i 

samfunnet. Vi ser at dette også er et viktig prinsipp for å realisere en kulturelt responsiv 

undervisning. Der fremheves det som sentralt at minoritetsspråklige elevers perspektiver blir 

gjort eksplisitte i undervisningen og at dette kan bygge opp under klasseromdeltakernes 

anerkjennelse og forståelse av ulike kulturer (Brown-Jeffy & Cooper, 2011, s. 77).  

På den annen side forklarte de intervjuede lærerne at de opplever at de minoritetsspråklige 

elevene i flere tilfeller ikke ønsker at deres kulturelle bakgrunn skal brukes som en ressurs i 

undervisningen. I tillegg forklarte de at de utfordringene og behovene som de 

minoritetsspråklige elevene har ofte deles av ikke-minoritetsspråklige elever i klassen. De 

trekker for øvrig frem at de gjør én spesiell tilpassing for de minoritetsspråklige elevene. 

Dette gjelder bruken av læringsstøttende ressurser på elevenes morsmål. De trekker også frem 

mange andre tilpassinger, men de understreker samtidig at dette er tilpassinger de også kan 

gjøre for andre elever i klassen som har behov for det. På grunnlag av dette argumenterte jeg 

for at den måten de intervjuede samfunnsfaglærerne forholder seg til minoritetsspråklige 
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elever og deres kulturelle bakgrunn er karakterisert av prinsippet om likeverd. Med 

utgangspunkt i et bredt mangfoldbegrep innebærer likeverdig behandling i norsk sammenheng 

det de intervjuede lærerne uttrykte, nemlig at de tilpasser undervisningen til de 

minoritetsspråklige elevene på samme måte som de tilpasser undervisningen til alle elever. 

Med andre ord forholder samfunnsfaglærerne seg til de minoritetsspråklige elevenes 

kulturelle bakgrunn på samme måte som de forholder seg til alle elevers kulturelle bakgrunn. 

De minoritetsspråklige elevene er ikke særtilfeller i så måte.  

 

Didaktiske implikasjoner 

Som nevnt i innledningen har det overordnede formålet med denne undersøkelsen vært å gi et 

innblikk i hvordan samfunnsfaglærere reflekterer rundt egen praksis knyttet til undervisning 

av minoritetsspråklige elever. For at de funnene jeg har diskutert skal fungere inspirerende og 

opplysende vil jeg derfor i det videre kort foreslå noen didaktiske implikasjoner denne 

undersøkelsen kan ha. 

Den første implikasjonen er at minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn kan brukes 

som en ressurs i undervisningen, og at dette kan være nyttig fra flere hensyn. Det er sentralt at 

elever opplever det faglige innholdet i samfunnsfag som relevant og aktuelt og ved å 

undervise gjennom elevenes egne kulturelle filtre kan lærere hjelpe elever med å se 

parallellene mellom deres egne erfaringer og de faglige temaene. Prinsipper knyttet til 

kulturelt responsiv undervisning kan være nyttige i denne sammenhengen. Det er allerede 

samfunnsfaglærere som gjør dette som de intervjuede lærerne illustrerer, men det er samtidig 

viktig at lærere arbeider med sin egen bevissthet og praksis rundt dette. Teorier om hvordan 

lærere kan inkludere elevers perspektiver i undervisningen som for eksempel kulturelt 

responsiv undervisning kan fungere inspirerende i så måte. Det er for øvrig noen 

forsiktighetsregler og forbehold som må tas og dette leder over i den andre implikasjonen av 

min undersøkelse.  

Lærere som ønsker å benytte minoritetsspråklige elevers kulturelle bakgrunn i undervisningen 

må gjøre dette med grunnlag i prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring. Dette innebærer 

at lærere må ta hensyn til de spesifikke behovene de elevgruppene de underviser har og 

tilpasse undervisningen etter dette, ikke etter hvorvidt elevene er minoritetsspråklige eller 
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ikke. Dette betyr også at om kulturelt responsiv undervisning skal implementeres i 

samfunnsfagundervisningen må dette gjøres på grunnlag av enkeltelevenes behov og ønsker 

og ikke ut i fra en antakelse om at alle minoritetsspråklige elever nødvendigvis har de samme 

behovene. Igjen, dette er noe lærerne i datamaterialet uttrykker at de gjør, men det er likevel 

viktig at lærere reflekterer over dette.  

Dette forutsetter den tredje og siste implikasjonen, nemlig at lærere må etterstrebe og 

opparbeide seg kunnskap om elevene sine, deres bakgrunner, erfaringer, kompetanse og 

læringsmåter. Det er kun gjennom dialog med elevene at lærere kan få informasjon om 

hvordan de kan benytte elevenes bakgrunner som ressurs, om dette i det hele tatt er noe elever 

ønsker, hvilke behov og utfordringer elevene har og generelt hvordan de kan tilpasse 

opplæringen på best mulig måte.  

 

Begrensninger og videre forskning  

De metodiske valgene jeg har tatt gjennom undersøkelsen har også implikasjoner når det 

gjelder studiens begrensninger og gyldighetsområder. For det første innebærer intervju som 

metode at jeg ikke har hatt mulighet til å få kunnskap om hva intervjupersonene faktisk har 

gjort i sin yrkesutøvelse fordi jeg ikke har observert deres praksis. Ett forslag til videre 

forskning kan derfor være en observasjonsstudie om hva lærere gjør i møte med 

minoritetsspråklige elever. I tillegg kan jeg ikke hevde at de strategiene lærerne sier de bruker 

for å inkludere minoritetsspråklige elevers perspektiver i undervisningen fungerer. Det jeg i 

stedet kan anta er at lærerne bruker disse strategiene med en intensjon om å støtte elevene i 

undervisningen. Utvalget av intervjudeltakere har også betydning for studiens 

gyldighetsområde. For det første er det kun ni samfunnsfaglærere som har blitt gitt en stemme 

gjennom denne undersøkelsen og de jobber alle på skoler i relativ geografisk nærhet til 

hverandre. De funn jeg har presentert kan dermed ikke hevdes å være statistisk 

generaliserbare. Som jeg har påpekt tidligere er dette heller ikke hensikten med denne 

undersøkelsen. Likevel kan det antas at andre samfunnsfaglærere og kanskje også andre 

faglærere enn de som ble inkludert i utvalget kan kjenne seg igjen i de fenomenene jeg har 

undersøkt. Hensikten med undersøkelsen er således analytisk generaliserbarhet, eller 

overførbarhet, gjennom å kunne bidra med å utvide forståelsen for lignende fenomener og ved 

å være et bidrag i en del av den større forskningsbasen på feltet. 
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For det andre innebærer utvalget av samfunnsfaglærere at elevperspektivet ikke har blitt 

inkludert. Dette er med andre ord ikke noe jeg kan hevde å ha fått kunnskap om gjennom 

denne undersøkelsen. De intervjuede lærerne uttalte seg om hvordan de opplevde 

minoritetsspråklige elever og deres behov, men hvordan disse elevene opplever egen situasjon 

kan jeg ikke med mine data si noe om. Et annet forslag til videre forskning kan derfor være å 

undersøke elevers følelser og refleksjoner knyttet til at deres kulturelle bakgrunn blir brukt i 

samfunnsfagundervisningen.  
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Vedlegg A: Intervjuguide  

ACRAS: Intervjuguide lærere 

 

Orientering 

Vi kommer fra Universitetet i Oslo. 

 

Vi jobber sammen med forskere i tre andre land om å finne ut mer om hvordan lærere 

vurderer elever med migrasjons- eller minoritetsbakgrunn, og hvordan det oppleves både av 

lærerne og elevene.  

Derfor skal vi intervjue noen lærere og elever på denne skolen og på fire andre skoler. 

 

Målet med dette intervjuet er å finne mer om hvordan du arbeider med vurdering i ditt fag, 

hvilke vurderingspraksiser du har, om du synes at elevene får vist hva de kan og om elevene 

får brukt kunnskap som de har lært seg andre steder enn skole på skolen. 

 

Vi skal bruke det vi finner ut i denne studien til å utvikle hjelpemidler som skoler kan bruke og 

undervisningsmateriell for lærerutdanning. Dataene vi samler inn vil også bli brukt i noen 

masteroppgaver og i forskningsartikler som skrives i prosjektet.  

 

(be om samtykkebrevet, minn om retten til å trekke seg og at data vil bli behandlet 

konfidensielt og oppbevart anonymt. Ingen skoler eller enkeltpersoner vil kunne kjennes igjen 

i tekster som skrives i prosjektet).  

 

(Minne om at ikke snakke om enkeltelever/lærere ved navn eller slik at de kan kjennes igjen.) 

 

Vi tar opp samtalen på denne opptakeren. Lydfilen vil bli lagret på sikker server på 

universitetet. Vi vil også gjøre notater under intervjuet.  
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Til å begynne med vil vi gjerne vite litt om 

deg og klassen din 

(Mann/ Kvinne)  

 

Hvilke fag underviser du i?  

Hvor mange år med erfaring har du? 

 

Kan du fortelle litt om klassen din? 

 

Elevsammensetning 

Mange skoler opplever mer mangfold i 

elevgruppen. Dette synes for eksempel i 

antall språk som snakkes i klassen. Hvordan 

er dette i din klasse? 

 

 

- Hvor mange ulike språk snakkes det blant 

elevene på denne skolen? 

 

-  Til lærere med erfaring: Opplever du/dere 

at større mangfold gjør noe med klimaet i 

klassen?  

 

Kan du beskrive eventuelle endringer? 

 

 

(I de videre spørsmålene: be læreren relatere til «sitt» /»sine» fag – matematikk, 

naturfag, norsk, samfunnsfag – hvis de underviser helt andre fag- relater til dem) 

 

Hvordan tenker du at lærere best kan 

forholde seg til elevmangfold? 

 

Kan du gi noen (praktiske) eksempler på 

hvordan du forholder deg til/ håndterer/ 

mestrer/inkludere elevers ulike bakgrunner, 

altså mangfold? 

 

Kan du fortelle oss om hvilke ressurser du 

har tilgang til - som kan hjelpe deg med å 

tilrettelegge for undervisning, læring og 

vurdering for elever med ulike språklige og 

kulturelle bakgrunner? 

 

- Finnes det vurderingsmateriell som du 

opplever at er nyttig i vurdering i 

mangfoldige klasserom?  

-  

- Hvem lager dette materiellet? 

 

- Undervisningsmateriell?  

 

- Hvem lager dette materialet?  

 

- Lager du mye/alt materiale selv?  

 

- Får av kolleger? 

 

- Publisert materiell? 

 

-  

Kan du bruke elevenes ulike bakgrunn som 

ressurs i klasserommet 
- Hvordan kan lærere bruke elevenes 

språk som en ressurs i klasserommet?  
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Opplever du at elever med ulik bakgrunn 

reagerer ulikt i vurderingssituasjoner? 

 

 

- For eksempel elever fra mer kollektivt 

orientert eller individorientert kultur. 

(minoritets/migrasjonsbakgrunn)  

 

Er det elever i klassen din som er 

ukomfortable med muntlige 

fremføringer? 

 

Hvordan svarer elevene på åpne 

oppgaver? 

 

Hvordan reagerer elever på å skulle 

vurderes sammen/individuelt? 

 

Oppgaver som krever refleksjon? 

 

Tilpasser du vurderingssituasjoner til de 

ulike elevene du har med minoritets- / 

migrasjonsbakgrunn? 

 

Hvis ja - Kan du fortelle oss om hvordan du 

tilpasser? 

 

Hvis nei – er det noe du skulle ønske at du 

kunne gjøre? 

 

 

- Hvilke typer vurdering tenker du at kan 

tilpasses?  

- er det andre typer som ikke like lett kan 

tilpasses?  

 

- Kan du gi noen eksempler på hva du 

gjør når du tilpasser 

vurderingssituasjoner etter 

minoritets/migrasjons-elevenes 

bakgrunn?  

 

 

- Hva ser du som fordelene og 

utfordringer knyttet til tilpasning til 

elevmangfold i vurdering og 

undervisning, særlig med tanke på 

klasser dere det også er med 

minoritetsspråklig/migrasjons 

bakgrunn? 

- Tenker du at kunnskapen og 

kompetansen til elever med 

minoritetsspråklig bakgrunn blir 

anerkjent på en rettferdig måte gjennom 

de vurderingsstrategiene dere bruker på 

denne skolen? 

 

- På hvilken måte tror du at de 

vurderingsformene dere bruker vil 

hjelpe de minoritetsspråklige elvene i 

din klasse til å lykkes faglig?  
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Når du arbeider med vurdering av 

minoritetselever – synes du at elevene får 

vist hva de kan? 

 

 

- Forkunnskaper? 

- Elever har ofte kunnskaper som de har 

lært andre steder enn i det klasserommet 

de deler med deg - Kunnskap fra 

tidligere skolegang, fra andre 

læringsarenaer enn skole, kanskje til og 

med skolegang i andre land. Får de 

brukt denne kunnskapen i 

vurderingssituasjoner? 

-  

- Er det andre vurderingsformer som du 

ikke kan bruke/har tilgang til som ville 

vært bedre? 

- Har du tilgang på informasjon om 

elevene som hjelper deg med å 

inkludere elevenes forkunnskaper   

Hvordan samarbeider dere i lærerpersonalet 

om vurdering og undervisning 

 

- Hva er fokus for dette samarbeidet?  

 

- praksiser knyttet til undervisning og 

vurdering i mangfoldige klasserom? 

-  

- Hva er resultatene av dette samarbeidet? 

-  

- Synes du det er nyttig for din 

undervisning og arbeid? 

-  

Kan du fortelle oss om hvilke tilbud du har 

til etter- og videreutdanning der tema er 

mangfold og inkludering i tilknytning til 

vurdering og/eller undervisning? 

- Finnes slike tilbud? 

- Kan du tenke deg å delta? 

- Får du mulighet til å delta?  

 

- Finnes det andre typer støttetiltak (for 

eksempel konsulenter/eksperter etc) som 

kan være til hjelp ved undervisning og 

vurdering i mangfoldige klasserom?  

 

- Hvem står for/ lager slike støttetiltak 

Er det noe du synes er spesielt utfordrende 

med å skulle vurdere elever med 

minoritetsbakgrunn? 

 

Bidrar arbeidet ditt med vurdering av 

minoritetselever til å øke kvaliteten på 

undervisning og vurdering på skolen? 

Hva er bra? 

Bidrag? 

Fordeler ved å ha mangfold i elevgruppen? 

  

Før vi slutter av: 

 

Er det noe mer du kan komme på som kan 

være nyttig i arbeid med vurdering av elever 

med minoritetsspråklig bakgrunn?  

Er det noe du ønsker deg? Er det noe du 

savner? 
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Vedlegg B: Oversikt over de intervjuede lærerne 

 

 

 

 

Skole Lærer Fag Erfaring Annet 

A Alexander Samfunnsfag, 

matematikk.  

Ca. 2 år 

 

½ år som 

samfunnsfaglærer 

Underviser matematikk i 

mottaksklasse og samfunnsfag i 

ordinære klasser. 

 

Under videreutdanning i pedagogikk 

da intervjuet ble gjennomført. 

C Christina Samfunnsfag, 

engelsk, KRLE 

Ca.7 år Kontaktlærer for to klasser og 

teamleder. 

 

Snakker litt av et fremmedspråk som 

også en elev i klassen snakker. 

 

C Caroline Samfunnsfag Ca 4 år  Inspektør. 

 

Har tidligere jobbet på en annen 

skole. 

 

D Dorthe Samfunnsfag, 

engelsk, KRLE, 

matematikk, ulike 

valgfag 

Ca. 7 år Gruppeintervju med to andre lærere 

med andre fag. 

 

Kontaktlærer. 

 

D David Samfunnsfag, 

engelsk, engelsk 

fordypning, KRLE 

Ca. 5 år Gruppeintervju med Didrik. 

 

Kontaktlærer. 

 

Har et annet morsmål enn norsk. 

D Didrik Samfunnsfag, 

norsk, KRLE,  

Ca. 4 år Gruppeintervju med David. 

D Diana Samfunnsfag, 

norsk, tysk 

fremmedspråk  

Ca. 22 år Har jobbet på en internasjonal skole i 

et annet land enn Norge. 

 

Kontaktlærer. 

 

Har et annet morsmål enn norsk. 

E Even Samfunnsfag, 

engelsk, spansk 

fremmedspråk 

Ca. 7 år Gruppeintervju med Elise og en 

annen lærer som ikke underviser i 

samfunnsfag. 

E Elise Samfunnsfag, 

norsk, KRLE 

Ca. 3 år Gruppeintervju med Even og en 

annen lærer som ikke underviser i 

samfunnsfag. 
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Vedlegg C: Informasjons- og samtykkebrev for deltakelse i ACRAS 

 

Dato: 29. november 2017   

Forespørsel om deltagelse i studien ”Aiding Culturally Responsive  

Assessment i Schools”.  
Vi er en gruppe forskere fra Institutt for lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo 

som deltar i et større europeisk forskningsprosjekt som heter ”Aiding Culturally Responsive 

Assessment in Schools”. Formålet med studien er å undersøke skolers og læreres praksiser knyttet til 

vurdering av minoritetsspråklige elever. I denne delen av prosjektet er målet å kunne forstå hvordan 

skoleledere, lærere, elever og foreldre opplever vurdering av elever med minoritetsspråklig bakgrunn. 

Dette er et felt der det er lite tidligere forskning, og av den grunn ønsker vi å invitere forskjellige typer 

skoler til studien. For å få så mye informasjon som mulig, ønsker vi skoler med ulik erfaring både med 

vurdering og med elever med ulik bakgrunn.   

Studien er en case studie og vi vil foreta intervjuer på til sammen fem skoler. Fra hver skole ønsker vi 

å intervjue til sammen åtte skoleledere og lærere, seks elever og tre foreldre om skolens 

vurderingspraksiser. Vi ønsker å utvikle dyp forståelse av hvordan skolen legger til rette for 

elevvurdering og ønsker derfor å intervjue personer med ulik bakgrunn og erfaring – innenfor hver 

gruppe.   

Minoritetselever har ofte med seg kunnskaper og kompetanse fra undervisning i andre land eller egen 

kultur, og skal ha mulighet til å ta i bruk og vise denne kompetansen i vurderingssituasjoner. Skoler 

legger til rette for dette på ulike måter. I denne case studien vil vi finne ut mer om hvordan og om 

hvordan skoleledere, lærere, elever og foreldre opplever skolenes vurderingspraksiser.  

Gjennom casestudien og andre undersøkelser fra tidligere faser i prosjektet ønsker vi å identifisere de 

mest vanlige strategiene og utfordringene skolene møter i sitt arbeid med vurdering. Målet med 

studien er å bruke denne innsikten til å utvikle et teoretisk rammeverk og en verktøykasse rettet mot 

vurdering av minoritetsspråklige elever og som kan tas i bruk i skoler og i lærerutdanninger. 

Verktøykassen vil gjøres tilgjengelig for ulike bruker på prosjektets webside (www.acras.eu) når det er 

klart. I tillegg vil funn fra den internasjonale case studien vil bli publisert i form av en 

forskningsartikkel i et open access tidsskrift (fri tilgang). Vi vil sende ut informasjon til deltagende 

skoler om når publikasjoner legges ut. 

 

Hva medfører deltagelse i studien  

Vi ønsker å intervjue deg om dine erfaringer. Intervjuet vil ta omtrent 45 minutter og skje på skole. Du 

kan intervjues alene eller sammen med en kollega som du samarbeider nært med (for eksempel rektor 

og viserektor sammen eller to matematikklærere sammen).   
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Temaer vi ønsker å snakke om, er:  

• Elevgruppen du underviser og av undervisningsmiljø 

• Skolens vurderingspraksiser 

• Styrker og utfordringer i møte med undervisning og vurdering av minoritetsspråklige elever  

• Vurderingsformer du/dere bruker og om hvordan de fungerer. Oppfatter du noen 

vurderingsformer bedre eller mer egnet enn andre?  

• Om steder og tilbud for utvikling av kompetanse i vurdering (lærerutdanning, etterutdanning, 

andre steder). Om hva tilbud bør inneholde.  

• Om lærersamarbeid om vurdering  

• Egnethet ved tilgjengelige vurderingsverktøy  

• Styrker/utfordringer knyttet til språk og språkbruk i vurderingssituasjoner  

  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Intervjuene vil tas opp på en digital opptager 

og overføres til en sikker server ved Universitet i Oslo. Data vil i prosjektperioden og etter 

prosjektslutt være tilgjengelig for medlemmer i prosjektgruppen samt masterstudenter ved instituttet 

som ønsker å knytte sin masteroppgave til prosjektet.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2020. Etter dette vil alt materiell bli anonymisert.  

Frivillig samtykke  

Det er frivillig å delta i studien og personer som deltar kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke 

uten å oppgi noen grunn. Dersom noen trekker seg, vil alle opplysninger om vedkommende bli 

anonymisert.   

Oppdraget gjennomføres i tråd med etiske retningslinjer utarbeidet av Norsk forskningsetiske komité 

for samfunnsvitenskap og humaniora.   

Spørsmål?  

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til studien. Kontaktperson Guri A. Nortvedt: epost 

g.a.nortvedt@ils.uio.no eller tlf. 22 85 43 32/ 913 20 460.   

Mvh Guri  

Guri A. Nortvedt  

Prosjektleder, Team Norway, ACRAS    
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Samtykke til deltakelse i ACRAS  

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å bli intervjuet om vurdering og 

minoritetsspråklige elever. Jeg har mottatt informasjon om at heg når som helst kan trekke tilbake 

samtykket mitt og data om meg da vil anonymiseres.  

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
(navn med blokkbokstaver)  

  
  
  
  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

(Dato og signatur)  


