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Sammendrag 
 

Denne masteroppgaven tar sikte på å få innsikt i hvordan samfunnsfagslærere ved en 

Benjaminprisvinnende skole forstår begrepene rasisme og diskriminering, og videre hvordan 

de beskriver arbeidet mot og med rasisme og diskriminering i klasserommet, og generelt på 

skolen. Det legges i oppgaven til grunn at skolen og samfunnsfaget er viktig arenaer i 

forebyggingen av fordommer, rasisme, diskriminering og andre antidiskriminerende 

holdninger. Med et kvalitativt forskningsdesign, der semi-strukturerte intervjuer med fem 

samfunnsfaglærere blir brukt som innsamlingsmetode, vektlegger oppgaven lærernes 

subjektive forståelser, erfaringer og beskrivelser av begrepene og arbeidet.  

 
Analysen av intervjumaterialet viser at lærerne har flere likhetstrekk i sine forståelser av 

begrepene rasisme og diskriminering. Samtidig fremkommer det likevel litt ulike forståelser 

av rasismebegrepet spesielt, hvor ulikhetene både ligger i om begrepet kobles til en 

tradisjonell eller nyrasisme-definisjon, men også om forståelsen plasserer seg innenfor 

individuelle eller strukturelle perspektiver. I materialet kan man se antydninger til at lærernes 

forståelse på noen områder har innvirkning på hvordan de beskriver arbeidet med og mot 

rasisme og diskriminering i klasserommet, blant annet gjennom hva de vektlegger i arbeidet 

med elevers medborgerskap.  

 
Et annet hovedfunn er at lærerne knytter rasisme- og diskrimineringstematikken til elevenes 

egne erfaringer og identitetsforståelse på den ene siden, og til medborgerskap, kritisk tenkning 

og endringsperspektiver på den andre siden. Lærerne beskriver at de ønsker å ruste elevene til 

å leve i et mangfoldig samfunn, å gi dem ferdigheter til å kjenne igjen og takle ulike former 

for rasisme og diskriminering, samt å kunne bidra til positiv endring for seg selv og andre. 

Når det gjelder arbeidsmåter i faget, fremheves samtale, diskusjon og bruk av 

perspektivtaking. 

 
Videre knyttes noe av arbeidet mot rasisme og diskriminering til håndteringen av ulike utsagn 

og holdninger i klasserommet, samt til et utstrakt relasjonsarbeid, både i klasserommet og 

generelt på skolen, der blant annet toleranse og fellesskap nevnes som viktige momenter.  
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Forord  
 
Veien til en ferdig masteroppgave har vært en lang, lærerik, spennende, og til tider 

frustrerende prosess. Når jeg nå leverer denne masteroppgaven etter seks år på Blindern, er 

det en håndfull mennesker som må takkes. Jeg hadde aldri klart dette uten dere.  

 
Først må jeg takke min veileder, Lise Granlund. Du har hjulpet meg og bidratt med din 

kunnskap fra start til slutt. Takk for oppmuntring, støtte og verdifulle tilbakemeldinger 
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Emma og Trygve. Takk for alle gode samtaler, ubrukelige kollokvier og utallige lunsjdater.  

Uten dere hadde jeg helt klart brutt Lektordåpsløftet om å fullføre mastergraden på normert 

tid.  

 
Takk til venner, familie og kjæreste som har bidratt med oppmuntrende ord, støtte og 

kjærlighet gjennom denne tiden. Og en spesiell takk til Åsa som tok seg tid til å korrekturlese 

74 sider tekst.  

 
Til slutt, og ikke minst, må jeg takke mine fem informanter som har bidratt med sin kunnskap 

og sine erfaringer, dere har lært meg mye. Uten dere hadde det ikke blitt noen masteroppgave.  
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1 Innledning  
 

1.1 Studiens aktualitet og begrunnelse  
 
Tirsdag 2. juni oversvømmes sosiale medier av svarte bilder i protest mot drapet på George 

Floyd i Minneapolis. Emneknaggen #BlackoutTuesday går verden rundt i sympati med 

dødsfallet til George Floyd, men også som en avstandsmarkør fra rasisme. Et søkelys er satt 

på rasisme, i USA, i verden, og i Norge. USA har lenge vært en representant for det mange 

ser på som rasisme og diskriminering, og man retter ofte blikket til andre siden av Atlanteren 

når rasismetematikken omtales, også i skolen (Gullestad, 2006; Svendsen, 2014; Røthing, 

2015). For finnes det egentlig rasisme i Norge? Mange vil kanskje tenke at det ikke gjør det – 

ikke «sånn som i USA». Forskning viser imidlertid at dette er noe mange opplever og kjenner 

på kroppen hver eneste dag, også i Norge (se for eksempel Gullestad, 2002; Danielsen, 2005; 

Trøften, 2010; HL-senteret, 2012; Antirasistisk senter, 2017; Chinga-Ramirez & Solhaug, 

2014). Fredag 5. juni møtte tusenvis av nordmenn opp utenfor Stortinget i Oslo for å 

demonstrere mot rasisme. Dette viser et tydelig engasjement i kampen for likeverd og mot 

rasisme. Er dette engasjementet et vendepunkt for arbeidet mot rasisme og diskriminering i 

Norge, eller er det en «trend» som går over?  

 
Temaer knyttet til arbeid mot rasisme og diskriminering finnes i alle deler av læreplanverket. 

I læreplanverkets overordnede del (LK2020), er et inkluderende læringsmiljø satt som ett av 

formålene med opplæringen. De ansatte på skolen, foreldre og elever har sammen et ansvar 

for å fremme trivsel, helse og læring, og for å forebygge mot krenkelser og mobbing. Det skal 

utvikles et inkluderende og inspirerende læringsmiljø, og i arbeidet med dette skal mangfold 

anerkjennes som ressurs (Udanningsdirektoratet, 2020). Elevers rett til et godt fysisk og 

psykososialt miljø er lovfestet i Opplæringslovens kapittel 9a, og skolen er forpliktet til å 

arbeide kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet (Kunnskapsdepartementet, 2011). I 

formålet med opplæringen skrives det videre at skolen «[...] skal fremme demokratiske 

verdier som motvekt mot fordommer og diskriminering». Skolen har altså et oppdrag om å 

motvirke rasisme og diskriminering, og skal i tillegg formidle verdier og holdninger som står i 

kontrast mot rasistiske ideer og uttrykk (Arneback & Jämte, 2017, s.7; 

Utdanningsdirektoratet, 2020). I ny overordnet del (LK20) fremkommer det også et tydeligere 

fokus enn før på at opplæringen skal utvikle elevenes evner til å reflektere og kritisk vurdere 
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samfunnet rundt seg. Dette vil da naturlig også ramme arbeidet med rasisme og 

diskriminering i skolen, og det å kritisk utforske etablerte sannheter, maktperspektiver, og 

privilegier fremkommer som en viktig og tydelig del av opplæringen (Kumashiro, 2000; 

Røthing, 2016; Utdanningsdirektoratet, 2020).  

 
Samfunnsfaget er på mange måter det faget som tydeligst tar opp rasisme- og 

diskrimineringstematikken i sine kompetansemål og sitt formål (Utdanningsdirektoratet, 

2013; Utdanningsdirektoratet, 2020). Samfunnsfaget er også det faget hvor elevene lærer å se 

og forstå den verden de lever i, og Ferrer, Jøsok, Ryen, Wetlesen og Aas (2019, s.15) hevder 

at på bakgrunn av dette legger faget til rette for at elevene kan tenke kritisk om samfunnet 

som omgir dem. Arbeidet med rasisme og diskriminering i klasserommet innebærer også et 

arbeid for demokratiske verdier og holdninger, samt medborgerskap, og samfunnsfaget er det 

faget som til nå, tydeligst har hatt dette demokratiske oppdraget i skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2013).  

 
Denne masteroppgaven har blitt, mer enn noen gang, en nødvendighet. Vi trenger mer 

kunnskap. Vi trenger erfaringer. Vi trenger strategier. Og vi trenger forskning. Hvordan kan 

vi lærere bidra i arbeidet mot rasisme og diskriminering? Hvordan skal vi ruste elevene til å 

møte verden der ute, og til å gjøre en forskjell?  

 
En studie av hvordan samfunnsfaglærere forstår begrepene rasisme og diskriminering, samt 

hvordan de beskriver arbeidet med tematikken i samfunnsfagundervisningen, og på skolen 

generelt, er viktig både for min egen og andres fremtidige lærerprofesjonalitet, for skolene og 

dermed også det didaktiske perspektivet. Skolen er avhengig av at elevene respekterer og 

tolererer hverandre, og hvordan skolene skal arbeide for disse inkluderende holdningene, og 

mot rasisme og diskriminering, både i og utenfor klasserommet, er svært interessant og viktig.  

 

1.2 Problemstilling og disposisjon  
 
Det foreligger forskning som tilsier at ulike former for rasisme og diskriminering er utbredt 

også i Norge, og at skolen er en av samfunnsarenaene hvor ungdom i størst grad melder om 

opplevelser med rasisme (for eksempel HL-senteret, 2012; Antirasistisk senter, 2017). Det er 

imidlertid mindre forskning på hvordan det konkrete arbeidet mot og med rasisme og 

diskriminering i skolen, og i samfunnsfaget, går for seg. Studiens problemstilling gjør et 
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forsøk på å belyse sider ved denne tematikken som har fått mindre plass i forskningen på 

området: Hvordan forstår samfunnsfaglærere ved en Benjaminprisvinnende skole begrepene 

rasisme og diskriminering, og hvordan beskriver de arbeidet med tematikken i klasserommet 

og generelt på skolen?  

 
Problemstillingen er tredelt, og er delt inn i tre forskningsspørsmål som vil utgjøre strukturen 

i analysekapittelet:  

 

1) Hvordan forstår samfunnsfaglærerne begrepene rasisme og diskriminering? 

2) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering i 

klasserommet? 

3) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering 

generelt på skolen?  

 
For å kunne svare på problemstillingen og de tilhørende forskningsspørsmålene var det 

hensiktsmessig å hente empiri fra en skole som aktivt arbeider med denne typen tematikk. På 

bakgrunn av min problemstilling, ønsket jeg derfor å utføre min studie på en 

Benjaminprisvinnende skole. Skoler som mottar denne prisen arbeider aktivt mot rasisme og 

diskriminerende holdninger og handlinger. Det ligger ulike kriterier til grunn for denne prisen, 

og en vinnerskoles arbeid skal være preget av forankring, involvering og synliggjøring. Dette 

innebærer at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering skal være forankret i skolens 

langsiktige arbeid, at arbeidet skal involvere alle skolens aktører, og til slutt at arbeidet skal 

være synlig i skole- og lokalmiljø (Benjaminprisen.no).  

 
Fokuset for oppgaven vil være på hvordan et utvalg samfunnsfaglærere på én 

Benjaminprisvinnende skole forstår begrepene rasisme og diskriminering, og videre hvilke 

beskrivelser, tanker og erfaringer de har rundt arbeidet med rasisme og diskriminering i 

samfunnsfagundervisningen, og på skolen generelt. På bakgrunn av skolens mandat som en 

demokratiserende arena, samt at studien er utført på en Benjaminprisvinnene skole, legges det 

til grunn at skolen har, og vil fortsette å ha, en sentral rolle i å motvirke rasisme og 

diskriminering.  

 

Oppgaven består av fem kapitler. Kapittel 2 har som formål å ramme inn analysen, i tillegg til 

å presentere ulike teoretiske perspektiver tilknyttet feltet. Kapittel 3 omhandler metodiske 
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valg og refleksjoner rundt reliabilitet, validitet og overførbarhet, samt etiske refleksjoner. I 

kapittel 4 presenteres studiens empiriske funn koblet opp mot relevant teori. Til slutt har det 

siste kapitlet, kapittel 5, som formål å løfte studiens hovedfunn inn i en bredere kontekst, hvor 

funnene knyttes til samfunnsfagets og skolens rolle inn i arbeidet med rasisme og 

diskriminering.  
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2 Teoretisk rammeverk 
 

Masteroppgaven plasserer seg innenfor et felt hvor det finnes en rekke ulike forståelser av 

begrepene rasisme og diskriminering, samt forskjellige tilnærminger til arbeid med 

antiundertrykkende undervisning. Arneback & Jämte (2017) understreker at det første steget 

for å arbeide mot rasisme og diskriminering i skolen, er å skape en felles forståelse for hva 

disse begrepene faktisk innebærer, og hva de betyr. Ved å presentere ulike forståelser av 

begrepene og tilnærminger til arbeidet, samt vise til tidligere forskning på området, er 

formålet å danne et teoretisk rammeverk som kontekstualiserer oppgavens problemstilling og 

som setter rammer for analyse og drøfting.  

I det følgende vil jeg først ta for meg en teoretisk diskusjon av ulike forståelser av begrepene 

rasisme og diskriminering, og videre hvordan dette omhandles i norsk forskning på området. 

Til slutt vil jeg legge frem noe tidligere forskning på arbeid mot rasisme og diskriminering, 

håndtering av dette i skolen og i klasserommet, samt samfunnsfagets rolle i arbeidet.  

2.1 Rasisme  
 
Rasisme er et fenomen som utarter seg på ulike måter og rettes mot ulike grupper, og 

rasistiske holdninger begrunnes ulikt til ulike historiske tider og på forskjellige steder i 

verden. Dette gjør at en entydig definisjon av begrepet er vanskelig. Definisjoner er imidlertid 

viktig for å kunne avgrense et fenomen (Bangstad & Døving, 2015, s.10). Hvilken definisjon 

man legger til grunn, påvirker også hva man anser som rasisme, og videre hvordan man 

velger å arbeide mot rasisme og med rasismetematikken.  

 

2.1.1 Klassisk definisjon  
 
I en tradisjonell forståelse av begrepet, kan rasisme defineres som en ideologisk 

overbevisning om at det finnes menneskeraser i form av biologiske forskjeller, og at det er en 

direkte sammenheng mellom disse kjennetegnene og moralske og mentale forskjeller. Her vil 

vanligvis den «hvite rasen» betraktes som overlegen andre raser (Gullestad, 2002, ref. i 

Rogstad & Midtbøen, 2009, s.7). Innenfor denne forståelsen råder det en oppfatning om at 

mennesker kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres som høyerestående eller 

laverestående på grunnlag av antatte sammenhenger mellom biologiske eller kulturelle 
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egenskaper (Arneback & Jämte, 2017; Rogstad & Midtbøen, 2009; Bangstad & Døving, 

2015). Et interessant kjennetegn ved den klassiske rasismen, er at den gjerne knyttes til 

historiske begivenheter som har til felles at de i dag oppfattes å tilhøre en annen tid – «et onde 

vi har lagt bak oss». Denne typen rasisme har røtter tilbake til 1700-tallet, men nådde et 

toppunkt gjennom nazistenes ønske om en total jødeutryddelse under andre verdenskrig. 

Forståelsen har også konnotasjoner til apartheidregimet i Sør-Afrika, europeisk kolonialisme, 

og den tidligere rasesegregeringen i sørstatene i USA (Todal Jenssen, 1994, ref. i Rogstad & 

Midtbøen, 2009, s.7).   

 

2.1.2 Nyrasisme – rasisme uten raser  
 
I dag har vitenskapen vist at det ikke går an å dele inn mennesker i biologiske raser på 

genetisk grunnlag. Men selv om den biologiske formen for rasisme motbevises av 

vitenskapen, innebærer imidlertid ikke dette at rasismen har forsvunnet (Arneback & Jämte, 

2017, s.66). Flere vil mene at rasismen har endret karakter, og at tankegodset fortsatt 

eksisterer i vestlige samfunn, men at det skjules bak en vikarierende retorikk, og i andre 

former. Denne rasismen omtales gjerne som nyrasisme, kulturell rasisme eller som en 

«rasisme uten raser» (Rogstad & Midtbøen, 2009, s.8; Bangstad & Døving, 2015, s.13; 

Arneback & Jämte, 2017, s.66). Denne definisjonen tar utgangspunkt i at rasisme er enhver 

form for forskjellsbehandling, utelukkelse, innskrenking eller begunstigelse på grunn av rase, 

hudfarge, avstamning, religion eller nasjonal eller etnisk opprinnelse (FN, 2019). Ifølge 

Gullestad (2002, s.149) kan en slik nyrasisme «omfatte både mennesker som anses som synlig 

forskjellige, og mennesker som ikke anses som synlig forskjellige, men hvis kultur og religion 

anses for å være fremmed» (Rogstad & Midtbøen, 2009, s.8). Nyrasismen skiller seg fra den 

klassiske først og fremst ved at den ikke tar utgangspunkt i biologi, mens likheten ligger i 

forestillingen om at det eksisterer et verdimessig hierarki, der noen mennesker betraktes som 

mer verdt enn andre. «Kultur» har erstattet «rase» som viktigste ordnede kategori, og det 

vektlegges gjerne at forskjellene mellom ulike kulturer er uforenelige og at kulturblanding vil 

føre til konflikt (Rogstad & Midtbøen, 2009, s.8). Kulturrasistiske resonnement bygger på at 

individer som anses å komme fra en viss kultur også tilskrives en felles kulturell «bagasje» 

som anses vanskelig eller umulig å forandre. Individer anses dermed å tenke, virke og handle 

som de gjør på bakgrunn av at de tilhører et visst kulturelt fellesskap (Arneback & Jämte, 

2017, s.67). Denne språklige overgangen ses av mange som en skjønnmaling. Rogstad & 

Midtbøen (2009, s.8) hevder at det egentlig er uttrykk for en klassisk rasisme, men at det 
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gjennom språket blir sett som en (mer) legitim kritikk av andre menneskers «kulturelle 

særtrekk». 

 
Rasisme kan altså forstås på flere ulike måter, her fra en smal til en relativt bred forståelse. I 

tillegg kan rasisme ha ulike former, og opptre på ulike nivåer. En annen måte å dele inn 

rasisme på, er å skille mellom individuell rasisme og strukturell rasisme.  

 

2.1.3 Individuell rasisme  
 
Begrepet rasisme, men også nærliggende begreper som fremmedfiendtlighet og intoleranse, 

blir ofte koblet til individers holdninger, følelser eller idémessige overbevisninger. 

Forståelsen av rasisme som idelogi har påvirket synet på hvilke som anses å være «rasister» 

og hva som utgjør en «rasistisk holdning». For å bedømme om noe er rasistisk eller ikke, har 

den konseptuelle overbevisningen og det bevisste formålet vært i fokus. Gjennom denne 

forståelsen har en «rasist» blitt ansett å være en person som åpent eller bevisst uttrykker at 

visse mennesker tilhører en viss «rase» eller «etnisk gruppe», og at de derfor er mindre verdt. 

På denne måten har rasisme fremfor alt blitt koblet til individer og politiske organisasjoner 

som åpent gir uttrykk for denne typen bevisste meninger og handlinger (Rogstad & Midtbøen, 

2009; Arneback & Jämte, 2017, s.70-72).  

 
Oversatt til skolens verden har denne dominerende, idésentrerte forståelsen gjort at rasisme 

ofte kobles til individer eller grupper som bevisst har gitt uttrykk for negative forestillinger 

om andre folkegrupper og handlet deretter. I praksis har skolens fokus blitt rettet mot elevene, 

og arbeidet har ofte hatt som mål å forhindre ulike former for åpenbare krenkelser rettet mot 

etniske minoriteter (Arneback & Jämte, 2017, s.74). Denne idébaserte forståelsen av rasisme 

har gjort at skolen ofte identifiserer og arbeider mot rasismens tydeligste uttrykk. Samtidig 

viser forskning at problemet med rasisme ikke kan reduseres til meninger og handlinger utført 

av individer som bevisst og åpent har valgt å gi uttrykk for en rasistisk ideologi, og som 

undertrykker andre ut ifra oppfatningen om at disse tilhører en lavere «rase» (Arneback & 

Jämte, 2017, s.75).  

 

2.1.4 Strukturell rasisme  
 
For å få et mer helhetlig bilde av hvordan rasisme kan komme til uttrykk, kan den individuelle 

forståelsen av rasisme komplementeres med et strukturelt perspektiv. Istedenfor å sette fokus 
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på individuelle individers eller gruppers meninger og handlinger, problematiseres her hvordan 

samfunnet og deres institusjoner fungerer. Det kan for eksempel handle om de normene som 

dominerer, de sosiale vanene som utvikles, og de regler og praksiser som preger ulike 

systemer, deriblant skolen (Arneback & Jämte, 2017, s.79; Rogstad & Midtbøen, 2009, s.9).   

 
Fra et strukturelt perspektiv forstås rasisme som et gjennomgripende system av over og 

underordning, der det råder en ulik fordeling av makt, ressurser, privilegier og livsmuligheter 

mellom majoritetsbefolkningen og etniske minoriteter. Fra dette perspektivet forstås rasisme 

som et strukturelt problem som gjennomsyrer og former samfunnet, og som tydeligst kommer 

til uttrykk gjennom etnisk diskriminering og segregering (Arneback & Jämte, 2017, s.79). 

Den strukturelle rasismen blir sett som en konsekvens av en systemordning som opprettholdes 

gjennom en rekke samvirkende mekanismer. Det kan for eksempel handle om normer som 

inkluderer og ekskluderer, utbredte stereotypiske forestillinger og fordommer mot mennesker 

fra andre kulturer, hverdagslige diskriminerende rutiner så vel som ekstreme, rasistiske 

handlinger og meninger. Den strukturelle rasismen er på den måten ikke kun avhengig av 

menneskers bevisste handlinger, men handler i stor grad om vaner, rutinerte handlinger, 

privilegier og normer (Arneback & Jämte, 2017, s.79-80).  

 

2.2 Er rasisme og diskriminering to sider av samme sak? 
 
Diskrimineringbegrepet er, i motsetning til rasismebegrepet, i stor grad et begrep med 

lovfestede definisjoner. I likestillings- og diskrimineringsloven defineres diskriminering som 

direkte eller indirekte forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, seksuell orientering, 

livssyn, religion, alder, kjønn og funksjonsnedsettelse (Likestillings- og diskrimineringsloven, 

2016/2017). Diskriminering på bakgrunn av disse faktorene, eller på bakgrunn av en 

kombinasjon av disse, er forbudt og kan straffes. Den eksisterende lovgivningen oppstiller tre 

vilkår som alle må være til stede for at det skal foreligge diskriminering: For det første må det 

foreligge en situasjon med forskjellsbehandling; en person må ha blitt satt i en dårligere 

stilling enn andre blir eller ville blitt. For det andre må forskjellsbehandlingen skyldes et 

diskrimineringsgrunnlag – altså det må være en årsakssammenheng mellom den dårlige 

behandlingen og et diskrimineringsgrunnlag. For det tredje må forskjellsbehandlingen ikke 

oppfylle vilkårene i bestemmelsene om lovlig forskjellsbehandling eller positiv 

særbehandling (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2016/2017). Ifølge Craig (2007) kan 

det heller ikke gjøres unntak eller legitimere forskjellsbehandling uansett om et utfall var 
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intendert eller en effekt av en uintendert handling (Craig, 2007, s.32, ref. i Rogstad & 

Midtbøen, 2009, s.13). Til tross for at intensjoner betraktes som irrelevant for å definere en 

handling som diskriminerende, er det nettopp forskjellsbehandlingens årsaker – motivene til 

den som diskriminerer, som ifølge Rogstad & Midtbøen (2009, s.13-14) har dominert 

diskusjonen i den internasjonale faglitteraturen.  

 
Norge er, gjennom medlemskap i FN, pliktig til å følge paktens mål, regler og konvensjoner. 

FNs konvensjon mot rasediskriminering er en av disse, og kobler på mange måter rasisme og 

diskriminering sammen. FN-konvensjonen forbyr diskriminering på grunn av hudfarge, 

avstamning, rase eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Målet med konvensjonen er å sørge 

for at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse 

har de samme rettighetene som alle andre (Regjeringen, 2019). Konvensjonen ble vedtatt av 

FNs Generalforsamling i 1965 og trådte i kraft i 1969. Konvensjonen er inkorporert i norsk 

lov gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.  

 
Rogstad & Midtbøen (2009, s.3) stiller spørsmål ved om hvorvidt rasisme og diskriminering 

er så ulike fenomener at de må skilles fra hverandre, eller om de bør og kan behandles 

samtidig. Historisk kan det argumenteres for at diskriminering viser til visse typer handlinger, 

som har til felles at de leder til systematisk ulikhet. Mens rasisme, derimot, gjerne har blitt 

betraktet som en form for ideologi – forestillinger som gjør det meningsfullt å kategorisere 

individer i grupper, som man så kan rangordne. Et slikt skille mellom diskriminering som 

handling og rasisme som ideologi kan virke hensiktsmessig. Ved å gjøre dette går man 

imidlertid glipp av noen viktige dimensjoner. Et eksempel på dette er den delen av 

forskningen som knyttes til postkolonial tenkning hvor det argumenteres for at rasismen er 

vevd inn i institusjoner og samfunnsstrukturer i vestlige land (se for eksempel Gullestad, 

2002; Rogstad & Midtbøen, 2009; Arneback & Jämte, 2017). Dette kalles gjerne for 

rasialisering eller strukturell diskriminering, og skiller seg både fra den gamle og den nye 

rasismen ved at den ikke synliggjøres gjennom en eksplisitt ideologi, men som gjerne ubevisst 

uttrykkes gjennom kategoriseringer av «oss» og «de andre». Dette rasialiseringsperspektivet 

forstyrrer skillelinjen mellom diskriminering som handling og rasisme som ideologi. Rogstad 

& Midtbøen (2009, s.4) hevder at mens både den gamle og nye rasismen, og de fleste former 

for diskriminering er individualisert, er rasialisering eller strukturell diskriminering imidlertid 

fenomener på samfunnsnivå.  
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2.3 Ulike nivåer av rasisme  
 
Michel Wieviorka (1995) kritiserer bruken av rasismebegrepet som ikke tar høyde for at det 

finnes ulike nivåer, og mener at hvorvidt rasistiske holdninger er vevet inn i viktige 

samfunnsinstitusjoner eller ikke, er avgjørende for alvorlighetsgraden. Det er med andre ord 

en viktig forskjell mellom hverdagsrasisme, og rasisme som er forankret i samfunnets 

strukturer, som for eksempel apartheidregimet i Sør-Afrika (Bangstad & Døving, 2015, s.10) 

 

Wieviorka (1995) mener det er mulig å skille mellom fire ulike nivåer av rasisme:  

(1) rasisme som mindre utilsiktede holdninger og handlinger; (2) rasisme som fragmentert, 

men tydelig tilstede i samfunnet; (3) rasisme som politisk, og (4) rasisme som total 

(Wieviorka, 1995). Det første nivået innebærer for eksempel hverdagsrasisme og 

mikroaggresjon. Denne typen rasisme finner man blant annet i spredning av ulike fordommer 

og meninger, som ofte i større grad knyttes til fremmedfrykt, enn til «streng» rasisme og 

genuint rasemessige identiteter. Det første nivået knyttes sjeldent til åpne og etablerte 

tankestrømninger, og rasismen blir ofte fordømt av samfunnet (Wieviorka, 1995, s.38). På det 

andre nivået forblir rasismen fragmentert, men den er allerede her på et mer presist og 

påståelig nivå, og er blant annet synlig gjennom holdningsundersøkelser i samfunnet. 

Wieviorka (1995, s.39) påstår at denne typen rasisme inspirerer til et større spekter av 

publikasjoner og teoretiske grupperinger, segregasjon og diskriminering er mer markert, og 

rasismen er synlig på forskjellige felt i det sosiale liv. Likevel fremstår dette nivået som 

usammenhengende, og mangler et bindemiddel til å gi et konkret enhetlig uttrykk. Dette 

bindemiddelet kommer til uttrykk på et tredje nivå når rasisme blir et handlingsprinsipp for en 

politisk eller parapolitisk styrke. På dette nivået blir rasistiske holdninger grunnlaget for en 

(politisk) bevegelse, som for eksempel apartheidregimet i Sør-Afrika. Rasisme i seg selv blir 

politisk, og på dette stadiet fungerer den eventuelle politiske bevegelsen som en akkumulator 

og utvikler av rasistiske meninger og fordommer (Wieviorka, 1995, s.39). Til slutt oppnås et 

endelig nivå av rasisme når grunnlaget for statens organisering, og utgangspunktet for 

ekskludering og forfølgelse baseres på rasisme. Her mobiliseres lovens ressurser til å 

håndheve rasekategorier, og samfunnsinstitusjonene struktureres på grunnlag av disse 

kategoriene. Et eksempel på dette er Holocaust (Wieviorka, 1995, s.39). Wieviorka (1995, 

s.39) hevder at vi absolutt oppfatter forskjellige grader av betydning eller intensitet hver gang 



 11 

vi går fra et nivå til et annet, men mener vi fremdeles ikke er i stand til å si om det lar oss se 

rasisme som et enkelt, kontinuerlig fenomen.  

 
Wieviorkas (1995) første nivå innebærer rasisme som mindre utilsiktede holdninger og 

handlinger, hvor hverdagsrasisme, fordommer og mikroaggresjon er eksempler. Følger man 

Wieviorkas (1995) inndeling kan det virke som at dette første nivået er den minst alvorlige 

formen for rasisme i et samfunn, og derfor fremstår som mer triviell. Samtidig fremhever 

andre forskere nettopp viktigheten av dette nivået og de potensielle konsekvensene dette kan 

ha for dem som opplever det (Sue, Lin, Torino, Capodilupo & Rivera, 2009, s.183; Lenz & 

Moldrheim, 2019). På bakgrunn av dette vil det første nivået utdypes nedenfor.  

 

2.3.1 Mikroaggresjon/hverdagsrasisme 
 
Mikroaggresjon omfatter hverdagslige, ofte uintenderte handlinger og kommentarer som 

virker nedverdigende for dem de rettes mot (Gressgård & Harlap, 2014, s.24). Begrepet har av 

Sue, Capodilupo, Torino, Bucceri, Holder, Nada & Esquilin (2007) blitt definert som: «brief 

and commonplace daily verbal, behavioral and environmental indignities, whether intentional 

or unintentional, that communicate hostile, derogatory, or negative racial slights and insult to 

the target person or group» (s.273). Definisjonen begrenses til markering av raseskiller, men 

brukes også generelt om handlinger og ytringer som utpeker eller knytter personer til 

stereotype oppfatninger om rase, etnisitet, seksualitet, kjønn eller andre etablerte sosiale 

skillelinjer. Eksempler på mikroaggresjon kan være nonverbale markeringer, som å overse 

eller stirre på noen, å mistenkeliggjøre visse mennesker, eller det kan dreie seg om 

bemerkninger som får mottakerne til å føle seg marginalisert og nedverdiget. Det sentrale er 

at de hverdagslige ydmykelsene markerer et underordningsforhold, selv om 

forskjellsmarkørene ikke nevnes eksplisitt og intensjonen ikke er å fornærme noen. Ytringene 

eller handlingene ses ofte som harmløse av de som ikke rammes selv, og når noen påpeker det 

problematiske ved ytringene, avvises de gjerne som trivielle, mens de som rammes beskyldes 

for å overreagere (Gressgård & Harlap, 2014, s.23). Flere studier (Sue et al., 2009, s.183; 

Lenz & Moldrheim, 2019) avslører imidlertid at mikroaggresjon, selv om de tilsynelatende er 

trivielle i sin natur, har konsekvenser for de utsatte. Koblet til skolen og klasserommet kan 

mikroaggresjon knyttes til såkalte «hot moments», vanligvis definert som situasjoner der 

elevenes og/eller underviserens følelser når et nivå som truer med å forstyrre undervisning og 

læring, vanligvis utløst av en kommentar om et sensitivt tema (Gressgård & Harlap, 2014, s. 
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24). Hvis en skole eller et klasserom preges av ulike former for mikroaggresjon kan dette ha 

konsekvenser både for elevers læring og trygghet på skolen, for klassen som helhet og for 

lærerne som må håndtere disse situasjonene (Sue et al., 2009, s.183).  

 
Mikroaggresjons-begrepet har av flere blitt utsatt for kritikk (se for eksempel: Campbell & 

Manning, 2014; Friederdorf, 2015; Lilienfeld, 2017; Haslam, 2017). Lilienfeld (2017) kaster 

et kritisk blikk over konseptet og bevisene begrepet hviler på, og stiller spørsmål ved hvordan 

mikroaggresjoner blir definert. Han mener det er problematisk at det ikke finnes en enighet 

om hva det inkluderer, og hva det utelukker. Dette bunner blant annet i at det i stor grad 

baseres på subjektivitet (Haslam, 2017; Lilienfeld, 2017). Friederdorf (2015) understreker 

videre inkluderingen av «aggresjon» i begrepet er forvirrende. I mange tilfeller er, ifølge 

Friederdorf (2015), utsagnene og handlingene som karakteriseres som mikroaggresjon, ikke 

aggressive, men uheldige. Kritikerne er imidlertid enige i at subtile fordommer og ubevisste 

skjevheter er reelle og kan ha store konsekvenser, og at den generelle nedgangen i åpenlyse 

uttrykk for intoleranse ikke signaliserer slutten på fordommer (Haslam, 2017). De mener 

likevel at «mikroaggresjon» ikke er den beste måten å tenke på subtile fordommer på. Spesielt 

med tanke på at begrepsapparatet, ifølge kritikerne, er for utelukkende avhengig av subjektive 

oppfatninger, og tilskriver for lett fiendtlige intensjoner (Friederdorf, 2015; Haslam, 2017; 

Lilienfeld, 2017).  

 

2.4 Rasisme- og diskrimineringsdebatten i Norge  
 
Ordet rasisme brukes, også i Norsk debatt, om svært forskjellige fenomener (Brox, 1997, 

s.13), og rasismebegrepet har siden begynnelsen av 1990-tallet vært gjenstand for mye debatt 

i norsk samfunnsforskning, og debatten har hatt et uforsonlig preg (Rogstad & Midtbøen, 

2009, s.10). Brox (1991) er en av de som tviholder på den biologisk definerte rasismen, og 

konkluderer med at det er få rasister i Norge. Lien (1997) slutter seg til Brox´ tradisjonelle 

rasismedefinisjon og kritiserer et angivelig overforbruk av rasismebegrepet (ref. i Rogstad & 

Midtbøen, 2009, s.10-11). Chinga-Ramirez & Solhaug (2014) hevder imidlertid at ved å 

unnlate å bruke rasebegrepet, så risikerer man å tildekke forhold av vesentlig betydning for å 

beskrive inkluderings- og ekskluderingsprosesser, sosial samhandling og identitetsdannelse i 

skolen og i samfunnet for øvrig (s.238). Da Marianne Gullestad utgav Det norske sett med nye 

øyne i 2002, fikk rasismedebatten en ny dimensjon. Rogstad & Midtbøen (2009) hevder at et 
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grunnleggende skille i rasismeforståelsene til henholdsvis Brox og Lien på den ene siden og 

Gullestad på den andre, er betydningen av intensjonene bak enkeltmenneskers handlinger. 

Ifølge Brox (1991) og Lien (1997) kan ikke en handling defineres som rasistisk dersom det 

ikke kan påvises at en ideologisk overbevisning om biologiske raseforskjeller var grunnlaget 

for handlingen (Rogstad & Midtbøen, 2009, s.11). For Gullestad er det imidlertid ikke 

intensjonene som avgjør om noe er rasisme eller ikke, «men innholdet i de ytringer som 

brukes som begrunnelse for ekskluderende eller undertrykkende handlinger» (Gullestad, 

2002, s.156).  

 
I Norge er «rase» og «rasisme» omstridte begreper. Mange får assosiasjoner til raselæren og 

til andre verdenskrig i Europa (Chinga-Ramirez & Solhaug, 2014). Gullestad (2006) uttrykker 

i sin artikkel at den norske majoritetsbefolkningen har behandlet rasisme som et ikke-tema. 

Hun knytter dette til en norsk selvforståelse som, ifølge henne, er preget av en idé om Norge 

som et fredselskende og fredsbyggende land, og som et land som ikke har vært involvert i 

verken imperialisme, kolonialisme eller undertrykkelse av minoriteter (Røthing, 2017, s.104). 

Dette medfører at når minoriteter uttrykker at de opplever rasisme, står det uskyldige 

nasjonale selvbildet og det kollektive minnet knyttet til dette, på spill. Dette, understreker 

Gullestad (2006, s.182), kan videre forklare hvorfor det også er en tendens til å se rasisme 

som et individuelt og ikke et strukturelt fenomen. Ifølge Røthing (2017, s.105) har rasisme i 

Norge ofte blitt fremstilt som noe som først og fremst finnes andre steder, og som hører til i 

historien, som i det gamle apartheidregimet i Sør-Afrika og i Sørstatene i USA. I forlengelse 

av dette har det vært vanlig å hevde at «vi i Norge» er «fargeblinde», og derfor ikke har 

rasistiske holdninger. Dette har igjen trolig hindret offentlig anerkjennelse av minoriteters 

erfaringer med rasisme (Røthing, 2017, s.104; Harlap & Riese, 2014). Men både forskning og 

menneskers erfaringer viser imidlertid at rasisme også er en utfordring i dagens norske 

samfunn (HL-senteret, 2012; Antirasistisk senter, 2017; Røthing, 2017).  

 
Disse tendensene er også noe Svendsen (2014) finner i sin analyse basert på 

klasseromsobservasjoner i et mangfoldig skolemiljø i Oslo. Funnene viser at elever og lærere 

vektlegger ulike nivåer av rasisme i sin forståelse av begrepet – hvor elevene generelt så all 

diskriminering basert på etnisitet, kultur, hudfarge eller religion som rasisme, mens lærerne 

forbehold dette begrepet til alvorlig diskriminering av hudfarger med koblinger til 

forestillinger om biologiske raser (Svendsen, 2014, s.10). Det fremkommer av 
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klasseromsobservasjonene at i undervisning om rasisme fokuserer lærerne mest på det som 

kan knyttes til de to siste nivåene Wieviorka (1995) skisserer, samtidig som at elevene i større 

grad vektlegger de to første nivåene i sin oppfatning av begrepet. I sin analyse av læreplaner 

og lærebøker for samfunnskunnskap finner også Røthing (2015, s.80) i flere tilfeller at når 

rasisme tematiseres så skjer dette med henvisning til hendelser fra andre steder og tider enn 

dagens Norge. Det som står i lærebøkene har også indikasjoner for undervisning om 

tematikken. Svendsen (2014, s.11) understreker også at benektelsen av «rase» som konsept, 

og rammene for å forstå prosesser av rasialisering som følger begrepet, fører til et alvorlig 

problem for utdanning som strever for å bekjempe rasisme i norsk sammenheng.  

 
Harlap & Riese (2014, s.209) vil hevde at fargeblindhet er skadelig når rasetenkning 

eksisterer. Hvis vi er fast bestemt på å ikke «se» rase, kan vi heller ikke håndtere problemer 

som følger av individers rasetenkning eller strukturell rasediskriminering. For eksempel, i 

studier utført i USA og Norge bortforklarte lærere elevers bruk av rasistiske kallenavn på 

skolen. Lærerne i utvalget hevdet at bemerkningene ikke egentlig var rasistiske, men bare en 

del av barns erting (Lewis, 2001; Danielsen, 2005; Trøften, 2010). Når noen kritiseres for å ha 

kommet med et rasistisk utsagn, er det en vanlig respons å hevde at den som sa det, ikke 

hadde rasistiske intensjoner. Harlap & Riese (2014) understreker at det i et fargeblindt 

samfunn sier seg selv at «ingen» har rasistiske intensjoner – og dermed kan ikke rasisme 

eksistere, selv om personer som blir behandlet som «annerledes», opplever det støtende. Fordi 

fargeblind ideologi visker ut rase i stedet for å fjerne rasisme, sørger den for at den hvite 

majoritetens makt bevares. Ifølge Harlap & Riese (2014) blir det da umulig å diskutere 

rasisme som et kulturelt eller strukturelt problem, fordi rasisme da bare kan erkjennes som 

individuell, avvikende atferd (Harlap & Riese, 2014, s.210).  

 
Harlap & Riese (2014) mener det er nødvendig å ha ny debatt om hvordan begrep som 

etnisitet og rase forstås i dag (Osler & Lindquist, 2018, s. 28). Osler & Lindquist (2018) 

hevder at rasebegrepet kan utforske mer enn biologisk rasisme, for eksempel å synliggjøre 

kulturell eller strukturell rasisme. Gullestad (2004) understreker at ved å studere rasisme, vil 

vi og se kritisk på flere maktstrukturer mellom majoritetspopulasjoner og minoriteter. Dette 

vil også åpne for å se på fortiden i et kritisk søkelys. Det vil utfordre et nasjonalt selvbilde av 

uskyldskolonialisme og historisk rasisme, og det å erkjenne også norsk delaktighet i 

kolonialisering (Svendsen, 2013, ref. i Osler & Lindquist, 2018, s.28). Først når rase 
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erkjennes som en sosialt og historisk konstruert virkelighet som fortsetter å forme folks liv, 

blir det, Ifølge Harlap & Riese (2014), mulig å teoretisere rase og utvikle tilnærminger til 

utfordrende rasehierarkier som har reelle sosiale og materielle konsekvenser (Harlap & Riese, 

2014, s.193).  

 

2.5 Arbeid med rasisme og diskriminering i skolen   

Innenfor pedagogisk og didaktisk litteratur betegnes flere sentrale tilnærminger til tematikken, 

som for eksempel kritisk pedagogikk, kritisk flerkulturell pedagogikk, normkritisk 

pedagogikk, og toleransepedagogikk. Innenfor kritisk og kritisk flerkulturell pedagogikk 

vektlegges det å ha et kritisk fokus på normer og makt (Røthing, 2016, s.33). Videre har den 

normkritiske pedagogikken i stor grad vokst frem som en direkte kritikk av det som gjerne 

omtales som «toleransepedagogikk». Toleransepedagogikken fokuserer for eksempel på 

tilnærminger som vektlegger kunnskap om kulturuttrykk heller enn å fremme kritiske 

refleksjoner rundt maktforhold og urettferdighet (Røthing, 2019, s.46). Kumashiro (2000) 

skiller i sin artikkel mellom fire typer antidiskriminerende undervisning, hvor to av dem –

undervisning om den Andre og undervisning for den Andre, kan sies å plassere seg innenfor 

toleransepedagogikken. Her ligger det altså et fokus på kunnskap om ulike måter å leve på, 

samt å forberede elever som er «andregjort» på samfunnet der ute. Den normkritiske 

pedagogikkens overgripende ambisjon er imidlertid «å skape varig bevissthet om 

samfunnsmessige maktrelasjoner som det går an å overføre til situasjoner utenfor 

klasserommet (Røthing, 2016, s.34-34). Normkritiske perspektiver springer ut fra flere 

maktkritiske teoretiske tradisjoner, og inviterer til kritisk undersøkelse av prosesser som 

skaper og opprettholder privilegier i gitte kontekster. Slike perspektiver søker å trene opp 

både lærere, elever, skoleledere og forskeres blikk til å bli oppmerksom på, og å undersøke, 

både egne og andres privilegier, enten disse er knyttet til religion, sosial bakgrunn, kultur, 

hudfarge, kjønn, seksualitet eller funksjonalitet (Røthing, 2016, s.34). Kumashiros (2000) to 

andre former for undervisning – undervisning som er kritisk overfor privilegier og 

«andregjøring» og undervisning som endrer elever og samfunnet, inkluderer normkritiske 

perspektiver. Det handler her om å oppøve normbevissthet for å kunne være normkritisk, og 

på den måten kan man utfordre normer som bidrar til ekskludering, andregjøring og 

diskriminering. Denne normbevisstheten kan slik bli en viktig komponent i læreres arbeid 

med å utvikle perspektiver som bidrar til likebehandling, inkludering og antidiskriminerende 
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undervisning (Røthing, 2016, s.34). I dette ligger det en forståelse om at normer både skaper 

og opprettholder undertrykkelse. Det blir derfor viktig å oppøve en kritisk bevissthet til dette 

for å kunne endre slike praksiser. Disse normkritiske perspektivene løftes opp av flere 

forskere innenfor tematikken rundt rasisme og diskriminering (se for eksempel Gullestad, 

2002; Kumashiro, 2000; Rogstad & Midtbøen, 2009; Arneback & Jämte, 2017).  

Gjennom utstrakt forskning på skoler i Sverige, har Arneback & Jämte (2017) utviklet et 

analytisk rammeverk som omhandler ulike former for arbeid mot rasisme og diskriminering 

på skolen og i klasserommet. Ifølge Arneback & Jämte (2017, s.92) handler skolens arbeid 

mot rasisme ikke bare om å motvirke bevisste meninger og idéer, men også om å utfordre og 

synliggjøre urettferdige privilegier, utestengende normer og fordeling av makt og ressurser. I 

analysen vil også Arneback & Jämtes (2017) analytiske rammeverket anvendes i tolkningen 

av det som fremkommer av intervjuene med lærerne.  

2.5.1 Fremmende, forebyggende og korrigerende arbeid  
 
Arneback & Jämte (2017) beskriver en tredeling når det gjelder det generelle arbeidet med å 

motvirke rasisme og diskriminering i skolen. Dette innebærer et fremmende, et forebyggende 

og et korrigerende arbeid. Ifølge Arneback & Jämte vil et fremgangsrikt fremmende arbeid ha 

en sterk forebyggende effekt mot rasisme og diskriminering, hvor et trygt og tillitsfullt 

læringsmiljø gjør at risikoen for diskriminering og trakassering minsker. Dette arbeidet kan 

skje på ulike måter, blant annet ved å ha samme positive forventing til elever med ulik 

bakgrunn; å utvikle tillitsfulle relasjoner til alle elever; å bevisstgjøre seg om egne 

forutinntatte meninger og stereotypier; å synliggjøre, reflektere og problematisere rundt de 

normene som dominerer; og å fremme elevers delaktighet og muligheter til innflytelse 

(Arneback & Jämte, 2017, s.31). Det forebyggende arbeidet handler, ifølge Arneback & Jämte 

(2017), om å identifisere og avverge risikoer for krenkende behandling i virksomheten. Dette 

arbeidet kan ta ulike former, og kan for eksempel handle om å utvikle undervisning som tar 

sikte på å forebygge og motvirke negative holdninger mot for eksempel etniske minoriteter; å 

øke kunnskapen om mekanismer som kan ligge bak ulike former for rasisme og 

diskriminering; og å styrke personalets kunnskaper om hvordan man oppdager og analyserer 

informasjon om elevers situasjon på skolen (Arneback & Jämte, 2017, s.32-33). Det 

korrigerende arbeidet handler om tiltak for å forhindre rasisme og diskriminering. Arneback 

& Jämte (2017) understreker at om rasisme og/eller diskriminering observeres, eller at noen i 
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personalet får nyss på at dette skjer, er de pliktet til å umiddelbart gripe inn og korrigere. For å 

gjøre denne prosessen enkel mener Arneback & Jämte (2017) at tydelige rutiner og 

handlingsstrategier må være på plass, og at disse skal være forankret i hele virksomheten 

(Arneback & Jämte, 2017, s.33).  

 
Rasisme og diskriminering kan ha mange ulike uttrykk og former på ulike nivåer i skolen, og 

spørsmålet om hvordan rasisme og diskriminering kan motvirkes i skolen har derfor ikke et 

enkelt svar. Hvordan den enkelte skole eller lærer bør handle er avhengig av hvordan 

problemene kommer til uttrykk i den enkelte virksomheten (Arneback & Jämte, 2017, s.160). 

Arneback & Jämte (2017) har i sin bok lagt frem ulike arbeidsmåter for hvordan motvirke 

rasisme og diskriminering i skolen, og gjør et skille mellom det å motvirke strukturell og 

individuell rasisme. Dette presenteres i 2.5.2 og 2.5.3.  

 

2.5.2 Relasjonell, samfunnsorientert og demokratisk arbeidsmåte  
 
I arbeidet med å motvirke individuell rasisme i skolen skisserer Arneback & Jämte (2017) tre 

ulike arbeidsmåter: relasjonell arbeidsmåte, samfunnsorientert arbeidsmåte og demokratisk 

arbeidsmåte. Den relasjonelle arbeidsmåten bygger på tanken om at elever som blir bekreftet, 

sett, og får være del av et sosialt fellesskap har mindre risiko for å utvikle negative holdninger 

til andre, enn elever som blir usynliggjort og isolert. Arbeidet med å skape positiv selvfølelse 

hos elevene er ifølge Arneback & Jämte (2017, s.197) også viktig for å styrke de som blir, 

eller risikerer å bli, utsatt for rasisme. En annen viktig del av dette arbeidet er omsorg, og 

innebærer blant annet at elevene gis forutsetninger for å lære seg å vise omsorg for andre i sin 

nærhet og i samfunnet generelt. Gjennom å for eksempel virkeliggjøre det som skjer langt 

unna og koble det til aspekter i egne liv, er det mulig å utvikle en økt forståelse og omsorg for 

andre (Arneback & Jämte, 2017, s.199-202). Et annet viktig aspekt er at hver enkelt elev skal 

føle seg som en del av fellesskapet. I skolen kan dette skje gjennom for eksempel 

fritidsaktiviteter, samarbeidsøvelser, temadager og det å skape vennskap mellom elever med 

ulik bakgrunn og erfaringer (Arneback & Jämte, 2017, s.203). Den samfunnsorienterte måten 

å arbeide på handler om hvordan undervisningen kan føre til at elevene utvikler 

samfunnsorienterte evner som fremmer demokratiske verdier og motvirker fremveksten av 

rasisme. Dette perspektivet understreker at den som har kunnskap om slike verdier vil være 

mindre utsatt for å utvikle rasistiske forestillinger basert på lite kunnskap og feilaktig 

informasjon (Arneback & Jämte, 2017, s.208-217). Til slutt er tanken bak den demokratiske 
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arbeidsmåten, ifølge Arneback & Jämte (2017, s.225), at elever som lærer seg betydningen av 

demokrati, kommer til å stå opp for demokratiske verdier som alle menneskers rett til 

muligheter, likeverd og rettigheter. Et fokus på elevinnflytelse, samt deliberative samtaler om 

kontroversielle spørsmål, er noe som understrekes innenfor denne arbeidsmåten (Arneback & 

Jämte, 2017, s.225-231).  

 

2.5.3 Normkritisk og interkulturell arbeidsmåte  
 
I arbeidet med å motvirke strukturell rasisme i skolen skisserer Arneback & Jämte (2017) to 

ulike arbeidsmåter: normkritisk og interkulturell arbeidsmåte. Det normkritiske perspektivet 

gir muligheter for å utvikle elevenes mulighet til å kritisk granske den verden de lever i, og 

innebærer blant annet: Å utfordre maktordninger, fordommer og stereotypier; og å synliggjøre 

forestillinger, privilegier og normer. Dette perspektivet er viktig blant annet fordi rasisme ikke 

alltid er en bevisst handling, men også kan ha grunnlag i etablerte vaner, ubevissthet og lite 

kunnskap. Det er derfor viktig med økt kunnskap om hvordan strukturell og internalisert 

rasisme fungerer, både blant personalet og blant elevene (Røthing, 2016; Arneback & Jämte, 

2017, s.165, 175). Ifølge Arneback & Jämte (2017) innebærer denne normkritiske 

arbeidsmåten også et frigjørende perspektiv, hvor man må skape et læringsmiljø som 

muliggjør åpne og kritiske samtaler om maktspørsmål og maktrelasjoner med elevene. Dette 

perspektivet innebærer også det å dra nytte av elevenes egne erfaringer, samt å oppfordre 

elevene til å tro på sin egen evne til å gjøre en forskjell sammen med andre (Arneback & 

Jämte, 2017, s.179). Den interkulturelle arbeidsmåten tar utgangspunkt i oppdraget om å 

skape en pedagogisk virksomhet som muliggjør kulturelt mangfold, og handler om å gi alle 

elever forutsetninger for å fungere i et flerkulturelt samfunn (Arneback & Jämte, 2017, s.184). 

En interkulturell undervisning kan for eksempel karakteriseres av at undervisningen behandler 

emner som speiler det mangfoldet av kulturer som finnes i samfunnet; at læreren arbeider for 

å utvikle positive holdninger til kulturelt mangfold; at læreren gir forutsetninger for en 

inkluderende undervisning der elever med ulike språklige, religiøse og kulturelle erfaringer 

gis mulighet til å delta; og at det skapes en skolekultur der ulike grupper tilskrives samme 

status (Arneback & Jämte, 2017, s.191-192).  
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2.5.4 Håndtering av, og arbeid med, rasisme og diskriminering i 

klasserommet  
 
En del av forskningen på arbeidet mot rasisme og diskriminering i skolen handler om hvordan 

lærere håndterer ulike umiddelbare spenninger og situasjoner i klasserommet. Ifølge Young 

(2003) virker lærere dårlig forberedt på å håndtere potensielle rasisme- og 

diskrimineringskonflikter i klasserommet: de kjenner ikke igjen mikroaggresjoner når de 

oppstår; de føler seg ukomfortable med raserelatert tematikk; og de mangler ferdighetene som 

trengs for å legge til rette for vanskelige dialoger om rase og rasisme (Sue et al., 2009, s.183). 

Lenz & Moldrheim (2019, s.35) skriver i sin artikkel om hvordan man kan håndtere slike 

situasjoner på en måte som gir tydelig støtte til den som utsettes for krenkelsen, og samtidig 

gi alle partene i situasjonen mulighet til å komme seg ut av den negative dynamikken. De 

mener at straff- og sanksjonsbaserte tilnærminger til negativ sosial atferd kan ha en 

umiddelbar effekt, men kan på sikt være et hinder når det gjelder å endre de bakenforliggende 

årsakene til trakasseringen. Lenz & Moldrheim (2019, s.42) understreker at et fokus på 

kontroll som går på bekostning av relasjon og anerkjennelse, er problematisk når det gjelder 

håndtering av fordomsfulle utsagn og krenkelser – og at lærerens relasjonskompetanse er helt 

avgjørende i dette arbeidet. Mattsson (2019) er også av dem som understreker viktigheten av 

å møte elever med kontroversielle og/eller krenkende ytringer og handlinger med en 

«empatisk nysgjerrighet», som blant annet innebærer det å opprettholde en god relasjon til de 

aktuelle elevene. Den eksisterende klasseromsforskningen på området bærer preg av 

individfokuserte strategier i håndteringen av rasisme og diskriminering, hvor relasjonsarbeid 

og toleranse (Mattsson, 2019) står sentralt, samt et korrigerende arbeid hvor rasistiske og/eller 

kontroversielle handlinger og utsagn «slås hardt ned på» (Arneback & Jämte, 2017, s.33; 

Lenz & Moldrheim, 2019). Strategier for å motvirke strukturelle aspekter ved rasisme og 

diskriminering, samt et normkritisk perspektiv virker mindre fremtredende i 

klasseromsforskningen. Røthing (2017), Kumashiro (2000; 2002) og Arneback & Jämte 

(2017) er imidlertid av de som har satt søkelyset på disse aspektene i skolen og 

undervisningen om tematikken.  

 
Ifølge Røthing (2017) har Kevin Kumashiro (2002) vært en inspirasjonskilde for normkritiske 

perspektiver i Norden, der perspektivet tar sikte på å skape bevissthet rundt maktforhold. I sin 

bok Troubling Education beskriver Kumashiro (2002) hvordan skolen som institusjon og 

lærere kan arbeide antiundertrykkende og frigjørende. Han skisserer fire ulike typer 
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antidiskriminerende undervisning, hvor to av dem fokuserer på undervisning henholdsvis for 

«den Andre» og om «den Andre». Begge tilnærmingene har noen åpenbare styrker ved at de 

bidrar til å gjøre lærere bevisst på elevmangfold og på skolens ansvar for å ivareta og 

tilrettelegge for dette mangfoldet, samt at de kan bidra til at elevene utvikler empati for «den 

Andre». Kumashiro (2000) påpeker imidlertid svakheter ved begge tilnærmingene ettersom 

de legger til grunn at «de Andre» må defineres, og at dette kan føre til at annerledeshet blir 

essensialisert og forbli forskjellig fra normen. Undervisning om «den Andre» bidrar også ofte 

til å posisjonere «den Andre» som «representant» eller «ekspert» på måter som kan bidra til å 

befeste forestillinger om avstand og forskjell mellom normen og «den Andre». De to siste 

formene for antidiskriminerende undervisning som Kumashiro (2002) identifiserer, trekker 

større veksler på maktkritiske perspektiver (jf. Arneback & Jämte om normkritisk 

arbeidsmåte): «undervisning som er kritisk overfor privilegier og andregjøring» og 

«undervisning som endrer elever og samfunn» (Kumashiro, 2002, s.44-50; 50-70, ref. i 

Røthing, 2019, s.45). Kumashiro (2000, s.37-38) hevder at når elever har kunnskap om 

undertrykkelse og ferdigheter i kritisk tenkning vil de «myndiggjøres» til å utfordre 

undertrykkelse. Det eksisterer imidlertid en utfordring ved antakelsen om at en kritisk 

bevissthet og myndiggjøring i seg selv vil føre til handling og sosial endring. Kumashiro 

(2000, s.47-48) anbefaler å bruke alle disse fire tilnærmingene i skolen og i undervisningen, 

men erkjenner at å engasjere seg i en slik innsats forutsetter en forpliktelse fra lærere og 

forskere til å problematisere synet på formålene med utdanning, om lærerens roller og ansvar, 

og hvordan vi ønsker at elever og samfunnet skal endre seg.  

 

2.5.5 Samfunnsfagets rolle i arbeidet  
 
Børhaug, Christophersen & Aarre (2017, s.29) tar i sin bok Introduksjon til 

samfunnskunnskap, blant annet opp hva som normativt er det viktigste elevene bør lære i 

samfunnsfagene. Man bruker gjerne å dele læringsinnholdet i et fag inn i kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger, og det er interessant å se hva lærere faktisk vektlegger i sin 

undervisning. Et sentralt fagdidaktisk spørsmål i samfunnskunnskap er om faget gjør elevene 

til kompetente, kritiske samfunnsborgere som er i stand til å ta del i samfunnet, og videre 

hvilken kompetanse som vektlegges – passiv tilpassing eller aktiv og kritisk deltakelse 

(Børhaug et al., 2017, s.31).  
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Samfunnsfag er på mange måter det faget som tydeligst tar opp rasisme- og 

diskrimineringstematikken i ulike deler av kompetansemålene for faget, og kunnskap om 

rasisme og diskriminering er derfor en naturlig og viktig del av faget. Dette gir kanskje også 

større rom for å undersøke og ta opp aspekter som knyttes til denne typen tematikk i 

samfunnsfagundervisningen. Ifølge Nelson & Pang (2014, s.216) er samfunnsfaget det faget 

som bør rettes mot fordommer, rasialisering, ulikhet og andre former for sosial 

undertrykkelse. Dette på bakgrunn av at samfunnsfaget står i en særstilling når det gjelder det 

å formidle menneskelige ideer, idealer og praksiser. Samfunnsfaget er en sentral del av 

opplæringen fordi det er her elevene lærer å se og forstå den verden de lever i. Faget legger 

ifølge Ferrer et al. (2019) på den måten til rette for at elevene kan tenke kritisk om samfunnet 

som omgir dem, slik at de kan delta i offentligheten – og videre muliggjøre for demokratisk 

medborgerskap (Parker, 2015, s.3, ref. i Ferrer et al., 2019, s.15). Faget har altså en form som 

gir mulighet til å utvikle ferdigheter til å kritisk utforske kunnskap, samfunnets implikasjoner, 

praksis og dets verdier (Nelson & Pang, 2014, s.218). Nelson & Pang (2014) understreker at 

det er samfunnsfaglærerens ansvar å gi elevene muligheter til å stille spørsmål ved, og til å 

utfordre de rådende fordommene, inkludert rasisme – og mener det er avgjørende av lærere 

hjelper sine elever med å ta tak i disse spørsmålene (s.220). For å fremme denne kritiske 

tenkningen i samfunnsfag bør undervisningen bidra til å utvikle elevenes evne til å tenke 

relasjonelt og kontekstuelt. Dette innebærer ifølge Lim (2015, ref. i Ferrer et al., 2019) å se 

hvordan deres liv er forbundet med andres på ulike måter, og kunne skifte mellom ulike 

perspektiver og posisjoner (Ferrer et al., 2019, s.16). Samfunnsfaget har på bakgrunn av dette 

mulighet til å ta i bruk både en samfunnsorientert, demokratisk og normkritisk arbeidsmåte 

slik Arneback & Jämte (2017) skisserer.  

 
Arbeidet med rasisme og diskriminering i klasserommet innebærer også et arbeid for 

demokratiske verdier og holdninger, og samfunnsfaget er det faget som til nå, tydeligst har 

hatt dette demokratiske oppdraget i skolen. Å bli kvitt fordommer er ifølge Nelson & Pang 

(2014) utfordrende og vanskelig. Dette handler om noe som er større enn et juridisk spørsmål, 

større enn et moralsk spørsmål, og større enn et politisk, økonomisk eller geografisk spørsmål. 

Det innebærer endringer i grunnleggende verdier, holdninger og hverdagslig atferd. Dette gjør 

det til en pedagogisk problemstilling som Nelson & Pang (2014) mener er et spesielt viktig 

tema for samfunnsfaget (s.215). I artikkelen «Å undervise verdiar og holdninger i 

samfunnsfag» skriver Hunnes (2015) om hvordan lærere kan undervise om holdninger og 
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verdier i samfunnsfaget, og skisserer en manglende didaktikk på området. Hunnes (2015) 

foreslår flere ulike innfallsvinkler, og mener det er helt grunnleggende å koble undervisningen 

til erfaringer i samfunnet og livet til den enkelte elev. I dette arbeidet hevder Hunnes (2015) at 

læreren har en viktig rolle som forbilde for elevene gjennom modellering av gode holdninger 

og verdier. Her blir det relasjonelle aspektet ved arbeidet tydeligere, ved at gode relasjoner 

mellom lærer og elev, og mellom elever, er en viktig forutsetning for modellering av 

holdninger og verdier (Hattie, 2009; Moldrheim, 2014).  
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3 Metode  
 
Dette kapittelet presenterer og diskuterer metodiske valg som er tatt i forskningsprosjektets 

ulike faser. Metodekapittelet vil kunne gi leseren innsyn i, og oversikt over, de refleksjonene 

og valgene som har blitt gjort i løpet av studien. Først presenteres studiens forskningsdesign 

og bakgrunnen for dette. Deretter redegjøres det for datainnsamlingsprosessen og 

analyseprosessen. Til slutt presenteres noen metodiske refleksjoner knyttet til studien, samt 

studiens troverdighet, gyldighet og forskningsetiske betraktninger.  

 

3.1 Forskningsdesign  
 
Ifølge Everett & Furseth (2012) må det finnes et logisk forhold mellom problemstilling og 

metode i et helhetlig forskningsdesign (s.128), og det er hensiktsmessig å bestemme hvilke 

typer data og metode man skal bruke ved å finne ut hvilke data som passer til 

forskningsspørsmålet (Silverman, 2011, s.45). Oppgavens formål er å få innsikt i hvordan 

lærerne forstår begrepene rasisme og diskriminering, og hvordan de beskriver arbeidet med 

tematikken. Oppgaven handler altså ikke om hva rasisme, diskriminering og arbeid med dette 

objektivt er, men hvordan lærerne forstår og beskriver dette. På bakgrunn av dette formålet 

har jeg valgt å bruke et kvalitativt forskningsdesign i form av semistrukturerte intervjuer, 

blant annet fordi kvalitativ forskning muliggjør utfyllende informasjon og dybdeforståelse om 

få enheter (Kvale & Brinkmann, 2018, s.149). I formålet med å få innsikt i arbeidet med 

rasisme og diskriminering i samfunnsfagundervisningen og på skolen generelt, ligger det også 

et ønske om å finne ut hva lærerne faktisk gjør. Det er verdt å merke seg at ved å bruke 

intervju som metode, kan jeg kun få kunnskap om hva lærerne sier at de gjør, og hvordan de 

snakker om det som blir gjort. Her kunne observasjon med fordel vært en supplerende 

innsamlingsmetode. Likevel er det viktig å tenke på oppgavens omfang og tidsbegrensninger, 

og ved å kun bruke intervju som metode kunne det vies mer tid og fokus på detaljer og 

dybdeinnsikt i materialet.   

 

3.1.1 Intervju som metode  
 
Et intervju er en aktiv kunnskapsproduksjonsprosess der kunnskap skapes i samspillet eller i 

interaksjonen mellom mennesker (Kvale & Brinkmann, 2018, s.36; s.49). Formålet med det 

semistrukturerte intervjuet er å forstå ulike sider ved intervjupersonens dagligliv ut ifra deres 
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egne perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2018, s.42), i tillegg til å skaffe fyldig og 

beskrivende informasjon om hvordan mennesker opplever ulike fenomener og ulike sider ved 

sin livssituasjon, der blant annet tanker, refleksjoner og erfaringer er i fokus (Dalen, 2011, 

s.13). På bakgrunn av mitt ønske om å få informasjon om samfunnsfaglærernes beskrivelser 

av arbeidet med rasisme og diskriminering i samfunnsfagundervisningen, og på skolen 

generelt, samt deres forståelse av begrepene, var et kvalitativt forskningsdesign med semi-

strukturert intervju som metode hensiktsmessig. Her er det verdt å understreke at det man 

gjennom intervju får kunnskap om baserer seg på informantenes subjektivitet (Tjora, 2017, 

s.114).  

 

3.2 Datainnsamling  

 

3.2.1 Rekrutteringsprosess  
 
Formålet med denne studien og forskningsspørsmålene jeg ønsker å få svar på, la føringer for 

valg av deltakere. På bakgrunn av at jeg ønsker informasjon om tanker, refleksjoner og 

erfaringer rundt arbeidet mot og med rasisme og diskriminering i skolen, var det naturlig å 

kontakte en skole som faktisk, eller som i hvert fall uttrykker utad, at de arbeider med denne 

tematikken. Jeg så det derfor hensiktsmessig å velge en skole som har vunnet Benjaminprisen. 

Alle skolene som har vunnet gjennom de siste 17 årene ligger publisert offentlig, og det var 

derfor enkelt å finne frem til potensielle skoler. I første omgang sendte jeg mail til rektor ved 

én av skolene jeg syntes virket interessant, med informasjon om mitt forskningsprosjekt og 

spørsmål om skolen kunne være interessert i å la meg utføre forskningen hos dem. Svaret på 

denne forespørselen var positiv, og rektor mente at deltakelsen også kunne være fordelaktig 

for deres skole. Jeg hadde videre et møte med rektor hvor jeg fortalte mer om prosjektet, hva 

jeg ønsket, og hva jeg så for meg. I tillegg kom det her frem verdifull bakgrunnsinformasjon 

som videre la føringer for oppgavens fokus. Dette møtet ledet meg videre til fagkoordinator i 

samfunnsfag, som jeg også hadde en innledende samtale med rundt prosjektet, hvor jeg i 

tillegg fikk ytterligere bakgrunnsinformasjon om skolen. Fagkoordinatoren henviste meg 

videre til flere potensielle lærere som kunne være aktuelle for intervju, og fungerte slik som 

en «portvakt» som ga meg tilgang til informasjonen jeg ønsket (Fangen, 2011). Dette gjorde 

rekrutteringsprosessen relativ enkel. Jeg fikk kontaktinformasjon på flere aktuelle 

intervjupersoner, og tok kontakt med disse via e-post med en forespørsel om deltakelse i 
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prosjektet, informasjonsskriv og samtykkeskjema. Kommunikasjonen videre, og planlegging 

av intervjuer, foregikk deretter via e-post med de aktuelle lærerne.  

 
Denne typen rekruttering fører imidlertid med seg noen potensielle problematiske aspekter. 

Det er sannsynlig å tro at fagkoordinator naturlig vil rekruttere lærere hen tenker har mye å si 

om tematikken, som er interesserte i det aktuelle tema, og som hen kanskje vet vil sette skolen 

i et godt lys. Gjennom denne type rekruttering hadde jeg relativt lite kontroll over hvem som 

ble valgt og ikke valgt til å bidra til studien. Alternativt kunne jeg i større grad lagt føringer 

for hvilke lærere jeg ønsket å snakke med for å muligens få en større variasjon i utvalget. 

Likevel hadde jeg heller ikke da hatt kontroll over hvem fagkoordinatoren faktisk henviste 

meg til siden hen kjenner lærerne bedre enn meg.  

 

3.2.2 Utvalg  
 
En hovedregel for utvalg av informanter i kvalitative intervjuundersøkelser er at man velger 

informanter som av ulike grunner ønsker å uttale seg om det aktuelle teamet man forsker på. 

Informantene er da ikke tilfeldig plukket ut for å representere en populasjon, og det er 

problemstillingen som avgjør hvem det kan være aktuelt å intervjue (Tjora, 2017, s.130; 

Repstad, 2004, s.81). Gitt problemstillingen fremkommer det altså kriterier for hvem utvalget 

bør bestå av. På bakgrunn av at jeg ønsker informasjon om samfunnsfaget og 

samfunnsfaglæreres tanker og erfaringer rundt tematikken, fordret dette også at utvalget måtte 

bestå av deltakere med status som aktive eller tidligere samfunnsfaglærere. Utover dette 

hadde jeg ingen andre spesifikke kriterier for deltakelse, annet enn ønsket om å delta. Det er 

imidlertid verdt å merke seg at lærere som ønsker å delta, også har en større interesse og 

involvering i tematikken – noe som igjen kan farge funnene som kommer ut fra 

intervjusituasjonen. Dette forsterkes ytterligere ved at informantene ble rekruttert via 

fagkoordinator i samfunnsfag, som mest trolig også hadde noen kriterier for hvilke lærere han 

ba meg kontakte.  

 
Utvalget består av fem samfunnsfaglærere ved én Benjaminprisvinnende skole, hvor alle 

underviser i fellesfaget «samfunnsfag». Utvalget er strategisk, ved at utvelgelsen baserer seg 

på hva som er mest hensiktsmessig i forhold til problemstillingen og hvem som ønsker og 

delta (Grønmo, 2004, s.98-100). Antallet intervjupersoner avhenger av formålet med 

undersøkelsen, og det finnes ingen «gylden standard» for antallet. På bakgrunn av at 
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kvalitative studier har som formål å innhente dybdeinnsikt om begrensede temaer, hevder 

Brinkmann (2012a) at det er mange fordeler ved å velge en «mindre kan være mer»-

tilnærming med bare et fåtall deltakere (Kvale & Brinkmann, 2018, s.149). Et mindre utvalg 

kan være fordelaktig blant annet fordi man kan være mye mer grundig i analysearbeidet, og at 

man i store utvalg kan bli for overflatisk og miste dybdeforståelsen i dataene. I tillegg ligger 

det visse tids- og omfangsbegrensninger i en 30-poengs masteroppgave. På bakgrunn av dette 

mener jeg at valget om å rekruttere fem informanter har styrket mine muligheter i analysen og 

dens validitet.  

 
Presentasjon av informantene:  

Informant Fiktivt navn Antall år som lærer Varighet intervju 

Informant 1 Nora  1 år  1 time og 20 

minutter 

Informant 2 Ane  3 år deltid og ett år 

fulltid  

1 time og 11 

minutter  

Informant 3 Lars  2 år  1 time og 5 minutter  

Informant 4  Adrian  Ca. 11 år  58 minutter  

Informant 5  Ellen  Ca. 19 år  56 minutter  

 

3.2.3 Intervjuprosessen 
 
I forkant av intervjuene utviklet jeg en intervjuguide (vedlegg 1) med 26 spørsmål, med noen 

tilhørende oppfølgingsspørsmål som kunne tas i bruk avhengig av svaret på hovedspørsmålet. 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2018, s.84) er det viktig med kunnskap om intervjutemaet for å 

kunne stille gode oppfølgingsspørsmål når intervjupersonen svarer, og kvaliteten på 

datamaterialet som kommer ut fra et intervju avhenger av mine ferdigheter og kunnskaper om 

tematikken. Jeg hadde på forhånd lest en del litteratur på feltet, noe som opplevdes som en 

fordel i intervjusituasjonen. I tillegg til dette la informasjonen jeg innhentet i samtale med 

rektor og fagansvarlig, ytterligere føringer for utforming av intervjuguiden. Jeg fikk også 

innsikt i skolens søknad til Benjaminprisen, og gjennomlesningen av denne bidro også til å 

fokusere spørsmålene i intervjuene. Likevel har jeg lite praktisk erfaring med arbeid med 

rasisme og diskriminering i skolen, noe som kan ha svekket mine ferdigheter til å stille gode 

oppfølgingsspørsmål i noen sammenhenger. Jeg hadde i intervjuene likevel mulighet til å 

stille utdypnings- og oppklaringsspørsmål underveis. Intervjuene var semi-strukturerte i den 
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grad at intervjuguiden fungerte mer som en mal for en åpen samtale, heller enn en lukket 

spørreskjemasamtale (Kvale & Brinkmann, 2018, s.46). Målet med intervjuguiden var ikke 

nødvendigvis at alle spørsmålene måtte besvares hver for seg, men den la likevel føringer for 

innholdet og rekkefølgen på samtalen. Fordelen med en slik type intervju er blant annet at 

man får større fleksibilitet i samtalesituasjonen som gjør det mulig å følge opp interessante 

emner som dukker opp underveis (Kleven, 2014, s.39).  

 
Alle intervjuene ble gjennomført på ca. en time, med en variasjon fra 56 minutter til én time 

og tjue minutter. Det ble gjort lydopptak av intervjuene, noe som gjorde at jeg kunne 

konsentrere meg om deltakeren, intervjuets emne og dynamikk, heller enn å notere det som 

ble sagt (Kvale & Brinkmann, 2018, s.205). Dette bidro både til en mer aktiv rolle fra min 

side, og til bedre flyt i samtalen.  

 

3.3 Analyseprosessen  
 
Dataanalyse i kvalitative studier foregår under hele forskningsprosessen, og handler om å 

studere materialet for å se mønstre og sammenhenger. Man driver på med analysearbeid både 

når man forbereder studien og når man samler inn, bearbeider og tolker data. Likevel kan man 

si at også kvalitative studier har en egen hovedfase for dataanalyse (Larsen, 2017, s.113). Jeg 

vil i det følgende gjøre rede for denne prosessen.  

 

3.3.1 Transkripsjon 
 
I etterkant av datainnsamlingen ble intervjuene transkriberte. Transkribering innebærer at man 

gjør tale om til tekst, og er en oversiktlig måte å strukturere dataene på før analysen. Gjennom 

transkriberingsprosessen vil man ta valg som kan påvirke den videre analysen, og hvordan 

ikke-verbale uttrykk håndteres kan være problematiske (Kvale & Brinkmann, 2018, s.204-

205). Transkriberingen tok derfor form som en detaljert transkripsjon, der alle ord, pauser og 

onomatopoetikon ble skrevet ned. Bakgrunnen for dette var at jeg bevisst ønsket å inkludere 

uttrykk for usikkerhet eller nøling, fordi dette i flere sammenhenger kan være interessant. 

Dette kom for eksempel til uttrykk da informantene ble spurt om å definere begrepene rasisme 

og diskriminering, som i etterkant viste seg å være relevant i analysen.  
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I arbeidet med transkriberingen ble jeg obs på at jeg noen ganger burde stilt ytterligere 

oppfølgingsspørsmål til svarene jeg fikk på de ulike spørsmålene. Jeg merket at jeg noen 

ganger var mer opptatt av å få svar på alle spørsmålene jeg hadde sett for meg å stille, enn å 

faktisk gå i dybden på noe som også kunne vært interessant å snakke om. Dette var noe jeg 

imidlertid ble oppmerksom på allerede etter det andre intervjuet, fordi jeg startet 

transkriberingen av disse i forkant av de tre siste. Denne oppdagelsen gjorde dermed at jeg på 

forhånd hadde reflektert over egen rolle i intervjuet, og at jeg i de resterende tre intervjuene 

tenkte på akkurat dette. Transkriberingen fungerte dermed som en «oppdagelseslæring», ved 

at jeg lærte å intervjue ytterligere gjennom å transkribere intervjuene (Kvale & Brinkmann, 

2018, s.89).  

 

3.3.2 Koding og kategorisering  
 
Kort tid etter transkriberingen startet den innledende kodingsprosessen av materialet. Her 

leste jeg først gjennom datamaterialet flere ganger for å oppnå en dypere forståelse og en 

forståelse av helheten i intervjuene (Hsieh & Shannon, 2005). Videre startet den første 

kodingsprosessen. Det å kode materialet er en viktig fremgangsmåte for å skape oversikt over 

datamaterialet gjennom forenklinger og sammenfatninger av innholdet (Grønmo, 2004, s. 

266). Den første kodingen tok form som empirisk koding, der jeg noterte meg stikkord i 

teksten for å markere interessante poenger og uttalelser (Larsen, 2017, s.115). Her var det 

altså datamaterialet i seg selv som la føringer for kodingen, og denne innledende fasen kan 

sies å ha en induktiv tilnærming. Koding av datamateriale kan foregå ut fra ulike kriterier, og 

Grønmo (2015, s.267) viser til tre tilnærminger: deskriptive koder, fortolkende koder og 

forklarende koder. I den innledende kodingsprosessen brukte jeg i stor grad deskriptive koder 

for å sortere og strukturere intervjutranskripsjonene, ved at kodene var beskrivende for det 

faktiske og eksplisitte innholdet i teksten (Larsen, 2017, s.115). Koder som kom ut av den 

innledende kodingsfasen var for eksempel: «å slå hardt ned på» og «ta utgangspunkt i elevers 

forståelse». Studiens problemstilling og mine forforståelser fungerte imidlertid som en 

rettesnor i prosessen (Grønmo, 2004, s.268), og kodingens fokus ble bevisst eller ubevisst 

påvirket av litteraturen jeg har lest og mine forståelsesrammer (Johannesen, Rafoss & 

Rasmussen, 2019, s.38). Dette kan ha ført til at noen av kodene ble karakterisert som 

fortolkende koder, fordi de kan ha båret preg av min tolkning eller forståelse av innholdet i 

teksten (Thagaard, 2009, s.194).  
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I etterkant av den innledende kodingsprosessen ble fortolkende og forklarende koder i større 

grad brukt (Larsen, 2017), og intervjudataene ble koblet til eksisterende teorier og litteratur. 

Koder som for eksempel «rasisme» og «diskriminering» ble brukt, og det er verdt å påpeke at 

disse er etablerte begreper i litteraturen. Dette kan vitne om en deduktiv tilnærming til 

materialet, men som likevel var knyttet til informantenes egne utsagn. Andre koder som ikke 

ble nevnt av lærerne, men som jeg selv la inn, var for eksempel: «strukturell og individuell 

rasisme» og «ny-rasisme». Denne kodingen la videre føringer for kategoriseringen av 

datamaterialet, hvor en mer systematisk og fokusert tilnærming til kodene ble vektlagt 

(Emerson, Fretz & Shaw, 2011, s.191). Her gikk jeg gjennom alle kodene jeg hadde funnet og 

vurderte materialet på nytt med sikte på å finne fellestrekk ved kodene. Etter hvert som jeg 

identifiserte fellestrekk dannet det grunnlaget for stadig mer veldefinerte kategorier (Grønmo, 

2004, s.248). Her er det verdt å nevne at studiens problemstilling bidro til å danne grunnlaget 

for vurderinger av hvilke kategorier som var mest relevante og hensiktsmessige for studien, 

og det er således mulighet for at andre ville kodet og kategorisert materialet på en annen måte. 

Kategoriene ble videre plassert innenfor den overordnede delingen for analysen og mine tre 

forskningsspørsmål.  

 
Kodingen og kategoriseringen av datamaterialet har blitt til i et samspill mellom en induktiv 

og deduktiv tilnærming til datamaterialet, og kan således omtales som en abduktiv tilnærming 

hvor det eksisterer et dialektisk forhold mellom teori og data (Thagaard, 2009, s.194, 197).  

 

3.3.3 Analysestrategi 
 
Formålet med studien legger føringer for hvilken analysestrategi man velger. Denne oppgaven 

har som hensikt å belyse et fenomen og en tematikk for å få en bedre forståelse for fenomenet 

og tematikken. På bakgrunn av dette er analysestrategien inspirert både av konvensjonell 

innholdsanalyse (Hshei & Shannon, 2005; Fauskanger & Mosvold, 2014) og tematisk analyse 

(Thagaard, 2009; Johannesen et al., 2019; Anker, 2020).   

 
Ifølge Fauskanger & Mosvold (2014) er innholdsanalysen en fleksibel tilnærming til analyse 

av tekstdata og en systematisk tilnærming til å klassifisere og identifisere temaer eller mønstre 

i dataene. Den konvensjonelle innholdsanalysen innebærer at kategoriene for koding av data 

blir utviklet induktivt fra transkripsjonene, noe første del av kodingsprosessen er inspirert av. 

Fordelen med denne typen tilnærming er at man tilegner seg direkte informasjon fra 
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deltakerne uten å tillegge forutbestemte kategorier eller teoretiske perspektiver (Hsieh & 

Shannon, 2005, s.1279). Det finnes imidlertid noen utfordringer med en slik tilnærming ved at 

det kan gå på bekostning av kontekst og den helhetlige forståelsen av materialet. Denne 

potensielle utfordringen kan likevel sies å imøtekommes ved at deler av transkripsjonen, samt 

koding og kategorisering ble behandlet og diskutert med blant annet veileder.  

 
Analyseprosessen ble også inspirert av fremgangsmåten for tematisk analyse som Johannesen 

et al., (2019) skisserer, hvor forberedelse, koding, kategorisering og rapportering inngår. 

Analysen av materialet ble videre basert på en temasentrert tilnærming, hvor informasjon om 

hvert tema fra alle lærerne ble sammenlignet. En slik sammenligning kan gi en mer 

dyptgående forståelse av hvert enkelt tema, noe som var viktig med henhold til 

problemstillingen (Thagaard, 2009, s.171). Et tema forstås her som en gruppering av data med 

viktige fellestrekk (Johannesen, et al., 2019, s.279). Det er imidlertid verdt å nevne at ved å ha 

en temasentrert tilnærming, kan måten lærerne er representert på karakteriseres som stykkevis 

og delt, hvor de enkelte tekstdelene fra transkripsjonen løsrives fra sin opprinnelige 

sammenheng. En konsekvens av dette er at det kan oppstå en fremmedgjøring av 

informantene, hvor de ikke kjenner seg igjen i fremstillingen. Temasentrerte analyser har 

likevel en rekke fordeler ved at beskrivelsene fra lærernes situasjon ikke presenteres i sin 

helhet, og anonymiteten i større grad blir sikret (Thagaard, 2009, s.187).  

 

3.4 Studiens metodiske refleksjoner  
 
Det å vurdere kvalitet i kvalitativ forskning kan være utfordrende. Det er imidlertid en 

generell enighet om at kvalitative forskere må påvise at studien deres er troverdig. I det 

følgende vil jeg presentere og vise oppgavens styrker og svakheter, samt trekke frem sentrale 

elementer fra det metodiske arbeidet. Refleksjoner rundt validitet, reliabilitet og troverdighet, 

i tillegg til forskerrollen, vil omhandles her.  

 

3.4.1 Validitet, reliabilitet og overførbarhet  
 
Kvalitativ forskning er preget av en kreativ og fortolkende prosess som er avhengig av 

forskeren som utfører studien. I kvalitativ forskning er det viktig at man rapporterer og 

forklarer detaljene ved datainnsamlingen og analysen for at andre skal kunne vurdere 

kvaliteten av forskningen (Creswell & Miller, 2000, s.125; Patton, 1999, s.1191-1203; 
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Johnson, 2013, s.299-301). I kvalitativ forskning stilles det særlige krav til gjennomsiktighet 

(Thagaard, 2009, s.199) og forskerrefleksivitet (Kvale & Brinkmann, 2018, s.108, 284).  

 
Validitet handler om gyldigheten av de tolkningene som forskeren har kommet frem til 

(Silverman, 2006, s.289), og knyttes til spørsmålet om hvorvidt de svarene man finner i 

forskningen faktisk svarer på spørsmålene man forsøker å stille (Tjora, 2017, s.232). Det 

handler om studiens utvalg og de data som samles inn er relevante for det man ønsker å 

undersøke (Everett & Furseth, 2012, s.135). Ifølge Creswell & Miller (2000) finnes det flere 

grep og metoder som kan bidra til å øke studiens validitet, hvor for eksempel åpenhet, 

triangulering og member-checking er viktige elementer. Gjennom å tydeliggjøre hvordan man 

praktiserer forskningen ut fra spørsmålene man stiller, og hvordan disse spørsmålene formes 

med utgangspunkt i temaer man vil utforske og etablert kunnskap om disse i relevant 

forskning, kan man ifølge Tjora (2017, s.234) styrke gyldigheten i forskningen. I denne 

studien redegjøres det for valg som er tatt når det gjelder innsamling av data, samt en detaljert 

gjennomgang av relevant teori og tidligere forskning. Teorikapittelet er med på å gi et 

innblikk i hvilke teoretiske perspektiver som er lagt til grunn i tolkningen av funn fra 

intervjuene.  

 
Når man bruker intervju som metode er det verdt å merke seg, og reflektere over, potensielle 

problematiske aspekter. Ifølge Kleven (2014, s.35) er den viktigste svakheten ved bruk av 

intervju at vi er avhengig av at informantene både har tilstrekkelig selvinnsikt og vilje til å gi 

«riktige» svar. I noen tilfeller er det et problem at informanter kan bli fristet til å avgi svar 

som er mer sosialt akseptable i stedet for svar som er helt ærlige. Tematikken og fokuset i 

studien kan sies å ha et normativt aspekt, ved at det å arbeide mot rasisme og diskriminering i 

skolen fremstår som noe man bør og skal gjøre. Dette bildet forsterkes ytterligere på bakgrunn 

av at den utvalgte skolen som studeres har vunnet en pris som tilsier at dette arbeidet faktisk 

blir gjort, og at alle lærerne skal være involvert i dette arbeidet. Dette kan igjen farge svarene 

gitt i intervjuene med lærerne, og lærerne i utvalget kan føle at de må svare i samsvar med 

skolens profil og forventninger. Følger man Goffmans (1992) skille mellom front-stage og 

back-stage kan man stille seg spørsmålet om hvorvidt man noen gang kommer bak «fasaden» 

hos lærerne i utvalget. Ifølge Goffman (1992, s.93) er front-stage en persons opptreden i et 

fasade-område, hvor man forsøker å gi inntrykk av at hans eller hennes virksomhet innen 

området opprettholder og innebefatter visse normer. Her vil da enkelte sider fremheves, og 
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andre sider, som kan så tvil om det inntrykket man søker å gi, undertrykkes. I utvalget for 

denne studien kan det tenkes at behovet eller tanken om å opprettholde denne fasaden 

fremstår enda tydeligere på bakgrunn av at skolen har et rykte på seg for å arbeide godt med 

denne tematikken. I back-stage-området kan den opptredende slappe av, gi slipp på fasaden 

og falle ut av sin rolle (Goffman, 1992, s.97), og dette kan det gjennom intervju være 

vanskelig å få tak i. En ytterligere svakhet her, som også kan bidra til å forsterke dette front-

stage-område, er rekrutteringsstrategien brukt i studien. Det kan tenkes at fagansvarlig har 

henvist meg til lærere hen tenker vil skape et positivt bilde av det arbeidet som blir gjort på 

skolen og i undervisningen. Studien tar imidlertid ikke sikte på en objektiv sannhet av 

hvordan begrepene forstås og hvordan det arbeides med tematikken på skolen og i 

undervisningen, men er tydelig på at det er lærerens subjektive tanker og beskrivelser som er i 

fokus. Det kunne imidlertid i tillegg til intervju vært hensiktsmessig å inkludere flere 

datainnsamlingsmetoder, som for eksempel observasjon av undervisning, for å i større grad 

sikre validitet ved bruk av triangulering (Creswell & Miller, 2000, s.127). Likevel kom det 

frem i intervjuene at lærerne opplevde det som vanskelig å finne en konkret time som kunne 

observeres fordi, som flere sa: «dette arbeidet foregår litt overalt, og også på generell basis». I 

tillegg er det viktig å tenke på oppgavens omfang og tidsbegrensninger, og ved å bruke én 

enkelt metode kunne det vies mer tid og fokus til detaljer og dybdeinnsikt i materialet.  

 
Valget av skole, og valg av rekrutteringsstrategi, er sentralt i diskusjon om overførbarhet 

(Thagaard, 2009, s.209). I kvalitative studier som denne er det ifølge Thagaard (2009) 

fortolkningen som gir grunnlag for overførbarhet, og spørsmålet er om den tolkningen som 

utvikles innenfor rammen av prosjektet også kan være relevant i andre sammenhenger. På 

bakgrunn av at studien er utført på en Benjaminprisvinnende skole, og at utvalget er valgt 

strategisk og påvirket av fagkoordinator, er det verdt å stille spørsmål om hvorvidt det som 

fremkommer i intervjuene kan overføres til andre lærere, skoler og situasjoner. Det er altså 

vanskelig å si om mine funn er overførbare til lignende situasjoner. Likevel kan man, på 

bakgrunn av tidligere forskning og teori, anta at enkelte funn kan være gjeldende for andre 

enn lærerne i utvalget. Det studien imidlertid sier noe om er det gitte utvalget og konteksten 

for innsamlingen (Tjora, 2017, 238-248).  

 
Reliabilitet kan ifølge Thagaard (2009, s.198) knyttes til spørsmålet om en kritisk vurdering 

av studien gir inntrykk av at forskningen er utført på en pålitelig og tillitsvekkende måte. 
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Corbin og Strauss (2008, s.302) fremhever betydningen av at kvalitativ forskning vurderes 

med hensyn til troverdighet («credibility»), hvor de ser tillit til forskningen som uttrykk for 

troverdighet. I kvalitative studier, og særlig de hermeneutisk fokuserte, utgjør forskerens 

subjektivitet en trussel mot funn og analysens troverdighet, og det er derfor viktig med 

transparens eller gjennomsiktighet i forskningen (Tjora, 2017, s.248). Gjennom detaljert 

presentasjon av analyseprosessen, studiens utvalg og metode, egne refleksjoner og 

fortolkninger, samt utstrakt bruk av sitater i analysepresentasjonen, har jeg forsøkt å gi leseren 

et så godt innblikk i forskningen at de kan ta stilling til forskningens kvalitet og pålitelighet 

(Tjora, 2017, s.248-249). På grunn av plassmangel er det imidlertid umulig å få frem alle 

nyansene hos hver enkelt informant, og funnene blir en form for sammenfatning og 

generalisering av det de har sagt. I tillegg er utvelgelsen av funn og fokusområder påvirket av 

mine tanker og forutinntattheter, hvilken teori jeg har lest, og hvilke «briller» jeg har sett 

datamaterialet med. Dette løste jeg blant annet ved å først gjøre en empirinær koding, samt å 

lese gjennom materialet flere ganger med ulike fokus. Min tolkning av det som kom frem i 

intervjuene tar likevel, så langt det lar seg gjøre, utgangspunkt i informantenes egne 

refleksjoner og forståelser (Dalen, 2004, s.105-109). Thagaard (2009, s.199) tar også til ordet 

for at reliabiliteten kan styrkes ved at flere samarbeider og diskuterer avgjørende beslutninger 

i forskningsprosessen. Gjennom gjentatte og kontinuerlige samtaler med veileder kan 

reliabiliteten sies å ha blitt styrket.  

 

3.4.2 Refleksjoner rundt forskerrollen  

  
Ifølge Kvale & Brinkmann (2018, s.108) er forskerens rolle og forskerens integritet, 

avgjørende for kvaliteten på den vitenskapelige kunnskapen som kommer ut fra kvalitativ 

forskning. Betydningen av forskerens integritet øker i forbindelse med intervju, fordi 

intervjueren selv er det viktigste redskapet til innhenting av kunnskap. Refleksjoner knyttet til 

forskerrollen vil her omhandle min rolle under intervjuene, samt mine forforståelser og 

antagelser. Min deltagelse i intervjuene var av betydning for kunnskapen som ble produsert, 

både gjennom valg av spørsmål, temaene som ble tatt opp og min rolle som intervjuer. 

Utformingen av intervjuguiden og valg av tema er tett knyttet opp mot tidligere kunnskap og 

erfaringer, og la på mange måter føringer for det som ble omhandlet i intervjuet. Bakgrunnen 

for valg av tematikk til masteroppgaven baserte seg i stor grad på funn jeg gjorde i forbindelse 

med min bacheloroppgave: «Norske muslimers opplevelser og oppfatninger av islamofobi». 
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Her fremkom det at alle informantene hadde opplevelser knyttet til fordommer, rasisme og 

utenforskap, og jeg hadde derfor en antakelse om at dette var noe som også var utbredt på 

flere arenaer. Jeg hadde likevel lite kunnskap om hvordan dette kom til uttrykk i skolen, og 

enda mindre om hvordan arbeidet rundt tematikken gikk for seg på skolen og i samfunnsfaget. 

Studien bærer også preg av et normkritisk perspektiv, hvor målet er å endre/forstå 

udemokratiske prosesser, og innebærer en antakelse av at det foreligger et «problem» man 

ønsker kunnskap om, og metoder for å arbeide mot og med rasisme og diskriminering i 

skolen. Dette bakgrunnsteppe har også vært med på å forme både utforming av intervjuguide, 

tematisk fokus og ulike tolkningsaspekter.  

 
I intervjusituasjonen la jeg opp til at lærernes egne tanker, refleksjoner og erfaringer skulle 

dominere samtalen ved å stille relativt åpne spørsmål. Likevel satt jeg med en definisjonsmakt 

i intervjusituasjonen ved at jeg hadde bestemt tema, stilte spørsmål og besluttet hvilke svar 

jeg ville følge opp (Kvale & Brinkmann, 2018, s.52). Ifølge Kvale & Brinkmann (2018) 

eksisterer det vanligvis et asymmetrisk maktforhold i kvalitative forskningsintervjuer, hvor 

intervjueren er den som har vitenskapelig kompetanse og tolkningsmakt. I intervjusituasjonen 

for denne studien gjorde kanskje ikke dette asymmetriske maktforholdet seg like gjeldende. 

Flere av lærerne jeg intervjuet hadde samme utdanningsbakgrunn som meg, og kjente til flere 

av begrepene jeg tok i bruk i intervjuet. Det kom frem ved flere anledninger at de hadde 

kunnskaper om de samme teoriene og den samme litteraturen som jeg har brukt for å tolke 

funnene. På bakgrunn av dette er det sannsynlig anta at også de kan analysere det de sier, og 

at jeg ikke har enerett på å analysere materialet. De vil også kunne ane hva slags type briller 

jeg vil se og tolke materialet ut fra. Dette kan videre ha bidratt til at muligheten til å komme 

forbi front-stage-fasaden (Goffman, 1992) ble enda vanskeligere.  

 

3.5 Forskningsetiske betraktninger  
 
Ifølge Befring (2016, s.28) skal all forskning være forankret i anerkjente etiske verdier, hvor 

disse verdiene er utformet som forskningsetiske prinsipper. Dette er normer som skal bidra til 

at forskningsprosessen gjennomføres på en verdig og forsvarlig måte. Befring (2016, s.31) 

understreker flere forskningsetiske prinsipper som forskere må forholde seg til. Disse er 

informert samtykke, konfidensiell og anonym deltakelse og oppbevaring av innsamlede 

opplysninger. Det er knyttet strenge regler til gjennomføring av prosjekter hvor det skal 

innhentes personopplysninger, og her er det viktig å følge de vedtatte spillereglene (Dalen, 
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2011, s.31-32). Det er i Norge lovpålagt å melde inn forskningsprosjekter der 

personopplysninger behandles, til NSD. På bakgrunn av at mitt prosjekt skulle innhente 

personopplysninger meldte jeg inn prosjektet og fikk godkjenning for studien fra NSD 

(Vedlegg 2)  

 
All deltakelse i forskning skal bygge på samtykke, hvor dette samtykket skal være gitt på et 

fritt, informert og forstått grunnlag (Befring, 2016, s.31). Dette forskningsetiske prinsippet 

sikret jeg gjennom å utvikle et informasjonsskriv med tilhørende samtykkeskjema (Vedlegg 

3) til alle deltakerne i studien. Inkludert i dette er en gjennomgang av studiens formål, 

tematiske fokus, hva deres deltakelse innebærer, og at informasjonen som fremkommer i 

intervjuene vil bli anonymisert. Samtykkeskjemaet ble lest og underskrevet av samtlige 

deltakere i forbindelse med intervjuene.  

 
Deltakere i studien har også krav på at all informasjon de gir om personlige forhold blir 

behandlet konfidensielt, og at de blir anonymisert (Ryen, 2016, s.33). Det stilles strenge krav 

til bruk av navnelister, oppbevaring og lagring av data, samt krav til makulering i etterkant av 

endt prosjekt (Befring, 2016, s.32). Navnet på deltakerne i min studie ble erstattet med fiktive 

navn, og deres personopplysninger ble dermed oppbevart atskilt fra øvrige data. Alt av 

datamateriale; inkludert lydopptak, transkripsjoner og analyse, ble oppbevart og lagret på 

UiOs One-drive-server som er utilgjengelig for alle andre enn meg. Etter innlevering blir alle 

lydopptak, samt notater med personopplysninger, slettet. Noe som imidlertid er verdt å merke 

seg er at det i oppgaven fremkommer at studien er utført på en Benjaminprisvinnende skole, 

og at flere karakteristikker ved skolen kommer frem. Dette bidrar til at anonymiseringen av 

skolen kan være utfordrende, og fullstendig anonymitet av skolen kan være vanskelig. Rektor 

ved skolen har imidlertid gitt godkjenning om at anonymisering av skolen ikke er nødvendig. 

Det er likevel gjort grep for å sikre den enkelte lærer fra å bli gjenkjent, i tillegg til at skolen 

ikke navngis.  
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4 Analyse  
 
I dette kapittelet presenteres, analyseres og diskuteres funnene fra intervjuene opp mot 

relevant teori. I tillegg besvares studiens problemstilling:  

 

Hvordan forstår samfunnsfaglærere ved en Benjaminprisvinnende skole begrepene 

rasisme og diskriminering, og hvordan beskriver de arbeidet med tematikken i 

klasserommet og generelt på skolen? 

 

Problemstillingen er tredelt, og de tre følgende forskningsspørsmålene utforskes og analyseres 

med utgangspunkt i intervjudata og relevant teori:  

 

1) Hvordan forstår samfunnsfaglærerne begrepene rasisme og diskriminering? 

2) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering i 

klasserommet? 

3) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering 

generelt på skolen?  

 

Denne tredelingen danner strukturen for presentasjonen, analysen og diskusjonen av 

datamaterialet.  

 

4.1 Lærernes forståelse av begrepene rasisme og 

diskriminering  
 
Gjennom eksempler fra norsk rasismeforskning og offentlig debatt, viser Rogstad & 

Midtbøen (2009) hvordan ulike begrepsforståelser bidrar til et høyt konfliktnivå og 

uforsonlige fronter når rasisme og diskriminering settes på dagsorden. For å få en dypere 

forståelse for hva lærerne vektlegger i arbeidet med rasisme og diskriminering i 

undervisningen, er det interessant å først gå nærmere inn på hvordan de forstår begrepene.  

 

4.1.1 «Jeg tror vi har en helt totalt ulik forståelse av begrepet»  
 
På spørsmål om lærerne oppfatter at alle lærerne og skolen som helhet har en felles forståelse 

av begrepene, svarer samtlige nei. Dette handler da i hovedsak om rasismebegrepet, da 
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diskrimineringsbegrepet virker som et mer konkret og håndterlig begrep generelt. Nora sier 

for eksempel:  

 
Jeg tror vi har en helt totalt ulik forståelse av begrepet [...] Uansett hvem man spør hva 

rasisme er, så tror jeg du hadde fått veldig ulike svar. Og det er problematisk at det 

ikke finnes en felles forståelse, for da brukes det på forskjellige måter, slik at for 

eksempel mottaker og sender har helt ulik forståelse [...] Det er derfor jeg ikke er så 

glad i begrepet. (Nora)  

 
Lars tror at samfunnsfaglærerne han jobber med deler den samme forståelsen som han, men 

at: «[...] hvis du spør alle samfunnsfaglærerne på skolen, så er svaret nei. Hvis du spør alle 

lærerne og ansatte på skolen, så ville jeg også sagt nei». Dette er også noe Ellen og Ane 

uttrykker.  

 
På spørsmål om hvorvidt det på skolen eller i samfunnsfag arbeides med å få en felles 

forståelse av begrepene, forteller Ane at de ikke har hatt noen møter eller samtaler om 

begrepene konkret, men at man snakker mer om det hun ser på som den andre delen av 

arbeidet som handler om å motvirke rasisme og diskriminering: «[...] ting som inkludering, 

felles aktiviteter, det å jobbe for et trygt skolemiljø da». Lars nevner imidlertid at de har gjort 

en del ting for å skape en felles forståelse gjennom Dembra-samarbeidet, og at de har gjort 

noen grep i seksjonen med alle samfunnsfaglærerne for å få en mer helhetlig forståelse. Dette 

arbeidet handler da i større grad om hvordan elever og lærere skal behandle hverandre, med 

fokus på respekt, toleranse og likeverd, mer enn en konkret begrepsforståelse. Lars nevner 

også at de har hatt ulike felles prosjektuker i samfunnsfagseksjonen som knyttes til 

tematikken, og at arbeidet med begreper har spilt en større rolle her. Likevel har, ifølge Lars, 

ikke rasisme-begrepet vært hovedfokuset.  

 
Arneback & Jämte (2017, s.157) mener at en diskusjon om hva som skal motvirkes og 

hvorfor, alltid må komme før hvordan eller hvem som skal ta grep. Ut ifra det som 

fremkommer i intervjuene virker det ikke som at denne diskusjonen har funnet sted i stor grad 

på skolen, og at det er mer opp til hver enkelt lærer og de man samarbeider med om dette 

diskuteres og avklares. Samtlige lærere er imidlertid enige om at det hadde vært 

hensiktsmessig å ha en felles forståelse for begrepene, men Lars mener blant annet at dette 

ikke nødvendigvis er en forutsetning for arbeidet: 
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Meg:  Tenker du det er viktig å ha en felles forståelse for disse begrepene? 

Lars:  Ehm, ja og nei. Eller, hmm. Ikke nødvendigvis begrepene i seg selv, men en 

felles forståelse av hva det vil si eller hva det betyr med grenser. Og hvordan vi 

skal implementere klasseledelse eller undervisning. Og det fordrer jo kanskje at 

man har en felles forståelse av begrepene, men jeg er ikke sikker på om man 

MÅ ha det.  

 
Ane mener at det å ha en felles forståelse vil kunne styrke hvordan elevene kan lære om det. 

Men at det viktigste, på bakgrunn av at en felles forståelse er vanskelig å få til blant alle 

lærere, er å: «vise elevene flere mulige innganger til å forstå et begrep, og vise til ulike 

forståelser slik at de selv kan gjøre seg opp en mening». Koritzinsky (2014) understeker at 

gjennom utvalg av fakta og saksforhold, så foretar lærere verdivalg og påvirker således 

elevene, enten bevisst eller ubevisst. Det er derfor, ifølge Koritzinsky (2014), viktig at 

elevene får møte alternative utvalg av fakta, tolkninger, sammenhenger og teorier i 

samfunnsfaget (Koritzinsky, 2014, s.76). Adrian mener også at det er viktig å lytte til elevers 

erfaringer, og la de være delaktige i å skape forståelse og definisjoner av begrepene.  

 

4.1.2 Ulike forståelser av rasismebegrepet? 
 
Selv om samtlige lærere uttrykker en opplevelse av at det ikke er en felles forståelse for 

rasismebegrepet blant alle lærerne og ansatte på skolen, viser intervjuene at lærerne i utvalget 

har flere likhetstrekk i sine forståelser. Det eksisterer likevel ulike nyanser i hva som 

fremheves og vektlegges når de uttrykker sin forståelse av begrepet. Nora mener for eksempel 

at rasismebegrepet utvides i for stor grad hvis det også skal omhandle forskjellsbehandling 

basert på bakgrunn og etnisitet, og mener begrepet er problematisk:  

 
Jeg syns rasisme er et problematisk begrep, fordi hva er rasisme? I USA kan du snakke 

om rasisme, fordi der er det et helt klart skille på mørkhudete og lyshudete, og at de 

blir diskriminert ut ifra det. Mens i Norge, hva er rasisme her? [...] Jeg syns det er et 

litt snevert begrep, som blir brukt veldig mye til å omhandle ting som kanskje ikke har 

en direkte kobling til det [...] Jeg føler den klassiske forståelsen er litt utdatert, den er 
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mer aktuell i USA ogsånn. Jeg er mer opptatt av alle minoriteter da. Alle som opplever 

hat, diskriminering, fordommer [...] Jeg er ikke så glad å bruke begrepet. (Nora) 

 
Nora gjør her et skille mellom bruken av rasismebegrepet i USA kontra Norge, og mener de 

har ulik betydning. Det at Nora uttrykker at begrepet er snevert, kan kanskje tyde på at hennes 

forståelse av begrepet, i større grad enn de andre lærerne, heller mot en mer klassiske eller 

tradisjonell definisjon av rasisme. Likevel uttrykker Nora at rasisme handler om at man 

rangerer mennesker, og at dette ikke bare skjer innenfor rase og hudfarge, men: «[...] i Norge 

ut ifra etnisitet, religion, kjønn, legning og sånne ting da». Det virker her som at Nora har en 

oppfatning av at det skjer en rangering av mennesker på bakgrunn av flere faktorer, men at 

hun heller knytter dette til diskrimineringsbegrepet enn til rasismebegrepet. Nora uttrykker 

også videre i intervjuet at rasismebegrepet kanskje brukes som merkelapp for et for bredt 

spekter av ytringer og handlinger, og virker til å stille seg kritisk til et angivelig overforbruk 

av begrepet (Lien, 1997). Både Ane og Adrian mener, i motsetning til Nora, at vi ikke bør 

være redd for å bruke rasismebegrepet, men at det er et begrep, brukt på riktig måte, som kan 

illustrere og vise viktige aspekter ved samfunnet.  

 
De andre lærerne i utvalget henviser til forskjellsbehandling på bakgrunn av flere faktorer på 

spørsmål om hva de tenker på når de hører ordet rasisme. Adrian sier for eksempel: «Jeg 

tenker først og fremst på forskjellsbehandling ut ifra etnisitet (...) hvor man får ulike 

muligheter og forutsetninger på bakgrunn av etniske forskjeller». Dette er også noe Lars og 

Ellen kobler til begrepet. Ane uttrykker at rasisme handler om undertrykkelse basert på 

kategorien rase, og at: «[...] denne forståelsen av begrepet har vært sånn over tid, og har blitt 

bevart over lang tid, samtidig som begrepet også har endret betydning». Koblinger til religion 

og kultur uttrykkes også hos flere av lærerne senere i intervjuene. Ane henviser imidlertid 

ikke direkte til religion når hun snakker om rasismebegrepet, men nevner det i forbindelse 

med diskriminering: «[...] diskriminering kan jo være om kjønn, seksualitet, religion, også vil 

det jo være noen som mener at rasisme har noe med religion å gjøre». Det virker her som at 

Ane ikke kobler sin forståelse av rasisme til religion, og beveger seg dermed litt bort fra ny-

rasisme-forståelsen. Det disse lærerne uttrykker kan likevel sies å plassere seg innenfor den 

vide definisjonen av rasisme, såkalt nyrasisme, på bakgrunn av at de henviser til flere 

egenskaper som indikator på noe som kan anses som rasisme (Rogstad & Midtbøen, 2009, 

Arneback & Jämte, 2017).  
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Flere av de andre lærerne uttrykker, som Nora, at rasismebegrepet kan være problematisk, 

men knytter det da mer til vanskeligheten med å definere begrepet, og at det finnes så mange 

ulike forståelser. Ellen sier: «Det er jo et flertydig begrep, som er vanskelig å definere [...] og 

en utfordring med rasismebegrepet er at det finnes flere ulike definisjoner av det, i tillegg til 

at den subjektive opplevelsen folk har med det kan være så forskjellig». Denne usikkerheten 

rundt begrepet og dets betydning viser seg også i intervjusituasjonen med samtlige lærere, 

hvor alle nøler og må tenke seg om før de uttrykker sin forståelse av begrepet. Ane legger 

også til at begrepet blir mer problematisk på bakgrunn av den offentlige debatten rundt 

tematikken:  

 
Jeg tenker jo at rasismebegrepet er ekstreeemt betent, og det provoserer meg veldig 

mye. Jeg opplever at det er farlig å bruke ordet rasisme. Folk er ekstremt redde for å få 

det ordet som en betegnelse på seg selv, og det har en konnotasjon til utrolig mye 

forferdelig [...] jeg føler at det har ført til at vi har kvelt betydningen av begrepet. Og 

det syns jeg er problemet i den offentlige debatten i dag, at vi hele tiden blir ført bort 

fra hva som egentlig står på spill da. (Ane) 

 
Det Ane uttrykker her viser noe av de moralske og individuelle aspektene ved 

rasismebegrepet. Begrepet rasisme blir, ifølge Arneback & Jämte (2017), ofte koblet til 

individers holdninger, følelser og idémessige overbevisninger. Denne typen forståelse av 

rasisme som ideologi har påvirket synet på blant annet hvilke som anses å være «rasister», 

hvor rasisme fremfor alt har blitt koblet til individer som åpent gir uttrykk for denne typen 

bevisste meninger og handlinger (s.70-72). Ifølge Gullestad (2006) har rasismebegrepet blitt 

behandlet som et ikke-tema i den norske majoritetsbefolkningen, mye fordi begrepet for 

mange har svært negative konnotasjoner, og fordi det eksisterer et individfokus i forståelsen 

av begrepet kan gjøre det mer ubehagelig (Røthing, 2017, s.105). Ane mener at ved å ha 

denne type tilnærming til begrepet, så vil man hele tiden føres bort fra hva som egentlig står 

på spill. Oversatt til skolens praksis har fokuset ifølge Arneback & Jämte (2017, s.74) blitt 

rettet mot elevene, og arbeidet har ofte hatt som mål å forhindre ulike former for åpenbare 

krenkelser rettet mot etniske minoriteter. Det Ellen uttrykker når hun snakker om hvordan hun 

motvirker rasisme blant sine elever, kan på mange måter knyttes til denne individuelle 

forståelsen av begrepet:  

 



 42 

Jeg starter alltid hvert år med å si at det er rom for mye i mitt klasserom, og man kan 

mene mye, men det er én ting som ikke er akseptert, og det er å ha og komme med 

ytringer som er rasistiske. Det slår jeg hardt ned på [...] Det viser jeg at jeg ikke liker, 

og er veldig tydelig på at det er uakseptabelt. (Ellen)  

 
Dette er også noe Nora uttrykker at hun slår hardt ned på i klasserommet, og gjennom 

intervjuet virker det som at dette individuelle aspektet er mest i fokus for både Nora og Ellen. 

 
Ane heller mot en mer strukturell forståelse av rasisme:  

 
Jeg er opptatt av at vi kan snakke om at noen er rasister, men for meg så er ikke det det 

mest interessante, om noen er rasister eller ikke [...] Selvfølgelig skal vi ikke ha et 

klasserom hvor man kommer med rasistiske uttrykk, men det er ikke det skumle. Det 

er mer urovekkende å ikke være klar over systemer og tankesett, og møte med andre 

instanser. For eksempel jobbmuligheter, hvordan man blir fremstilt i litteratur, 

vitenskap, film. Alle sånne underliggende ting da, som bidrar til å opprettholde en 

tanke om at noen er mer verdt enn andre. (Ane) 

 
Ane virker mer opptatt av hvordan samfunnet og samfunnsinstitusjonene fungerer, og 

hvordan rasisme fremstår som et strukturelt problem som påvirker og former samfunnet 

(Arneback & Jämte, 2017, s.79). Dette er også noe av det Wieviorka (1995) skisserer i sin 

inndeling av rasisme i ulike nivåer, hvor de øverste nivåene (rasisme som total og politisk) er 

mer alvorlige. Følger man det Ane uttrykker her, kan det virke som om ulike former for 

mikroaggresjon og hverdagsrasisme ikke er et like viktig fokus. Ane uttrykker likevel at hun i 

undervisningen også snakker mye om denne typen rasisme med sine elever, og at det er en 

viktig del av deres virkelighet. Adrian er også inne på dette i intervjuet og sier:  

 
[...] Fordi selv om det er noen som er bevisste rasister og diskriminerer bevisst i 

samfunnet, så opplever jeg kanskje at det største problemet er det som strukturelt skjer 

og at veldig mange egentlig ikke mener å diskriminere [...] Også finnes det holdninger 

og fordommer som underbygger dette [...] Jeg har mer fokus på struktur og litt sånn 

prøve å se sammenhenger, snarere enn «det er det, og sånn og sånn er det»  
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Ifølge Arneback & Jämte (2017, s.79-80) innebærer den strukturelle rasismen også utbredte 

forestillinger og fordommer mot mennesker fra andre kulturer, samt hverdagslige 

diskriminerende rutiner, noe som gjør at ulike former for mikroaggresjon og hverdagsrasisme 

nettopp kan bidra til å opprettholde den strukturelle rasismen i et samfunn. 

 
Det forekommer hos lærerne litt ulike forståelser av rasismebegrepet, om det forstås ut fra den 

tradisjonelle definisjonen eller ny-rasisme-definisjonen, og hva som skal inkluderes eller ikke. 

Det eksisterer også noen skiller i om forståelsen plasserer seg innenfor en individuell eller 

strukturell forståelse av rasisme, og på hvor hovedfokuset ligger her. Ane og Adrian henviser 

i større grad til koblinger mot den strukturelle rasismen i intervjuet, mens Nora og Ellen 

fokuserer mer på de individuelle formene. Lars virker å fokusere like mye på begge formene: 

«[...] At det kan være systematisk diskriminering, eller det kan være mer sånn, relasjon 

mellom mennesker». Skillet Lars tegner kan imidlertid også ses som et skille mellom 

diskriminering på systemnivå og rasisme som relasjoner mellom mennesker. Kobler man 

disse begrepene sammen, kan man ifølge Rogstad & Midtbøen (2009) i større grad forstå 

rasisme som vevet inn i samfunnsstruktur og institusjoner.  

 

4.1.3 Diskriminering – et enklere begrep? 
 
Diskrimineringbegrepet fremstår for flere av lærerne som et enklere, mer konkret og mindre 

negativt ladet begrep. Ane sier for eksempel:  

 

Ane:  Det er et tydeligere begrep da, det er enklere, opplever jeg [...] Og det er i og  

for seg et enklere begrep å snakke om i klassen enn rasisme. Absolutt mye 

enklere, som også er litt rart. Det er jo ikke noen grunn til det.   

Meg:  Hvorfor er det enklere å snakke om? 

Ane:  Nå skal jeg ikke si at rasisme bare handler om én type mennesker, men det har 

en slags, den handler på en måte litt om liksom, hvordan man ser ut, historie, 

det har noen sånne ting ved seg. Og diskriminering er jo selvfølgelig også det, 

men diskriminering kan være om kjønn, seksualitet, funksjonsevner, religion. 

Det blir mer generelt, og ikke så betent.  

 
Det Ane uttrykker her viser på mange måter forskjellen på hvilke assosiasjoner og ladning 

rasismebegrepet og diskrimineringsbegrepet har. Oppfatningen om at diskrimineringsbegrepet 
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omfatter mer enn rasismebegrepet er en fellesnevner blant alle lærerne, hvor 

forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksualitet, funksjonsevne, etnisitet og religion 

inkluderes. Adrian sier: «Ja, altså diskriminering kan jo i større grad, altså det kan handle om 

etnisitet, men det handler jo også om kjønn, om alle andre former for ulikhet da, i ulike 

sammenhenger». Dette er også noe Lars nevner, og legger i tillegg til at: «[...] det handler om 

at noen ikke har tilgang på det samme, eller ikke har de samme rettighetene, basert på hvem 

de er». Det at diskrimineringsbegrepet også omhandler flere egenskaper som kjønn, religion, 

seksualitet og funksjonsevne, gjør at begrepet i seg selv kanskje ikke oppleves like betent og 

negativt ladet. Det Ane uttrykker om at diskrimineringsbegrepet er enklere å snakke om, kan 

tenkes å henge sammen med at det ikke nødvendigvis bare treffer én synlig gruppe i 

klasserommet. Når diskriminering tas opp i klasserommet er det mindre sannsynlig at én 

gruppe eller én elev vil ses som «representant» for det som snakkes om (Kumashiro, 2000, 

s.33). På bakgrunn av at det i mange sammenhenger er vanlig å knytte rasismebegrepet til 

individers holdninger og til personer som åpent uttrykker rasistiske holdninger, kan dette også 

være noe som bidra til å gjøre begrepet mer betent – det er noe man ikke ønsker å bli assosiert 

med (Gullestad, 2006). Diskriminering derimot, blir kanskje behandlet mer som 

forskjellsbehandling helt uten det ideologiske aspektet – det ses mer som forskjellsbehandling 

som resultat av et urettferdig system, heller enn som resultat av enkeltindividers handlinger 

(Rogstad & Midtbøen, 2009; Arneback & Jämte, 2017). Det kan tenkes at det er enklere å 

distansere seg fra diskrimineringsbegrepet fordi det her handler om systemer som må endres, 

heller enn egne forutinntattheter og fordommer. I tillegg nevner Nora at diskriminering er et 

enklere begrep å definere: «Diskriminering føler jeg er mer sånn fasitsvar på hva det er. Og 

det kan finnes fasitsvar på hva rasisme er også, men jeg tror ikke det samsvarer med folks 

oppfatning nødvendigvis». Dette kan ha noe med at diskrimineringsbegrepet er et begrep med 

lovfestede definisjoner (Likestillings- og diskrimineringsloven, 2016/2017).  

 
Samtidig som at samtlige lærere nevner at diskrimineringsbegrepet er et enklere og mer 

konkret begrep, bruker flere imidlertid diskriminering for å definere og forklare begrepet 

rasisme:  

 
Meg: Hva er det første du tenker på når du hører ordet rasisme? 

Lars:  Hehe, for et spørsmål. Ehm (...) ja, skal jeg prøve å definere det på stående fot? 

Nei, da tenker jeg at det er diskriminering (...) på bakgrunn av ehm, av 
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hudfarge og etnisk bakgrunn. I all hovedsak, men det kan jo være andre ting 

enn det og, men sånn på én setning så ville jeg sagt det.  

 
I samtlige intervju går begrepene litt inn i hverandre og nevnes om hverandre når begrepene 

skal defineres og forklares. Ved å koble de to begrepene sammen, vil man, ifølge Rogstad & 

Midtbøen (2009) imidlertid også kunne problematisere hvordan rasisme er vevd inn i 

institusjoner og samfunnsstrukturer, slik diskriminering antas å være (Gullestad, 2002; 

Rogstad & Midtbøen, 2009).  

 
Spørsmålet om hva som skal motvirkes er komplekst, og det kan, ifølge Arneback & Jämte 

(2017), finnes flere motstridende oppfatninger blant personalet og elever i skolen om hvordan 

rasisme og diskriminering skal forstås og analyseres. Ifølge Arneback & Jämte (2017, s.157) 

er det praktiske arbeidet avhengig av om rasisme defineres som et individuelt og/eller et 

strukturelt problem, og om rasisme anses å bygge på biologisk, kulturelt og/eller religiøst 

grunnlag. De fem lærerne i dette utvalget uttrykker en relativt lik forståelse av begrepene 

rasisme og diskriminering, men det eksisterer likevel ulike nyanser i forståelsene og hva de 

vektlegger. Noen vektlegger i større grad det strukturelle aspektet ved rasismen, mens andre 

heller mot det individuelle aspektet. Likevel fremkommer det innslag av begge aspektene 

gjennom intervjuene.  

 

4.2 Hvordan beskriver lærerne arbeidet med rasisme og 

diskriminering i klasserommet?  
 
Arbeidet med rasisme og diskriminering i samfunnsfagundervisningen knyttes av alle lærerne 

til et mer generelt, kontinuerlig arbeid hvor det faglige går hånd i hånd med det sosiale. Det 

uttrykkes få eksempler hvor «rasisme og diskriminering» har vært et konkret og eksplisitt 

tema i undervisningen, og undervisningen kobles i større grad til andre deler av læreplanen – 

både til andre kompetansemål og til generell/overordnet del. På spørsmål om hvordan de som 

samfunnsfaglærere konkret arbeider mot rasisme og diskriminering i klasserommet, nevnes 

også håndtering av ulike spenninger og situasjoner (for eksempel mikroaggresjon og 

hverdagsrasisme).  
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4.2.1 Kunnskap om rasisme og diskriminering  
 
Kunnskap og forståelse om hva rasisme og diskriminering er, hvordan det kan komme til 

uttrykk og hva som forårsaker det, er ifølge Arneback & Jämte (2017) et viktig første steg i 

arbeidet med rasisme og diskriminering. I intervjuene med de fem samfunnsfaglærerne 

uttrykkes det at et fokus på kunnskap om rasisme er mindre fremtredende. Lars sier for 

eksempel at det sjeldent er sånn at man starter en time konkret med: «Nå skal vi snakke om 

rasisme», men at det inkluderes i et mer generelt og kontinuerlig arbeid knyttet til andre 

læreplanmål. Det fremkommer likevel av intervjuene at denne kunnskapen er noe som likevel 

får et fokus, men kanskje på en annen måte enn konkret «dette er rasisme, og dette er 

diskriminering».  

 
Lars uttrykker at rasisme-tematikken i større grad enn i samfunnsfag, tas opp i klassens time, 

hvor de sammen diskuterer egne og andres erfaringer i forbindelse med dette: «[...] dette 

handler jo mye om å bli kjent med hverandre, men også om å få mulighet til å sette ord på 

egne erfaringer sånn at man kan bli tryggere i seg selg og i klasserommet». Det at tematikken 

ifølge Lars i større grad tas opp i klassens time, indikerer at han kanskje ser tematikken mer 

løsrevet fra samfunnsfaget. Dette kan imidlertid henge sammen med at Lars både er 

kontaktlærer og faglærer, og disse rollene vil naturlig gå litt inn i hverandre. I tillegg virker 

det som at rasismetematikken her knyttes til de individuelle aspektene ved at elevenes 

erfaringer er i fokus. Ett av kompetansemålene satt for samfunnsfaget etter Vg1/Vg2 viser 

imidlertid tydelig at tematikken konkret skal inn i undervisningen: «Eleven skal kunne drøfte 

årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke 

dette» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Det å lære om rasisme og diskriminering handler, 

ifølge læreplanen, også om å drøfte årsaker til at det skjer og hvordan motvirke det slik 

Arneback & Jämte (2017) understreker, og dette trekker flere lærere frem. Nora uttrykker for 

eksempel at hun ikke har hatt så mye konkret undervisning om rasisme og diskriminering i 

samfunnsfag, men at det likevel er et tema som ofte kommer opp i timene fordi elevene 

interesserer seg for det. Hun sier videre: «[...] Jeg tror ikke undervisning OM rasisme er det 

viktigste fokuset, men at man heller snakker om hvorfor det skjer og hvordan forebygge det. 

Og ha fokus på de konkrete utfordringene elevene selv opplever”. Noras fokus virker å være 

på «hvorfor» og «hvordan», og i det vil det også være naturlig å tro at dette fordrer en 

foreliggende kunnskap om hva rasisme er. Samtidig vil også et fokus på årsaker til at rasisme 

skjer bidra til en videre forståelse og kunnskap om rasisme.  
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Elevers egne erfaringer understrekes av alle lærerne som viktig i arbeidet med rasisme og 

diskriminering. Nora sier for eksempel at hun ville startet undervisningen om rasisme med en 

Menti hvor elevene selv får komme med innspill til hva de forbinder med begrepet: «[...] Jeg 

tenker at som en start så er det fint å ta utgangspunkt i elevenes tanker og erfaringer». Ifølge 

Solhaug (2005, s.228) er det viktig at skolen gir elever rom til å knytte kunnskap til egen 

hverdag, sine perspektiver og sin livsverden. Dette var også en av Dewey´s viktigste ideer; å 

få erfaringer elever gjør seg utenfor skolen, til å stemme overens med erfaringene de gjør på 

skolen (Säljö, 2013, s.67). Ifølge Westrheim (2014, s.41) har minoritetselever erfaringer og 

opplevelser som andre kan lære av, og som kan belyse fagstoffet elevene jobber med, og på 

den måten kan livshistorier og erfaringer, sammen med litteratur og varierte 

undervisningsformer, utgjøre kjernen i undervisning og læringsprosesser. Ellen mener at 

samfunnsfaget har en helt spesiell rolle her fordi faget gir rom for å snakke om dagsaktuelle 

tema hvor det er enkelt å trekke inn både seg selv og at elevene trekker inn seg selv i den 

aktuelle tematikken: «[...] faget handler jo mye om opplevelsen av det å være elev og 

menneske, og det å leve i samfunnet».  

 
Med utgangspunkt i tidligere forskning (for eksempel Svendsen, 2014; Midtbøen, Orupabo & 

Røthing, 2014; Røthing, 2015) kunne man anta at fokuset i undervisningen om rasisme var 

knyttet til en mer klassisk forståelse av begrepet, samt til noe som skjer andre steder og i en 

annen tid. På bakgrunn av funn fra intervjuene virker ikke dette å være tilfellet blant dette 

utvalget lærere. Her virker elevenes egne erfaringer å være et av hovedfokusene. Hva elevene 

lærer om rasisme og diskriminering virker i stor grad å avhenge av hva som opptar og 

interesserer elevene i egne liv. Dette viser det motsatte av hva for eksempel Svendsen (2014) 

finner i sin analyse, hvor hovedfokuset i undervisningen i stor grad kan kobles opp mot 

Wieviorkas (1995) to siste nivåer av rasisme (rasisme som politisk og total). Det lærerne på 

denne skolen skisserer viser at det kanskje er de to første nivåene (rasisme som mindre 

utilsiktede holdninger og handlinger og rasisme som fragmentert) som får hovedfokus i 

undervisningen, og at definisjonene er mer avhengig av hva elevene selv legger i begrepene. 

Det å bruke elevers egne erfaringer kan imidlertid ha noen fallgruver. I sin artikkel skisserer 

Kumashiro (2000) ulike former for undervisning, hvor undervisning om «den Andre» kan 

bidra til å synliggjøre for elevene forståelser av ulike måter å leve på. Kumashiro (2000) 

problematiserer likevel at å fokusere for mye av undervisningen på dette, vil kunne bidra til å 
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forskere forestillinger og stereotyper om «den Andre». I dette tilfellet blir denne formen for 

undervisningen på mange måter undervisning om elevene selv, men det Kumashiro (2000) 

problematiseres kan likevel gjøre seg gjeldende her. Dette er noe Ane er inne på i intervjuet, 

og sier: «Vi vil jo at elevene skal være frie fra å være representanter for en gruppe, det er jo 

formålet. Men det er jo også en styrke å kunne bruke elevenes egne erfaringer i arbeidet med 

tematikken».  

 
Studien er imidlertid utført på en skole hvor mange minoriteter er representert, og ifølge 

lærerne sitter mange av elevene med ulike opplevelser og erfaringer knyttet til tematikken. 

Det er derfor verdt å stille spørsmål om i hvilken grad denne måten å jobbe på er overførbart 

til andre skoler som kanskje ikke har denne representativiteten av minoriteter i klasserommet. 

I et klasserom hvor få minoriteter er representert kan det å fokusere på elevers egne erfaringer 

bringe med seg flere problematiske aspekter, for eksempel ved at én elev blir ansett som en 

«ekspert» eller «representant» for gruppen han eller hun er ansett å være en del av. Dette kan 

videre bidra til å befeste forestillinger om avstand og forskjell mellom normen og «den 

Andre» (Kumashiro, 2000).  

 
Hos flere av lærerne virker denne kunnskapen om rasisme å fokusere på de individuelle 

aspektene ved rasisme og diskriminering, hvor elevenes egne erfaringer og refleksjoner er det 

viktigste. Ved å, i for stor grad, basere seg på elevenes egne erfaringer rundt tematikken, kan 

man på mange måter bidra til at rasisme og diskriminering kun forstås fra et individuelt 

perspektiv (Arneback & Jämte, 2017). På bakgrunn av dette kan det tenkes at de strukturelle 

perspektivene tas opp i mindre grad. Adrian uttrykker imidlertid at han i undervisningen er 

opptatt av å gi elevene forståelse for og redskaper til: «[...] å kunne forstå seg selv i 

samfunnet, og hvilke strukturelle hindringer og muligheter som ligger der for hver enkelt», og 

kobler på den måten sammen det individuelle og strukturelle perspektivet. Ane og Adrian er 

de av lærerne som eksplisitt understreker at kunnskap om de strukturelle aspektene ved 

rasisme og diskriminering er en viktig del av undervisningen: «Elevene må få tid til å tenke 

over sine egne fordommer, og snakke om privilegier og hvordan man gjennom stereotypier og 

fordommer opprettholder visse strukturer i samfunnet» (Ane). Nora er også inne på dette ved 

at hun mener det er viktig at elevene får reflektere rundt hva normer og fordommer betyr, 

hvor de kommer fra, og hvordan samfunnet fungerer som følge av dette. Ane uttrykker at det 

også er viktig at elevene tilegner seg kunnskap om rasisme og diskriminering, blant annet 
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gjennom å få mulighet til å lese og forstå teorier knyttet til dette: «Jeg ønsker at elevene skal 

kunne kjenne igjen rasisme, og da må de også ha kunnskap om det». Lars er også av de som 

snakker om at teorier om rasisme bør være en del av undervisningen, men kobler dette til 

historiefaget hvor de i større grad diskuterer rasetenkning og ideologier: «[...] i historie har 

man mer tid til å gå inn på denne typen teorier enn i samfunnsfag». Mangel på tid er noe Ane 

også er inne på når det kommer til denne typen tematikk, og uttrykker at hun prøver å jobbe 

tverrfaglig rundt tematikken i engelsk og samfunnsfag.  

 
Kunnskap om diskriminering uttrykkes av flere av lærerne som et mer eksplisitt tema i 

undervisningen, og et tema som også oppleves av dem som enklere og lettere å undervise om 

på bakgrunn av ulike faktorer (jf. 4.1.2). Nora sier for eksempel:  

 
Det er jo et enklere begrep å undervise om, blant annet fordi det har en fast definisjon 

[...] Jeg mener begrepet rommer mer enn rasisme da, fordi det tar mer tak i kjernen av 

problemet [...] man kan bruke mange flere eksempler [...] og hvis elevene skjønner 

problemet ved diskriminering på alle nivåer og ulike typer av det, så kan de i større 

grad se seg selv utenfra også. (Nora) 

 
Nora viser med dette sitatet at hun mener diskrimineringsbegrepet kan fungere litt som en 

paraply for tematikken, blant annet fordi begrepet rommer mer og gir mulighet for å diskutere 

flere aspekter ved samfunnet. Både Lars og Ane sier at de diskuterer og snakker om 

diskriminering i forbindelse med arbeidsliv, kjønn og i noen grad seksualitet.  

 
Et annet aspekt som kommer frem av intervjuene er at rasisme- og diskrimineringstematikken 

knyttes til andre deler av læreplanen, heller enn å fungere som et konkret og avgrenset tema i 

undervisningen. Adrian sier for eksempel:  

 
Det er ikke alltid sånn at «i dag skal vi snakke om rasisme og diskriminering», men at 

det heller kommer inn gjennom temaet individ, kultur og samfunn for eksempel [...] 

Det blir mer sånn identitetsforståelse, «hvem er jeg, hvordan ser samfunnet ut og hva 

er det vi skal ut i?» (Adrian) 

 
Individ, kultur og samfunn er ett av hovedområdene i Læreplanen for samfunnsfag (LK06), 

og her nevnes rasisme eksplisitt: «[...] Det handlar óg om [...] korleis framandfrykt og rasisme 
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kan motarbeidast». Dette fremgår altså av Læreplanen (LK06) som noe man skal være innom 

i samfunnsfaget, og det er slik naturlig at Adrian kobler disse temaene til rasisme.  

 
Undervisningstemaene demokrati, medborgerskap, kriminalitet, arbeidsliv, ulikhet og politikk 

er også blant de delene av læreplanen som kobles opp mot rasisme- og 

diskrimineringstematikken av lærerne. Ane sier for eksempel at hun syns kompetansemålene 

som handler om demokrati er viktig, og at dette ganske tydelig kan kobles til tematikken: 

«[...] Jeg mener at hvis folk opplever rasisme, eller at deler av samfunn er bygget på rasistisk 

tankegods, så mener jeg at det truer demokratiet». Dette er noe også Adrian understreker, og 

sier i tillegg at «[...] dette med at elevene har en representasjon og at elevene opplever at de 

blir hørt er en ekstremt vesentlig del av dette arbeidet». Adrian uttrykker videre at det handler 

om å gi elevene mulighet til å forstå seg selv i dette bildet, og hvilke strukturelle hindringer 

som ligger der for hver enkelt – og at det å lære om demokratiet og demokratiske verdier er 

viktig her. Alle lærerne knytter spesielt diskriminering til det som omhandler arbeidsliv, og at 

dette blir en naturlig del av arbeids- og næringslivstematikken i undervisningen: «[...] Det å 

koble det til arbeidslivet blir spesielt viktig for de klassene på yrkesfag for eksempel, hvor 

elevene har erfaringer med ekskludering og utenforskap i forbindelse med jobb og 

jobbsøking» (Ane). Både Lars og Ellen sier at de har brukt tematikken som inngang for å 

snakke om kriminalitet, hvor Lars for eksempel har brukt drapet på Benjamin Hermansen for 

å snakke om rasistisk motivert vold. Ellen uttrykker imidlertid en bekymring rundt å bruke 

kriminalitet og statistikk som inngang for å snakke om rasisme: «[...] jeg ønsker jo ikke at 

statistikken vi bruker skal bygge videre opp under stereotypier og fordommer som finnes der 

ute». Bruk av statistikk kan imidlertid bidra til å sette søkelys på og reflektere over 

strukturelle aspekter ved rasismebegrepet, hvor raseprofilering og institusjonell rasisme kan 

inngå.  

 
For samtlige lærere virker det altså mer hensiktsmessig å inkorporere arbeidet med rasisme og 

diskriminering i flere deler av læreplanen, heller enn å behandle det som et avgrenset og 

konkret tema i undervisningen. På spørsmål om dette er noe som forventes eller har blitt 

avklart felles for alle samfunnsfaglærerne på skolen, er svaret nei, og det virker som om dette 

er noe lærerne selv legger opp til: «Det blir jo litt opp til hver enkelt lærer hva man velger å 

fokusere på og knytte til hverandre, ut ifra hva man tenker er viktig og mindre viktig» (Ane).  
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Det å inkorporere tematikken på denne måten virker i og for seg som en hensiktsmessig og 

viktig del av arbeidet, men dette sikrer imidlertid ikke at dette blir gjort i alle klasserom. Både 

Ane og Lars understreker for eksempel at manglende tid gjør at ulike temaer prioriteres i ulik 

grad, og at det dermed blir opp til hver enkelt lærer hvor mye man velger å fokusere på dette 

arbeidet.  

 

4.2.2 Ferdigheter til å leve i et samfunn der rasisme og diskriminering 

eksisterer 
 
Et annet fokus blant lærerne er det å ruste elevene til å leve i et mangfoldig samfunn, det å gi 

dem ferdigheter til å takle ulike former for rasisme og diskriminering, og det å kunne bidra til 

positiv endring for seg selv og andre.  

 
Ellen sier for eksempel: «Dette er jo en elevgruppe som vi erfarer møter ulike former for 

rasisme og diskriminering i sin hverdag, og da må vi også kunne gi dem ferdigheter til å møte 

dette utenfor skolen». Dette er noe flere av lærerne også er inne på i intervjuene. Denne typen 

arbeid for «den Andre» (Kumashiro, 2000) kan imidlertid stå i fare for å, i for stor grad, rette 

oppmerksomheten mot et individperspektiv, hvor man arbeider med individuelle fordommer, 

kulturforskjeller og diskriminering av «den Andre». Ifølge Kumashiro (2000) og Røthing 

(2017) kan dette føre til en mangelfull inkludering av makroperspektiver på undertrykkelse og 

ulikhet fordi denne tilnærmingen ikke stiller krav til at undervisningen fokuserer på 

ulikhetsskapende mekanismer og hvordan undertrykkelse og ulikhet opprettholdes. 

 
Likevel fremkommer det også et fokus på ferdigheter knyttet til medborgerskap hos alle 

lærerne i arbeidet med rasisme og diskriminering i samfunnsfagundervisningen, hvor de 

strukturelle perspektivene også inkluderes. Ane mener at gjennom å lære elevene å kjenne 

igjen rasisme og diskriminering, være kritiske til egne og andres privilegier, samt gjøre det 

tydelig at dette er noe man ikke skal godta, så kan man ruste elevene til å stå opp for seg selv 

og andre i fremtiden: «Jeg tenker at vi må vise elevene at det går an å endre noe, dette 

endringsperspektivet må være tydelig» (Ane). Adrian sier for eksempel også at: «Vi må kunne 

gi elevene de virkemidlene de trenger til å påvirke samfunnet ut ifra det de opplever. Det er 

det som til syvende og sist er viktig for å kunne gå ut og endre et demokrati». Det Ane og 

Adrian er inne på her går på mange måter i retning av de to siste typene antidiskriminerende 

undervisning Kumashiro (2000) skisserer – undervisning som er kritisk til privilegier og 
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«andregjøring» og undervisning som endrer eleven og samfunnet. Adrian uttrykker videre at 

han prøver å gi stafettpinnen videre til elevene slik at de forhåpentligvis kan gjøre samfunnet 

til et enda bedre sted å leve i for de aller fleste. Lars og Ellen uttrykker også at det å lære 

elevene å være en medborger er et fokus i arbeidet, men har en litt annen tilnærming til hva 

dette innebærer. Lars mener at arbeidet mot rasisme og diskriminering er overordnet og 

handler mest om et dannelsesaspekt, og sier videre at: «[...] Det handler jo om å gi elevene 

ferdigheter til å møte det samfunnet de skal ut i». Dette er også noe Ellen understreker som en 

viktig del av samfunnsfaget:  

 
[...] det handler mer om å utvikle seg som menneske i samvær med andre. Og det har 

man mulighet til i samfunnsfag, i og med at det er mye diskusjon og mye lærestoff 

som er relatert til vårt liv. De (elevene) skal jo komme ut herfra og være i stand til å 

delta i samfunnet sammen med alle typer mennesker. (Ellen) 

 
Ellen uttrykker videre at et fokus i undervisningen bør være å lære elevene å akseptere 

forskjeller, og at man må skape rom for mange ulike meninger i klasserommet. Lars mener 

det også er viktig at elevene får opplæring i toleranse og at de lærer hvordan man forholder 

seg til mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige holdninger. Det Ellen og Lars 

uttrykker her kan kobles til ulike elementer ved elevers medborgerskap, som handler mye om 

det å være et menneske i samfunnet (Sætra & Stray, 2019). Elementene de virker å fokusere 

på i arbeidet med elevers medborgerskap er dannelse (Fjelstad & Mikkelsen, 2008), toleranse, 

og å gi rom for et uenighetsfellesskap (Iversen, 2018).  

 
Ut ifra det lærerne uttrykker overfor, kan det virke som at Lars og Ellen på sin side i størst 

grad fokuserer på de individuelle perspektivene ved tematikken når de kobler det til 

ferdigheten til å være en medborger, og knytter seg slik til toleransepedagogikken (Røthing, 

2019). Ane og Adrian vektlegger i større grad et endringsperspektiv, og en bevissthet rundt 

strukturer og privilegier, noe som knyttes tettere mot den normkritiske pedagogikken. Ifølge 

Westheimer & Kahne (2004, ref. i Sætra & Stray, 2019) vil hvilke valg man gjør i 

samfunnsfagundervisningen ha konsekvenser for hvilke medborgere man får. Westheimer & 

Kahne (2004) skisserer i sin artikkel tre idealtyper av medborgere: «den personlig ansvarlige 

medborgeren», «den deltagende medborgeren» og «den rettferdighetsorienterte 

medborgeren». Den første idealtypen har en individualistisk form, og en personlig ansvarlig 

medborger er en som evner å opptre ansvarlig innenfor de rammene av fellesskapet han eller 
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hun er en del av. Lars og Ellens utsagn om elevers medborgerskap og hva dette innebærer, 

kan på mange måter kobles til denne type medborgerskap. Ane og Adrian, med sine utsagn, 

knytter seg tydeligere til de to andre typene medborger: Den deltagende medborgeren 

kjennetegnes blant annet av at han eller hun har vilje og evne til å delta i fellesskapsorienterte 

tiltak i lokalmiljøet. Både Ane og Adrian er opptatt av at elevene skal tilegne seg ferdigheter 

til å delta i samfunnet, og at man gjennom å bygge på elevers erfaringer og knytte 

undervisningen til deres liv gjør dette mulig. Gjennom å lære elevene til å være kritiske til 

egne og andres privilegier, mener Ane at elevene har bedre forutsetninger for å kunne møte 

verden der ute. I tillegg virker endringsperspektivet å være et viktig aspekt ved 

undervisningen for både Ane og Adrian. Det de uttrykker kan derfor kobles til den tredje og 

siste idealtypen, den rettferdighetsorienterte medborgeren, som kjennetegnes av at han eller 

hun søker sosial rettferdighet, og evner å analysere og stille spørsmål ved økonomiske, sosiale 

og politiske krefter (Westheimer & Kahne, 2004; Sætra & Stray, 2019)  

 
En annen ferdighet som Nora, Lars og Ellen nevner eksplisitt er det å trene elevene i kritisk 

tenkning: «Jeg syns kritisk tenkning er veldig viktig da, gjennomgående i alt [...] At du lærer 

elevene, utfordrer dem, stiller kritiske spørsmål og har diskusjoner rundt tematikken. For 

eksempel ved å stille seg kritisk til ulike normer i samfunnet» (Nora). Dette er også noe Ellen 

uttrykker, og sier videre at hun: «tror kritisk tenkning er gjennomgående viktig for å gi dem 

redskapene til å forstå samfunnet». Lars mener det er viktig å få elevene til å reflektere rundt 

egne holdninger og handlinger. Ifølge Ferrer et al. (2019, s.17) handler kritisk tenkning om 

reflekterende tenkning - en aktiv og vurderende tilnærming til antakelser og vedtatte 

sannheter. Ferrer et al. (2019) stiller i sin artikkel spørsmålet om hvorvidt kritisk tenkning er 

en generell ferdighet, eller om det kan være en spesifikk ferdighet innenfor samfunnsfaget. De 

hevder at på bakgrunn av at samfunnsfaget gir elevene mulighet til å lære å se og forstå sin 

omverden, så legger faget til rette for at elevene kan tenke kritisk om samfunnet som omgir 

dem, slik at de kan delta i offentligheten (Parker, 2015, s.3, ref. i Ferrer et al., 2019, s.17). De 

gjør med dette en kobling mellom kritisk tenkning i samfunnsfag, og det å være en aktiv 

medborger, ved å nevne elementer fra den deltakende og den rettferdighetsorienterte 

medborgeren. Ifølge Ferrer et al. (2019, s.17) er kritisk tenkning en forutsetning både for 

deltakelse i et demokratisk samfunn, og for at samfunnet i seg selv skal være demokratisk. I 

intervjuene gjør ikke Lars og Ellen en direkte kobling mellom kritisk tenkning og 

medborgerskap, men det er, ut ifra deres fokus på kritisk tenkning, grunnlag for å tro at dette 
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er noe de også fokuserer på i arbeidet med å gi elevene ferdigheter til å være en medborger i 

møte med samfunnet. Selv om det bare er Nora, Lars og Ellen som eksplisitt nevner kritisk 

tenkning som en viktig ferdighet i arbeidet med rasisme og diskriminering, viser utsagn fra 

både Ane og Adrian at dette er noe de også fokuserer på. Gjennom vektlegging av 

maktstrukturer, privilegier og endringsperspektiv blir normkritikk viktig (Lorentzen & 

Røthing, 2017, s.121, ref. i Ferrer et al., 2019, s.17). Dette innebærer en kritisk undersøkelse 

av synlige og usynlige maktforhold og strukturer i samfunnet – noe både Ane og Adrian 

uttrykker at de har fokus på.  

 
På bakgrunn av at dette er en skole hvor mange ulike minoriteter er representert, virker det 

altså å være et fokus på å forberede elevene på å blant annet møte ulike former for rasisme og 

diskriminering i samfunnet de selv er en del av. Dette kan i noen tilfeller føre til at 

individuelle perspektiver på rasisme og diskriminering vektlegges mer enn andre 

perspektiver. I tillegg fremkommer det et fokus blant noen av lærerne på å lære elevene å 

møte andre med toleranse, respekt og likeverd, som også kan stå i fare for å fokusere for mye 

på det individuelle perspektivet, men som også har innslag av en interkulturell arbeidsmåte. I 

intervjuene virker det imidlertid som at de strukturelle perspektivene ved rasisme også 

vektlegges i undervisningen, ved at kritisk tenkning, utfordring av normer og fordommer, 

samt det å gi elevene ferdigheter til å reflektere rundt egne holdninger og handlinger, er noe 

som trekkes frem av flere. I tillegg er endringsperspektivet fremtredende hos spesielt Ane og 

Adrian, og deler av fokuset peker i retning av en normkritisk arbeidsmåte (Kumashiro, 2000; 

Arneback & Jämte, 2017; Ferrer et al., 2019).  

 

4.2.3 Om holdningsendring i klasserommet  
 
Alle lærerne i utvalget er opptatt av at elevene skal læres opp i de holdningene og verdiene 

som skolen står for, og at dette kan bidra til å motvirke ulike former for rasisme og 

diskriminering. Man kan stille spørsmål ved i hvor stor grad en lærer faktisk kan påvirke 

elevers holdninger og oppfatninger. Undervisning i verdier og holdninger skjer ifølge Hunnes 

(2015, s.130) implisitt i alle fag slik det kommer til uttrykk blant annet i arbeidsmåter, 

kommentarer, og hvordan lærere og elever behandler hverandre.  

 
Adrian sier for eksempel: «Det demokratiske aspektet ved samfunnsfaget er viktig i dette 

arbeidet, og vi må prøve å påvirke elevene i riktig retning når det gjelder holdninger til andre 
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mennesker». Flere av lærerne er også opptatt av å vise elevene hva de aksepterer og ikke av 

holdninger og atferd, og henviser da til ulike situasjoner i klasserommet de anser å kunne 

innebære rasistiske og/eller støtende utsagn (mikroaggresjon, hverdagsrasisme). Når man som 

lærer hører utsagn i klasserommet som strider med skolens verdigrunnlag og egen etikk, kan 

man intuitivt respondere med motstand og avvisning (Moldrheim, 2014, s.15; Mattsson, 

2019). Både Nora og Ellen uttrykker at de har «nulltoleranse» i møte med rasistiske uttrykk 

og utsagn i klasserommet, og Ellen spesielt, understreker at hun er svært opptatt av å vise til 

elevene at hun ikke aksepterer dette i sitt klasserom. Det å ha nulltoleranse for ulike utsagn 

kan forstås som et korrigerende arbeid i lys av Arneback & Jämtes (2017) rammeverk, og 

virker å være en fremtredende del av arbeidet hos både Nora og Ellen. Eriksen & Lyng (2015, 

s.36) er av dem som har stilt seg kritisk til nulltoleranse-tilnærmingen, der umiddelbare 

negative sanksjoner er fremtredende. De mener at denne typen håndtering ikke nødvendigvis 

gir forutsetninger for en reell endring av problemet eller en holdningsendring. Nora og Ellen 

rammes imidlertid ikke helt av kritikken. Fordi selv om de ikke aksepterer visse utsagn i 

klasserommet, understreker de også at de bruker tid på å snakke med elevene om hvorfor det 

ikke er greit – enten der og da eller på et senere tidspunkt (Mattsson, 2019). Ane er også 

opptatt av å ta denne samtalen og sier: «Jeg tar den samtalen uansett om vi jobber med noe 

helt annet. Vi har ofte slike samtaler». Ellen er imidlertid tydelig på at det ikke må bli sånn at 

man ikke skal kunne si upopulære ting i klasserommet:  

 
Man kan ikke slå ned på alle ytringer. Men det er vanskelig å sette de grensene her og 

nå [...] Jeg er i hvert fall opptatt av at elever skal få lov å kunne ytre det meste, og også 

ha upopulære meninger. Men vi må likevel ha respekt for hverandre og gå ut fra 

klasserommet og være venner (Ellen) 

 
Alle lærerne virker opptatt av å være et forbilde for elevene ved at de viser at det ikke er greit 

å behandle andre på visse måter. Det at læreren fremstår som et forbilde for elevene, er noe 

Hunnes (2015) beskriver som én måte å arbeide med holdninger og verdier på i samfunnsfag 

– ved å vise at man ikke tillater slikt. Men selv om læreren uttrykker dette overfor elevene, 

betyr ikke dette at det vil bidra til en holdningsendring. Ifølge Moldrheim (2014, s.10) har hva 

en lærer sier eller ikke sier, gjør eller ikke gjør, større betydning for elevene dersom det finnes 

en god lærer-elev-relasjon. Mennesker man selv har anerkjent og som igjen har anerkjent deg, 

har større innflytelse i form av modellering.  
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Flere lærere uttrykker altså at en stor del av arbeidet med rasisme og diskriminering i skolen 

handler om håndteringen av slike situasjoner i klasserommet. Hvilken form for rasisme og 

diskriminering som skjer i klasserommet, og hvordan lærerne oppfatter og tolker det som 

skjer, har noe å si for hvordan de velger å håndtere ulike situasjoner. Samtlige lærere 

uttrykker at de opplever at det skjer rasisme på skolen. Rasismeeksemplene som lærerne 

kommer med kobles til ulike typer useriøse og ikke-intensjonelle slengkommentarer, 

bemerkninger, tull mellom venner, og utsagn som de mener ikke har grobunn i en rasistisk 

tankegang. Ellen sier for eksempel: «Elevene kaller hverandre veldig mye [...] I dag var det 

«neger» som ble brukt flere ganger, og det ble ikke sagt for å kun være slem, men litt sånn 

ertende». Det å koble utsagnene til ulike typer useriøse bemerkninger og til forsøk på humor, 

virker å være gjennomgående blant alle lærerne, og er noe andre forskere også har funnet i 

sine studier av klasseromsundervisning (Døving & Moe, 2014; Slåtten, 2016; Røthing, 2017 

ref. i Lenz & Moldrheim, 2019, s.5).  

 
Det blir imidlertid her et definisjonsspørsmål om hva lærerne anser som rasisme og ikke, og i 

hvilken grad slike uttrykk skal «slås hardt ned på» eller ikke. Eksemplene lærerne bruker på 

rasisme i klasserommet, kan på mange måter knyttes til ulike former for mikroaggresjon 

(Gressgård & Harlap, 2014, s.24; Sue et al., 2007, s.273). Selv om lærerne bruker slike utsagn 

som eksempel på at rasisme skjer på skolen, er de også forsiktige med å kalle det rasisme når 

de snakker om det: «[...] Jeg tenker jo egentlig ikke at det er rasisme da, eller, jeg vet ikke, 

det kan jo være det» (Ellen). Flere av lærerne vektlegger intensjonene bak utsagnene når de 

snakker om hvorvidt noe er rasisme eller ikke, og dette går imot definisjonen av hva 

mikroaggresjon innebærer (Sue et al., 2007): «[...] Jeg opplever ikke at det ligger en 

ideologisk rasetenkning til grunn for det de sier liksom» (Lars). Ut ifra dette kan man se en 

form for paradoks i det lærerne sier. Når de blir spurt om å komme med eksempler på hvilken 

måte rasismen kommer til uttrykk på skolen, henviser de til ulike former for mikroaggresjon. 

Samtidig er de også forsiktige med å kalle disse utsagnene for rasisme, med henvisninger til 

intensjonene bak. Dette er blant annet noe av det kritikken rundt mikroaggresjons-begrepet 

har gått ut på, at det er problematisk at det ikke finnes en enighet om hva det inkluderer og 

hva det utelukker, at det er for utelukkende avhengig av subjektive oppfatninger og at man for 

lett tilskriver fiendtlige intensjoner (Haslam, 2017; Lilienfeld, 2017; Friederdorf, 2015). Dette 

«paradokset» som fremkommer av det lærerne sier kan knyttes til det ansvaret de har overfor 
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alle elever, både den som krenker og den som blir krenket. Hvis betingelsen for å kalle noe 

rasisme er at det ligger rasistiske intensjoner bak, vil det kunne være vanskelig for de som 

lærere å tillegge dette til eleven som har uttrykt krenkende utsagn overfor noen andre. 

Samtidig ønsker man å anerkjenne den krenkedes opplevelser, uavhengig av hvilke 

intensjoner som ligger bak det som blir sagt eller gjort. En felles forståelse av hva rasisme er, 

hvordan det kan komme til uttrykk og om hvorvidt intensjonene bak har noe å si, virker derfor 

å være viktig i arbeidet med å motvirke slike holdninger i klasserommet. Ane uttrykker 

likevel at slengbemerkninger, uavhengig av om de er ment rasistisk eller ikke, kan skape 

ringvirkninger og bidra til å normalisere denne type ordbruk. Uavhengig av om lærerne mener 

det er rasisme eller ikke, så ønsker de likevel ikke at støtende utsagn skal forekomme i sine 

klasserom, og er opptatt av å formidle disse holdningene til elevene.  

 

4.2.4 Hvordan arbeidere lærerne med tematikken?  
 
Selv om arbeidet med rasisme og diskriminering i stor grad knyttes til et generelt arbeid og til 

en kombinasjon av faglig og sosial læring, nevnes likevel noen konkrete undervisningsformer 

som lærerne mener er godt egnet til å ta opp denne typen tematikk i samfunnsfag. Et fokus på 

samtaler og diskusjoner i klasserommet, og ulike former for perspektivtaking, er 

gjennomgående hos alle lærerne.   

 
4.2.4.1 Samtale og diskusjon  

Lærerne i utvalget uttrykker at det å snakke om, utfordre og diskutere ulike former for 

fordommer, stereotypier og oppfatninger, både blant elevene og generelt i samfunnet, er en 

fremtredende del av arbeidet i samfunnsfaget.  

 
Nora har for eksempel brukt et undervisningsopplegg om hatprat som inngang: «Det 

innebærer at elevene får utdelt en rekke utsagn fra ulike mennesker, også skal disse rangeres 

etter hvem som er verst [...] Her får elevene mulighet til å diskutere hvorfor det er ille og hva 

som gjør det ene verre enn det andre». Nora uttrykker at hun syns det er en fin inngang å 

snakke om hat generelt, heller enn å gå direkte inn på rasismebegrepet. Hun mener det er 

hensiktsmessig å snakke om hva man kan si og ikke si, hvorfor man kan si noe eller ikke, uten 

at det er noe fasitsvar på det, og at: «det viktigste er at elevene lærer seg å tenke kritisk og få 

bevissthet rundt det, og skjønne hva effekten av ulike slengbemerkninger er» (Nora). Ane 

nevner også at hun har mange diskusjoner om tematikken i klasserommet, og at én metode 
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hun har brukt er fire-hjørner-metoden: «[...] Jeg kommer med en påstand også stiller elevene 

seg i hvert sitt hjørne ut ifra det de mener [...] Her får elevene mulighet til å øve på 

argumentasjon og å snakke om det. Samtidig så kan det bli helt kaos». Dette kaoset knyttes da 

til potensielle konflikter og uenigheter som kan oppstå i møte med ulike meninger og uttrykk 

for holdninger i klasserommet. Det å «åpne for debatter som kan ta ukontrollerbare retninger, 

kan oppleves utrygt» (Anker & von der Lippe, 2015, s.94, ref. i Røthing, 2019, s.42). Dette 

kan, ifølge Hess (2009) bidra til at lærere vegrer seg for å inkludere elevene i diskusjoner om 

kontroversielle og/eller sensitiv tematikk i undervisningen fordi det kan skape mye 

uenigheter. Ane er imidlertid tydelig på at dette er noe hun mener er viktig og som hun prøver 

å ha fokus på, uavhengig om det kan skape splid og ubehagelige situasjoner i klasserommet, 

og sier at «[...] det er en sjanse jeg er villig til å ta».  

 
Adrian har flere ganger brukt fordomstreet som utgangspunkt for diskusjoner rundt 

tematikken, der fokuset er på: «[...] hvilke fordommer man selv har, og hva man mener er 

bakgrunnen for hvorfor fordommene finnes, både på individ- og gruppenivå».. Her er man 

igjen inne på årsaker til fordommer og rasisme, og dette kan på mange måter bidra til økt 

kunnskap om rasisme for elevene. Ellen mener imidlertid at samfunnsfaget er et fag med en 

litt annen funksjon enn å bare lære elevene fag: «I samfunnsfag så snakker vi mye om det å 

være menneske i samfunnet, og man kommer ganske tett på elevene i slike diskusjoner». Hun 

trekker videre frem at diskusjoner i stor grad kan bidra til å lære elevene hvordan man 

forholder seg til andre som mener noe annet enn dem selv, og at klasserommet er en viktig og 

trygg arena for å trene elevene i å møte mostand: «[...] Det blir en del av 

medborgerskapsundervisningen, å lære elevene å være en medborger» (Ellen).  

 
Flere av lærerne understreker altså viktigheten av diskusjon for blant annet å utvikle elevenes 

kritiske tenkning, medborgerskap, samt respekt og toleranse for andre mennesker. Det å ha 

elevaktive diskusjoner om temaer som oppleves å relatere seg til eget liv, fremmes av flere 

utdanningsforskere-og teoretikere som potensielt styrkende for elevers engasjement, selvbilde 

og toleranse, samt for deres demokratiske medborgerskap og evne til medbestemmelse og 

solidaritet (Hess & McAvoy, 2015; Stray & Sætra, 2018; Freire, 2018; Klafki, 2018). Når det 

er snakk om diskusjoner i samfunnsfag, så er det imidlertid kun Ane og Adrian som eksplisitt 

nevner samtaler rundt privilegier og maktforhold i samfunnet, og fokuset på de strukturelle 

aspektene i diskusjoner er varierende blant lærerne. Likevel nevner alle samtaler rundt 
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fordommer, normer og stereotypier som en viktig del av undervisningen, og det virker som at 

undervisningen på noen områder går i en retning av en normkritisk arbeidsmåte.  

 
4.2.4.2 Perspektivtaking  

Flere av lærerne snakker om det å kunne sette seg inn i andres situasjon, og det å få inntrykk 

fra flere kulturer, perspektiver og synspunkter. Hunnes (2015, s.136) skriver at gjennom 

fortellinger kan det store og abstrakte bli mer konkret og føre til emosjonelle inntrykk, og 

åpne opp for identifikasjon. Koritzinsky (2014) uttrykker at elever må få erfare og oppleve 

hvordan møter mellom mennesker med ulik kulturell og/eller nasjonal bakgrunn kan gjøre 

tilværelsen mer variert, spennende og lærerik – og videre at samfunnsfaget vil ha stor nytte av 

å bruke eksempler fra film, bøker og musikk. Ane forteller for eksempel:  

 
Jeg jobber parallelt med samfunnsfag og engelsk siden jeg har klassen i begge fag. Så i 

engelsken har vi sett en film som tar opp rasisme og ulikhet i USA, også har vi jobbet 

med (i begge fag) hvordan det er for ungdommene i den filmen da. Også trekker vi 

koblinger til vårt samfunn og til eget liv – hvordan elevene kan være med på å påvirke 

det samfunnet vi lever i.  

 
Adrian nevner også at han flere ganger har brukt bilder som viser ekskluderende og rasistiske 

hendelser, og at han prøver å få elevene til å reflektere over og leve seg inn i dette: «[...] Jeg 

spør for eksempel: «Hva er dette? Hvorfor skjer dette? Hvorfor tror dere dette skjer, og hva 

er konsekvensene av det?», også la elevene sette seg inn i andres situasjon og koble det til 

eget liv da».  

 
Det å se film, bilder eller lese litteratur der unge får mulighet til å identifisere seg med en 

person i fortellingen er eksempel på noe som utvikler evnen til å ta et annet menneskes 

perspektiv (Moldrheim, 2014). Ifølge Nussbaum (2010) er det ikke nok med bare kunnskap 

og logikk, og hun mener at det må inkluderes en annen dimensjon, nemlig fantasi, for å kunne 

relatere seg til den komplekse verden rundt. Hun understreker videre at bruk av 

skjønnlitteratur og film i undervisningen er nødvendig nettopp på grunn av dette, og at det kan 

bidra til å hindre utviklingen av fordommer og diskriminering (ref. i Moldrheim, 2014, s.13). 

Ane uttrykker imidlertid en bekymring rundt å la filmer og fortellinger om andres 

enkeltopplevelser stå igjen som en objektiv sannhet for elevene. Dette er også noe Crocco 

(2015) og Kumashiro (2000) omtaler som problematiske aspekter ved undervisning om «den 
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Andre». Ifølge Lenz & Moldrheim (2019, s.45) er det viktig å ha refleksjoner rundt 

begrensningene som perspektivtakingen bringer med seg. Uten en slik refleksjon kan man lett 

falle for forenklinger og essensialisering av andre mennesker og grupper. Crocco (2015, 

s.209) understreker videre at narrativer og fortellinger ikke er objektive, og at når læreren 

bringer verden inn i klasserommet så konfronterer læreren uunngåelig problemet med 

elevenes syn på at ens egne kulturelle måter å gjøre ting på er «naturlige», mens det andre 

samfunn gjør, er rart. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hvilke problemer som kan 

oppstå ved å introdusere skjønnlitteratur i samfunnsfagklasserommet, blant annet fordi at det i 

samfunnsfag antas at fagstoffet er «sant» (Crocco, 2015, s.214). Dette er noe alle lærerne 

reflekterer rundt ved at de føler en bekymring knyttet til det å bygge opp under og/eller 

forsterke visse stereotypier og antakelser når tematikken tas opp. Å lære og høre om «den 

Andre» bør ifølge Kumashiro (2000, s.34) ikke gjøres for å fylle et kunnskapsgap, men heller 

for å forstyrre kunnskapen som allerede er der. 

 

4.2.5 Relasjonsarbeid og klassemiljø  
 
Flere av lærerne nevner at det å ha en god relasjon til elevene, og det å bygge opp et godt 

klassemiljø, er en forutsetning for all læring, og spesielt i arbeidet med rasisme og 

diskriminering. Dette gjelder alle aspektene nevnt overfor: samtale/diskusjon, 

perspektivtaking og elevers erfaringer, samt holdningsarbeidet.  

 
Ellen fokuserer spesielt på å skape et klasseromsklima hvor det meste skal være greit å si, og 

at det skal være rom for alle typer meninger i klasserommet: «[...] jeg tenker man må ha høy 

takhøyde i samfunnsfag». Dette er også noe Nora anser som spesielt viktig:  

 

Jeg tror det handler om at de må føle seg trygge, også må man unngå den 

rasismestemplingen. Også er det viktig å se ting fra forskjellig perspektiv, og egentlig 

gro den der nysgjerrigheten. Men først og fremst at de tør å, at du har et klima i 

klasserommet der det er lov å snakke om ting, det er lov å spørre om ting, du blir tatt 

seriøst på det. (Nora)  

 
Ifølge Røthing (2019) viser nyere norsk forskning basert på klasseromsobservasjoner og 

intervjuer med lærere, at lærere kan kjenne på et ubehag og rådvillhet når elever ytrer seg 

negativt eller hatefullt overfor andre grupper av mennesker (se for eksempel Røthing, 2007; 
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Eriksen, 2013; Svendsen, 2014; Thomas, 2016; Often, 2017). Her kan imidlertid virke som at 

det å ha gode relasjoner til elevene, samt et åpent, trygt og tillitsfullt klasseromsmiljø, er noe 

som bidrar til at det å ta opp slike sensitive temaer oppleves lettere – både for elever og 

lærere.  

 
Samnøy (2015, s.118) skriver at det er viktig at læreren kjenner elevene og derfor kan være 

oppmerksom på hvilke fordommer som bør utfordres eller avlæres, både generelt i samfunnet, 

men også i lokalsamfunnet og i elevgruppen. Det kan imidlertid være et problem hvis læreren 

gjør seg opp for mange antakelser om hva elevene trenger, samt hvilke opplevelser og 

fordommer de har (Kumashiro, 2000, s.31). Dette er noe flere av lærerne er inne på i 

intervjuene, og de understreker viktigheten av at å bruke elevenes egne erfaringer må skje på 

elevens eget initiativ, og at en god relasjon til elevene er en forutsetning. Adrian sier for 

eksempel:  

 
Jeg er veldig opptatt av at hvis elevenes erfaringer skal tas med i undervisningen, så 

må det skje på eget initiativ. Jeg spør for eksempel aldri om en elev kan fortelle om en 

opplevelse de har hatt med rasisme uten at de tar det opp selv. (Adrian) 

 
Gode relasjoner og godt klasseromsmiljø virker også viktig for arbeidet med holdninger i 

klasserommet (jf. 4.2.3 Om holdningsendring i klasserommet). Moldrheim (2014) bygger på 

det Hattie (2009) skriver om «den betydningsfulle andre» når det er snakk om å etablere en 

holdning mot fordommer på skolen. Hva læreren sier eller ikke sier, gjør eller ikke gjør, har 

større betydning for elevene dersom det finnes en god lærer-elev-relasjon. En lærer med gode 

relasjoner til elevene, som også velger å fremstå som tydelig nyansert, reflektert og ikke 

stigmatiserende, kan i seg selv være en modell for elevene, og dermed påvirke elevene til å 

opptre fordomsfrie i ord og handling (Moldrheim, 2014, s.10; Hunnes, 2015).  

 

4.2.6 Utfordringer i møte med tematikken  
 
På spørsmål om hvorvidt lærerne tenker at tematikken er kontroversiell eller ikke, mener 

samtlige at begrepene i seg selv ikke er kontroversielle – men noen mener likevel at 

tematikken har et potensiale til å være kontroversiell i enkelte tilfeller. Kontroversielle tema 

er ifølge Europarådet (2017): «tema som vekker sterke følelser og splitter opinionen i 

lokalmiljøer og samfunn» (s.8), og kan videre forstås som temaer som ikke har entydige svar 
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(Ljunggren, Unemar Öst & Englund, 2015, ref. i Anker & Lippe, 2016, s.262). Rasisme og 

diskriminering kan, ifølge denne definisjonen, sies å være kontroversielle tema – både fordi 

det kan vekke sterke følelser, og fordi det er tema som ikke har entydige svar. Ane sier for 

eksempel: «Jeg tenker jo egentlig ikke at det er kontroversielt, men det har et potensiale til å 

være ekstremt kontroversielt». Nora og Ellen uttrykker også at tematikken har et potensiale til 

å være kontroversielt, hvor Ellen understreker at det kan være sårt for elevene å snakke om. 

Adrian uttrykker også at han tenker at det er sårbart, men kanskje ikke kontroversielt. Lars 

mener at det verken er kontroversielt eller vanskelig å snakke om, med unntak av det å kunne 

bidra til å bygge opp under rådende stereotypier og fordommer.  

 
Frykten for å tråkke feil, og for å bygge opp under nåværende rasistiske og diskriminerende 

fordommer og stereotypier er noe som uttrykkes hos alle lærerne. Ellen sier for eksempel: 

«Jeg er jo redd for å understreke ting som de kanskje ikke har tenkt selv, ved at jeg tar det 

opp». Flere av lærerne nevner også at de tenker seg om én gang ekstra når denne typen 

tematikk skal tas opp i klasserommet. Ifølge Børhaug et al. (2017, s.191) er språket lærerens 

viktigste redskap. Språket legger føringer for hvordan mennesker tenker, assosierer, 

kategoriserer og oppfatter virkeligheten, og at det derfor er viktig at lærere er bevisst på 

hvilke språklige formuleringer og begrep de bruker. Dette virker flere av lærerne bevisst på, 

både i forkant av og underveis i undervisningen rundt tematikken: «Det ligger helt klart i 

bakhodet når man skal ta opp denne tematikken, jeg tenker at jeg må tenke litt mer over ting 

som jeg ikke har erfaring med, for eksempel rasisme» (Lars). Nora mener det er en 

forutsetning å ha et godt forhold til elevene når man skal ta opp sånne type tema, og at dette 

også gir større rom for å faktisk trå litt feil en gang iblant (Hunnes, 2015, s.132).  

 
En annen utfordring som flere av lærerne nevner er deres posisjonering i forhold til elevene 

når tematikken tas opp. På spørsmål om Nora har tenkt noe på sin posisjonering i forbindelse 

med å ta opp tematikken sier hun: «Jeg tror nok det hadde hjulpet mye hvis jeg hadde hatt en 

annen etnisk bakgrunn når jeg skulle snakka om det», og uttrykker videre at det er vanskelig å 

sette seg inn i det å føle seg annerledes og diskriminert på den måten som elevene kanskje har 

følt på. Dette er også noe Lars føler på, og mener det finnes noen utfordringer ved å være en 

«[...] velstående, privilegert, hvit mann [...]» i møte med erfaringene som elevene har. Lars 

opplever imidlertid ikke dette som problematisk, men mener det krever litt ekstra av han – at 

han i større grad må tenke gjennom sin rolle og sine formuleringer. Adrian nevner også dette, 
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men tilføyer videre at: «[...] mitt oppdrag blir da å gi dem de virkemidlene og mulighetene til 

å åpne dører og slå ned vegger da, for vi er jo ikke i mål når det gjelder rasisme og 

diskriminering». Bergstrøm (2014) mener imidlertid at det skal være ubehagelig for en hvit 

etnisk norsk lærer å undervise om tematikken, om det skal føre med seg en forandring. Ane 

føler ikke at hun har noe begrenset ytringsrom til å snakke om tematikken, men at det er 

viktig som lærer å være åpen om egen posisjonering i møte med elevene fordi de uansett vil 

merke det.  

 

4.3 Hvordan beskriver lærerne arbeidet med rasisme og 

diskriminering generelt på skolen?  
 
Arneback & Jämte (2017) er av de som mener at det fremmende, forebyggende og 

korrigerende arbeidet må skje kontinuerlig og på flere nivåer – ikke bare hos 

samfunnsfaglærerne. De understreker at for å få gjennomslag i virksomheten må rektor skape 

forutsetninger for et arbeid som involverer både personalet og elevene, og at det i denne 

prosessen er viktig at personalet streber mot samme mål og handler sammen (Arneback & 

Jämte, 2017). Men hva virker å være det viktigste fokuset i arbeidet generelt på skolen? Det 

generelle arbeidet som fremmes og bestrebes på skolen vil med relativt stor sannsynlighet 

også påvirke hvordan dette arbeidet blir gjort av enkeltlærere og i 

samfunnsfagundervisningen.  

 

På bakgrunn av at studien er utført på en skole som har vunnet Benjaminprisen, ligger det 

noen forventninger til at dette arbeidet er noe som skjer på flere nivåer i virksomheten. Det å 

vinne Benjaminprisen påvirker, ifølge spesielt Lars og Adrian, arbeidet som skjer på skolen. 

Lars sier for eksempel: «[...] Jeg tror det hjalp å vinne Benjaminprisen, kanskje det høres litt 

rart ut, men det legger også litt press på skolen da, for å vise at vi følger opp dette og at vi 

ønsker å jobbe videre med det». Adrian uttrykker videre at: «[...] det å vinne Benjaminprisen 

gir en enda sterkere bevisstgjøring og setter mer fokus på det, og gir oss en kraft til å fortsette 

dette arbeidet».  

 
Samtlige uttrykker imidlertid at de som samfunnsfaglærere føler på et større ansvar for dette 

arbeidet enn andre faglærere, samtidig som flere uttrykker at dette er noe som bør 

gjennomsyre hele virksomheten, og noe som alle lærere bør jobbe mot. Ane uttrykker også en 
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forventning til at ansvaret for dette arbeidet vil utvides i større grad i arbeidet med 

Fagfornyelsen:  

 
Til nå så har jo kompetansemålene styrt mye av det som skal skje i skolen, og da har 

samfunnsfag tydelige kompetansemål om denne tematikken, men vi får se med 

fagfornyelsen og den nye overordnede delen [...] Den understreker jo et tydeligere 

krav til alle lærere om å arbeide med denne tematikken, tenker jeg. (Ane) 

 
På spørsmål om hva lærerne tenker er skolens helhetlige tilnærming til tematikken svarer flere 

i retning av noe som kan kobles til det Arneback & Jämte (2017) betegner som relasjonelt og 

interkulturelt arbeid. I tillegg betegnes noe av dette arbeidet som forebyggende (Arneback & 

Jämte, 2017) Nora sier for eksempel at skolen jobber mye med relasjonsbygging, og at det 

foregår mye sosialt arbeid rundt elevene med ulike samlende aktiviteter på tvers av klasser. 

Flere av lærerne understreker at blant annet miljøteamet på skolen bidrar mye inn i dette 

arbeidet. Alle nevner samlende aktiviteter utenfor klasserommet som en viktig og uttalt del av 

arbeidet generelt på skolen, hvor lagsport, bordtennisbord på skoleområdet, konserter, 

musikkarrangementer, dansegrupper og FIFA-turneringer nevnes som eksempler. Ellen 

understreker at slike tiltak og arrangementer bidrar til å: «[...] binde elevene sammen på tvers 

av bakgrunn og de valgene de har tatt yrkesmessig og skolemessig». Slike typer 

arrangementer kan på mange måter bidra å avverge risikoer for krenkende behandling i 

virksomheten, ved at elevene får møtes på tvers av antatte gruppe-tilhørigheter og 

studieretning. Det å ha felles aktiviteter, både i og utenfor undervisningen er ifølge Arneback 

& Jämte (2017) en viktig del av det forebyggende arbeidet på skolen. Ifølge Gordon Allports 

(1979) anerkjente kontaktteori hevdes det at det viktigste man kan gjøre for å bryte ned 

fordommer, er erfaringer og møter med andre mennesker fra grupper man har fordommer 

mot. Disse tiltakene som blir gjort generelt på skolen kan på mange måter knyttes til Allports 

kontaktteori. Som Moldrheim (2014, s.10) understreker kan man imidlertid ikke kreve 

vennskap mellom elevene på samme måte som man kan kreve respekt og inkludering. Skolen 

kan likevel bygge arenaer der elevene blir kjent med nye sider av hverandre, samt bruke 

samarbeidsleker, idrett og gruppeoppgaver som gir felles mål eller lagfølelse. Ut ifra 

eksemplene lærerne kommer med kan det sies at tiltak inspirert av kontaktteori virker å være 

viktig i arbeidet mot utenforskap, fordommer, rasisme og diskriminering på skolen. Men er 

dette et bevisst arbeid mot rasisme og diskriminering konkret?  
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Ane sier for eksempel: «Det er mye fokus på de sosiale og inkluderende aspektene som kan 

forebygge rasisme og diskriminering, men jeg vil likevel hevde at arbeidet ikke er konkret 

rettet mot dette». Dette er også noe Lars uttrykker, og hevder at det gjøres mye godt arbeid på 

skolen, men at grunnlaget for det man gjør ikke nødvendigvis er konkret arbeid mot rasisme 

og diskriminering – men heller at resultatet av arbeidet som gjøres, gjør at man er bedre rustet 

til å møte disse spørsmålene. Inkludering, respekt og toleranse for hverandre er ord som er 

gjennomgående hos lærerne når de snakker om skolens helhetlige tilnærming til tematikken. 

Det å utvikle tillitsfulle relasjoner til alle elever, og å ha samme positive forventing til elever 

med samme bakgrunn, og å sørge for at alle er en del av fellesskapet er fremtredende i det 

Arneback & Jämte (2017) omtaler i både det fremmende og det relasjonelle arbeidet som bør 

gjøres i virksomheten. En annen del av det fremmende arbeidet handler om å synliggjøre, 

reflektere og problematisere rundt de normene som dominerer. Dette virker mindre 

fremtredende for det lærerne beskriver som det generelle arbeidet som gjøres på skolen. Det 

de fem lærerne i utvalget beskriver kan imidlertid ikke si noe om alt som blir gjort på skolen, 

og det kan godt tenkes at dette er noe skolen som helhet likevel fokuserer på.  

 
Skolen som institusjon kan, ifølge Moldrheim (2014, s.10), markere en norm mot fordommer 

(rasisme og diskriminering i videre forstand), hvor symboler og slagord blir 

identitetsmarkører som markerer ønskede holdninger på skolen. Dette er noe Ane uttrykker er 

et fokus på skolen:  

 
[...] Det blir synliggjort på skjermer vi har rundt om på skolen, rektor har flere 

samtaler om det, vi har kick-off på ulike prosjekter som omhandler tematikken [...] 

Det lages rett og slett litt støy rundt prosjektene da, og dette bidrar til å synliggjøre 

hvorfor vi som skole er opptatt av dette. (Ane) 

 
Det er her likevel verdt å nevne, som Moldrheim (2014) uttrykker, at det i tillegg til visuelle 

effekter som plakater man har hengende i klasserommet og på skolen, er nødvendig å arbeide 

med å overføre regler fra konvensjoner til å bli iboende moral – noe som også må få plass i 

undervisningen. Ellen nevner også at skolens holdning og profil er synlig ved at rektor har 

åpningssamlinger med elevene de første skoledagene, hvor innholdet fokuserer på: «[...] at vi 

er en skole for alle elever, og at det ikke skal spille noen rolle hvilken bakgrunn du har, og at 

alle skal føle seg velkommen». En del av det fremmende arbeidet er ifølge Arneback & Jämte 
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(2017) å ha samme positiv forventing og behandling mot elever med ulik bakgrunn – noe 

rektor virker å uttrykke i disse åpningssamtalene. Dette kan igjen bidra til en skolekultur som 

både elever og lærere også tenker at de ønsker å være en del av: «[...] det rektor sier setter jo 

litt standarden for hvilke holdninger som skal signaliseres på skolen og i klasserommet da» 

(Ane).  

 
Ane hevder videre at hun føler skolen har kommet veldig langt på det som handler om 

interkulturell kompetanse, og det som handler om «hvem vi skal være i møtet med andre 

mennesker», men uttrykker at:  

 
[...] når det kommer til det å jobbe faglig, så har vi en lang vei å gå. Det handler ikke 

bare om lærerne som jobber her, men også hva man lærer på lærerstudier, hva som står 

i lærebøkene osv. [...] Det er lett å støtte seg på lærebøkene hvis man ikke er veldig 

engasjert og har jobbet mye med tematikken, og der står det mye rart. (Ane)  

 
Ut ifra det lærerne i utvalget uttrykker, virker det altså som at skolen generelt har kommet 

langt i arbeidet med det relasjonelle og interkulturelle arbeidet, hvor et fokus på inkludering, 

fellesskap og toleranse er fremtredende. Det normkritiske aspektet i arbeidet virker å ha en 

mindre synlig plass i det generelle arbeidet på skolen, og kan på den måten bli overlatt til hver 

enkelt lærer å vurdere viktigheten av, og fokuset på, i undervisningen.  

 
På spørsmål om hvem som faktisk har hovedansvar for dette arbeidet på skolen er lærerne litt 

delte. Nora og Ellen mener at hver enkelt lærer spiller en stor rolle i arbeidet, og at de selv 

føler på et ansvar som samfunnsfaglærere. Lars mener at hovedansvaret bør ligge hos ledelsen 

hvis man systematisk skal kunne arbeidet med disse spørsmålene, og uttrykker videre at: «[...] 

hvis skoleledelsen ikke er koblet på, så skjer arbeidet i størst grad på enkeltlærere og elevers 

initiativ». For Ane er det uklart hvem som har hovedansvaret for arbeidet på skolen, og hun 

sier videre at: «[...] på den ene siden opplever jeg at det tematiske arbeidet legges til 

samfunnsfagseksjonen, mens det på den andre siden oppleves som et kollektivt ansvar for 

lærings- og skolemiljøet». Dette er noe Adrian også uttrykker, og mener det er vanskelig å få 

til et arbeid som alle er like engasjert i, og at det er naturlig at samfunnsfagseksjonen jobber 

tydeligere med denne tematikken. Adrian har imidlertid et håp om at man kan få litt drahjelp 

fra Fagfornyelsen og dybdelæring som bidrar til en større tverrfaglig forståelse av arbeidet.  
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5 Avslutning  
 
I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i at skolen, og samfunnsfaget spesielt, har, og vil 

fortsette å ha, en viktig rolle og et ansvar i arbeidet med, og motvirkningen av, ulike former 

for rasisme og diskriminering. Arbeidet med rasisme og diskriminering på skolen og i 

undervisningen innebærer også et arbeid for demokratiske verdier og holdninger, og det er 

frem til nå samfunnsfagene som tydeligst har hatt dette demokratiske oppdraget i skolen. Ved 

å gå dypere inn på lærernes forståelse av begrepene rasisme og diskriminering, hvordan de 

beskriver arbeidet med tematikken i samfunnsfagundervisningen, og til slutt hvordan de 

beskriver det generelle arbeidet på skolen, har jeg hatt et ønske om å belyse ulike sider ved 

dette arbeidet. Studien har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling:  

 
Hvordan forstår samfunnsfaglærere ved en Benjaminprisvinnende skole begrepene 

rasisme og diskriminering, og hvordan beskriver de arbeidet med tematikken i 

klasserommet og generelt på skolen?  

 
For å svare på denne problemstillingen har jeg benyttet tre forskningsspørsmål:  

 
1) Hvordan forstår samfunnsfaglærerne begrepene rasisme og diskriminering? 

2) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering i 

klasserommet? 

3) Hvordan beskriver samfunnsfaglærerne arbeidet med rasisme og diskriminering 

generelt på skolen?  

 

5.1 Oppsummering av hovedfunn  
 

5.1.1 Begrepsforståelse  
 
På spørsmål om lærerne oppfatter at alle lærerne på skolen og skolen som helhet har en felles 

forståelse for begrepene rasisme og diskriminering, svarer samtlige nei. Lærerne henviser da 

spesielt til rasismebegrepet, som for flere har noen problematiske aspekter ved seg fordi det 

også utenfor skolevirksomheten eksisterer så mange ulike forståelser. Det virker på lærerne 

som at denne begrepsavklaringen ikke er noe som inngår i et felles arbeid på skolen, men at 

det i noen grad snakkes om i samfunnsfagseksjonen i forbindelse med prosjektuker hvor 



 68 

tematikken omhandles. Det virker imidlertid som om hvorvidt diskusjoner og 

begrepsavklaringer er en del av fellesarbeidet, er avhengig av hver enkelt lærer og de man 

samarbeider med. Til tross for lærernes oppfatninger om at det ikke eksisterer en felles 

forståelse for begrepene på skolen, viser intervjuene at lærerne i utvalget har flere likhetstrekk 

i sine forståelser. Likevel fremkommer det litt ulike forståelser av rasismebegrepet spesielt, 

hvor ulikhetene både ligger i om begrepet forstås ut ifra den tradisjonelle definisjonen eller 

ny-rasisme definisjonen, men også om forståelsen plasserer seg innenfor en individuell eller 

strukturell forståelse av rasisme.  

 
Ifølge Arneback & Jämte (2017, s.53) er kunnskap og forståelse om hva rasisme og 

diskriminering er, hvordan det kan komme til uttrykk, og hva som forårsaker det, et viktig 

første steg for å kunne analysere og motvirke problemet. Følger man Arneback & Jämte 

(2017) her vil hvordan lærerne forstår begrepene, med relativt stor sannsynlighet påvirke 

arbeidet med tematikken i klasserommet. I materialet kan man se antydninger til dette, 

spesielt hos Ane og Adrian, som i større grad enn de andre fokuserer på de strukturelle 

aspektene ved begrepene i sin forståelse. Dette fokuset fremkommer også når de beskriver 

arbeidet med tematikken i klasserommet. På den andre siden virker Nora og Ellen å fokusere 

mer på de individuelle aspektene ved rasismebegrepet i sin forståelse, noe som også 

fremkommer i deres beskrivelse av arbeidet med tematikken i klasserommet, hvor et fokus på 

håndtering av rasisme i klasserommet er tydeligere. Likevel beskriver alle lærerne et arbeid 

som kan plasseres innenfor flere forståelser av og aspekter ved begrepene. I arbeidet med 

tematikken i klasserommet vektlegger alle lærerne også det at elevene selv skal kunne være 

med å definere og tolke begrepene, og at de som lærere må presentere ulike forståelser for 

elevene som de selv kan ta stilling til.  

 

5.1.2 Innholdet i, og arbeidet med, rasisme og diskriminering i 

klasserommet og generelt på skolen 
 
Arbeid mot rasisme og diskriminering, handler ut ifra det som fremkommer i intervjuene også 

om et arbeid med tematikken i undervisningen. Rasisme- og diskrimineringstematikken blir 

av lærerne på den ene siden knyttet til elevenes egne opplevelser og identitetsforståelse, og på 

den andre siden til medborgerskap, elevenes endringsmuligheter og kritisk tenkning. 

Kunnskapen om rasisme og diskriminering knyttes av lærerne i stor grad til elevenes egne 
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erfaringer, og hva elevene lærer om rasisme og diskriminering virker på mange måter å være 

avhengig av hva som opptar og interesserer elevene i egne liv.  

 
I lærernes beskrivelser av undervisningen fokuseres det en del på hvem elevene er i møte med 

samfunnet, og om å gi de kunnskaper og ferdigheter til å møte de utfordringene og 

mulighetene som ligger der for hver enkelt. Likevel viser ulike utsagn fra lærerne et fokus på 

å koble elevers egne erfaringer til det større bildet, og slik også inkludere strukturelle 

perspektiver i forståelsen av begrepene. Kunnskapen om rasisme og diskriminering kobles av 

lærerne også til andre deler av læreplanen, hvor blant annet undervisningstemaene demokrati, 

medborgerskap, arbeidsliv, kriminalitet og identitet blir nevnt. Det virker for samtlige lærere 

som mer hensiktsmessig å knytte arbeidet med rasisme-og diskrimineringstematikken til 

andre deler av læreplanen, heller enn å behandle det som et avgrenset og konkret tema i 

undervisningen.  

 
Et fokus på å ruste elevene til å leve i et mangfoldig samfunn, å gi dem ferdigheter til å takle 

ulike former for rasisme og diskriminering, samt å kunne bidra til positiv endring for seg selv 

og andre, er også tydelig blant lærerne når det er snakk om hva arbeidet med rasisme og 

diskriminering i undervisningen innebærer. Flere av lærerne snakker om hvordan de gjennom 

samfunnsfaget kan gi elevene ferdigheter til å bli medborgere som er i stand til å møte ulike 

mennesker og verden der ute. Dette kan på mange måter knyttes opp mot det Arneback & 

Jämte (2017) inkluderer i samfunnsorienterte og demokratiske arbeidsmåter. Det eksisterer 

imidlertid et skille i hva arbeidet med medborgerskap innebærer for lærerne. På den ene siden 

handler det for noen lærere om det å gi elevene ferdigheter til å leve i harmoni med andre 

mennesker, med fokus på toleranse og respekt for meningsforskjeller. Dette fokuset kan sies å 

plasseres innenfor toleransepedagogikken, hvor kunnskap om for eksempel kulturuttrykk 

fremheves (Røthing, 2019, s.46). På den andre siden vektlegger andre lærere en forståelse av 

medborgerskapet som inkluderer et endringsperspektiv, og som i større grad fokuserer på å gi 

elevene ferdigheter til å stille seg kritisk til hvordan samfunnet fungerer og er bygd opp, og 

videre kunne bidra til positiv endring. Dette kan forstås som idealer i det Røthing (2016) 

kaller normkritisk pedagogikk. Kritisk tenkning er også en ferdighet som vektlegges av flere 

av lærene i arbeidet med rasisme og diskriminering i undervisningen, hvor det å snakke om, 

utfordre og stille spørsmål ved samfunnets normer og ulike typer fordommer er viktig. Dette 



 70 

fokuset på kritisk tenkning kan på mange måter bidra inn i det Arneback & Jämte (2017) 

omtaler som en normkritisk måte å arbeide med rasisme og diskriminering på.  

 
I tillegg til beskrivelser av hva som omhandles i undervisningen om rasisme- og 

diskrimineringstematikken, snakker lærerne også om hvordan ulike former for rasisme og 

diskriminering motvirkes i klasserommet. I undervisningen kobles dette av lærerne blant 

annet til holdningsarbeidet som foregår i klasserommet, og hvordan man gjennom 

samfunnsfaget kan oppøve elevene i demokratiske holdninger. Alle lærerne er opptatt av at 

elevene skal læres opp i de holdningene og verdiene som skolen står for, og at dette kan bidra 

til å motvirke ulike former for rasisme og diskriminering. Dette er noe av det Arneback & 

Jämte (2017) omtaler som del av en samfunnsorientert og demokratisk arbeidsmåte. Arneback 

& Jämte (2017) hevder at elever som lærer betydningen av demokratiet og som utvikler evner 

som fremmer demokratiske verdier, kommer til å leve etter og stå opp for disse verdiene også 

utenfor klasserommet. Her ligger også et fokus på elevers innflytelse, deres ferdigheter og 

troen på seg selv til å delta i samfunnet. I tillegg uttrykker flere av lærerne at de gjennom å 

modellere gode holdninger for elevene ved å ta avstand fra, og slå ned på, ulike former for 

hatefulle ytringer i klasserommet, kan bidra til en holdningsendring hos elevene.  

 
Samtale og/eller diskusjon virker ut ifra lærernes beskrivelser av undervisningen, som en 

fremtredende måte å arbeide med tematikken på i samfunnsfag. Flere av lærerne understreker 

at samtale og diskusjon gir muligheter for å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning, 

medborgerskap, samt respekt og toleranse for andre mennesker – ferdigheter de anser å være 

tett knyttet opp til rasisme- og diskrimineringstematikken. Perspektivtaking trekkes også frem 

hos flere av lærerne som en egnet måte å arbeide med tematikken på, mye fordi det kan bidra 

til at elevene i større grad klarer å sette seg inn i andre menneskers liv, meninger og 

perspektiver. Dette kan videre også bidra til elevenes mulighet til å utvikle både kritisk 

tenkning, medborgerskap og respekt og toleranse for andre mennesker. Gode relasjoner til 

elevene, og et trygt klassemiljø, uttrykkes imidlertid som en forutsetning for å arbeide med 

tematikken på ulike områder i undervisningen, både når det gjelder samtale, diskusjon, 

perspektivtaking og bruk av elevers erfaringer.  

 
I tillegg til arbeidet som gjøres i samfunnsfagundervisningen, fremkommer det er tydelig 

fokus blant lærerne på ulike tiltak og aktiviteter som gjøres generelt på skolen – og at dette er 

en fremtredende del av arbeidet på skolen. Her nevnes blant annet ulike samlende aktiviteter 
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på tvers av antatte gruppe-tilhørigheter og studieretninger som en viktig og uttalt del av 

arbeidet generelt på skolen. Det generelle arbeidet på skolen virker på mange måter å 

fokusere på det relasjonelle og interkulturelle arbeidet som Arneback & Jämte (2017) 

henviser til.  

 

5.2 Implikasjoner for samfunnsfaget og skolen generelt 
 
Skolen som helhet har et oppdrag og et ansvar for å motvirke fordommer, rasisme, 

diskriminering, og udemokratiske holdninger, både på skolen og i samfunnet som helhet. 

Dette ansvaret innebærer også å gi elevene kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som gjør 

dem i stand til å kunne stå opp for seg selv og andre, å kritisk utforske det samfunnet de er en 

del av, og å bidra til endring. Samfunnsfaget er det faget som i størst grad har hatt det 

demokratiske oppdraget i skolen. Med innføringen av ny overordnet del (LK20) forankres 

imidlertid dette demokratiske oppdraget i alle deler av læreplanen, og gir implikasjoner om at 

dette er noe alle skal arbeide med: «Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger 

som motvekt mot fordommer og diskriminering» (Utdanningsdirektoratet, 2020, s.7). I tillegg 

har demokrati og medborgerskap kommet inn for tverrfaglig tema i skolen, og kritisk 

tenkning har fått mer fokus i overordnet del. Likevel er samfunnsfag det faget som kanskje 

tydeligst tar opp rasisme- og diskrimineringstematikken i ulike deler av kompetansemålene 

for faget (Utdanningsdirektoratet, 2013), og arbeidet med tematikken blir kanskje en mer 

naturlig del av faget. Arbeidet mot og med rasisme og diskriminering, er også, ifølge lærerne i 

utvalget, et arbeid med demokratiske verdier og holdninger, medborgerskap og kritisk 

tenkning, gjennom blant annet diskusjoner og perspektivtaking. Samfunnsfaget gir på mange 

måter store muligheter og rom for et normkritisk og demokratisk arbeid (Arneback & Jämte, 

2017), blant annet på bakgrunn av at medborgerskap og kritisk tenkning er viktige momenter i 

faget.  

 
Ser man til tidligere forskning om hvordan rasismetematikken tas opp i klasserommet 

(Svendsen, 2014), samt hvordan rasisme- og diskrimineringstematikken omtales i ulike 

lærebøker for samfunnsfagene (Røthing, 2015) ser man en antydning til at tematikken kobles 

til noe som skjer i andre land, og som hører historien til. Her vektlegges i størst grad det 

Wieviorka (1995) omtaler som de to øverste nivåene av rasisme; rasisme som politisk og 

rasisme som total. Annen forskning (HL-senteret, 2012; Antirasistisk senter, 2017; Røthing, 

2017) viser imidlertid at ungdom og elever har opplevelser med ulike former for rasisme i sin 
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hverdag. Disse opplevelsene kan i større grad kobles til Wieviorkas (1995) to andre nivåer: 

rasisme som mindre utilsiktede holdninger og handlinger (mikroaggresjon/hverdagsrasisme), 

og rasisme som fragmentert. Denne distinksjonen mellom det som fremkommer i 

undervisningen, og elevenes egen forståelse og egne erfaringer, kan være problematisk hvis 

undervisningen kun fokuserer på ett eller to nivåer. Hvis undervisningen ikke anerkjenner og 

omtaler elevenes erfaringer som rasisme, kan dette føre til at elever ikke føler seg sett eller 

hørt. Et tydelig og interessant funn i denne masteroppgaven viser at elevers erfaringer i stor 

grad inkluderes i undervisningen og påvirker den kunnskapen elevene får om rasisme og 

diskriminering. Det å ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og forståelser rundt 

begrepene, i tillegg til å inkludere andre nivåer og aspekter ved rasisme og diskriminering, 

virker altså hensiktsmessig for å få en bredere og mer kompleks forståelse. Samfunnsfaget 

har, på bakgrunn av at faget i stor grad handler om å lære å se og forstå den verden de lever i, 

bedre forutsetninger for å faktisk ta i bruk elevers egne erfaringer og koble faget til deres liv. 

Det å kun ta utgangspunkt i elevers egne erfaringer bringer imidlertid med seg noen 

problematiske aspekter, blant annet ved at tematikken står i fare for å fokusere for mye på de 

individuelle perspektivene ved begrepene og på et relasjonelt arbeid. I tillegg er det ikke gitt 

at dette fungerer i alle typer klasserom, hvor elevsammensetningen er annerledes.  

 
Hvilken forståelse av rasisme og diskriminering som legges til grunn i undervisningen, for 

eksempel hvorvidt begrepene forstås ut ifra en klassisk- eller nyrasisme-definisjon, samt som 

individuelt og/eller strukturelt, har innvirkning på hva elevene lærer og hva arbeidet fokuserer 

på. I teorikapittelet, og i analysen, har oppgaven forsøkt å skrive frem et analytisk rammeverk 

som lærere, elever og for så vidt også lærerutdannere kan ta i bruk i undervisningen, i en 

kritisk lesning av lærebøker, for å analysere medienes fremstilling av tematikken, eller for å 

forstå mer av elevenes forståelser og opplevelser av tematikken. Begrepsapparatet prøver på 

den ene siden å skille mellom ulike forståelser av rasisme og diskriminering, både i innhold 

og i nivå, men kan også fungere som et begrepsapparat for å kunne systematisere 

tilnærmingen til arbeidet med tematikken. Gjennom å gjøre både lærere og elever bevisste på 

hvilke forståelser og nivåer undervisningen om rasisme og diskriminering kan handle om, 

samt se hvordan begrepet forstås ulikt i ulike samfunn og i ulike historiske perioder, kan man 

skape en mer helhetlig forståelse til tematikken og arbeidet rundt.  
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Det å ha diskusjoner og samtaler rundt tematikken virker ut ifra det lærerne uttrykker å være 

hensiktsmessig. Det å legge opp til diskusjoner, for eksempel med utgangspunkt i hatprat, fire 

hjørner eller fordomstreet, mener lærerne at gir elevene mulighet til å snakke om, utfordre og 

diskutere ulike former for fordommer, normer, stereotypier og oppfatninger. Slik kan 

diskusjoner muliggjøre kritisk tenkning, og videre inkludere normkritiske perspektiver. Det å 

inkludere norm- og maktkritiske perspektiver i undervisningen om tematikken, er særlig 

viktig for at elevene også skal lære om de strukturelle perspektivene ved rasisme og 

diskriminering (Arneback & Jämte, 2017; Røthing, 2016; 2019). Dette forutsetter imidlertid 

en forpliktelse fra lærere til å problematisere ulike aspekter ved samfunnet vi lever i, og en 

refleksjon av hvordan man som lærer ønsker at elever og samfunnet skal endre seg (Røthing, 

2015, s.84). Det fordrer også at samfunnsfaglæreren har tilstrekkelig kompetanse i 

normkritiske perspektiver, samt hvordan håndtere potensielt ubehag i klasseromsdiskusjoner 

(Røthing, 2019). Dette gir også implikasjoner for hva som bør inngå i lærerutdanningene, og 

hvilken forståelse av rasisme og diskriminering som legges til grunn, samt hva å arbeide for 

demokratiske holdninger faktisk innebærer.  

 
Ulike former for perspektivtaking fremhever lærerne også som en utbredt og hensiktsmessig 

måte å arbeide med tematikken på. Ved å la elevene leve seg inn i andres erfaringer, for 

eksempel ved å se filmer, lese litteratur og høre andres erfaringer, kan dette på mange måter 

bidra til en refleksjon – både rundt individuelle og strukturelle aspekter ved tematikken 

(Koritzinsky, 2014; Moldrheim, 2014; Hunnes, 2015). Det er imidlertid viktig å ha 

refleksjoner rundt hvilke begrensninger perspektivtakingen bringer med seg, slik at man ikke 

bidrar til en forenkling og essensialisering av andre mennesker og grupper (Kumashiro; 2000; 

Crocco, 2015; Lenz & Moldrheim, 2019). En viktig forutsetning for alt arbeidet man gjør 

rundt tematikken, både det å ta utgangspunkt i elevers egne erfaringer, diskusjoner og 

perspektivtaking, er et arbeid med relasjoner og klassemiljø. Det relasjonelle arbeidet kan på 

mange måter sies å være et sosialt, mer enn et faglig mål. Og dette viser seg blant annet når 

lærerne snakker om hvordan arbeidet rundt tematikken blir gjort generelt på skolen.  

 
Det generelle arbeidet på skolen har, ifølge lærerne, fokus på inkludering, toleranse og 

fellesskap, og blir på den måten en del av det relasjonelle og interkulturelle arbeidet som 

gjøres for å motvirke udemokratiske holdninger, rasisme og diskriminering (Arneback & 

Jämte, 2017). De normkritiske aspektene virker mindre fremtredende i det generelle arbeidet, 
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og denne delen av arbeidet blir dermed på mange måter overlatt til 

samfunnsfagundervisningen og samfunnsfaglærerne. Flere av lærerne uttrykker imidlertid en 

forventning til at ny Overordnet del (LK20) vil kunne bidra til at arbeidet i større grad inngår i 

et tverrfaglig arbeid hvor flere fag er involvert. På bakgrunn av mangel på tid til å gå inn på 

denne typen tematikk i samfunnsfag, gir dette implikasjoner for at arbeidet vil kunne tjene på 

å involvere flere fag i arbeidet. Det tverrfaglige aspektet i undervisningen som nå får et 

tydeligere fokus i nye læreplaner, gir føringer for at også denne tematikken kan arbeides med 

på et tverrfaglig nivå – for eksempel ved å jobbe med tematikken parallelt i historie, engelsk 

og samfunnsfag.  

 

5.3 Videre forskning  
 
Denne masteroppgaven utgjør en del av flere oppgaver med DEMBRA-relatert tematikk. 

Tematikken i oppgavene er rettet mot å bidra til at lærere kan motvirke fordommer, 

diskriminering, rasisme og andre udemokratiske holdninger blant elever og videre i 

samfunnet. Til sammen utgjør oppgavene et betydelig bidrag til et nytt felt innen norsk 

utdanningsforskning. Denne studien er utført på en skole som har vunnet pris for å arbeide 

godt med tematikken, i tillegg til at elevsammensetningen på skolen er preget av et utstrakt 

mangfold når det gjelder både etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Dette gjør at arbeidet 

som blir gjort her, kanskje ikke vil være direkte overførbart til skoler hvor 

elevsammensetningen er annerledes. Det er derfor behov for videre forskning på tematikken, 

og på arbeidet som blir gjort på ulike skoler med ulike elevgrupper. Likevel håper jeg at både 

samfunnsfaglærere, andre faglærere og skoler, kan hente inspirasjon fra arbeidet som blir 

gjort her, og til å reflektere over om denne måten å arbeide på bidrar til positiv endring for 

elevene, for skolen, og for samfunnet generelt.  
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Intervjuguide 
 
Introduksjon 

• Fortelle om forskningsprosjektet, formål og anonymisering. Problemstilling, bakteppe 

osv.  

• Informanten forteller litt om seg selv (bli kjent, lette stemningen, skape trygghet) 

• Innledende spørsmål 

o Hvor lenge har du jobbet som lærer? 

o Hvilke fag underviser du i? 

o Hvor lenge har du jobbet på denne skolen? 

o Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe på denne skolen?  

 Kollegafellesskap  

 Elever  

 Miljø  

 

Generelt om skolen  

1. Hvordan vil du beskrive denne skolen? 

a. Fordeler/ulemper 

b. Sammensetning av elever  

c. Skolemiljø, kollegamiljø, klassemiljø  

d. Kjennetegn  

 

Arbeid mot rasisme og diskriminering i samfunnsfagundervisning + 

begrepsforståelse/avklaring  

2. På hvilken måte arbeider du som samfunnsfaglærer konkret mot rasisme og 

diskriminering i skolen? 

a. Er dette noe du tenker du har ansvar for? 

i. I større grad enn andre faglærere? 

ii. Hvorfor, hvorfor ikke?  

3. Din posisjonering som lærer i denne sammenhengen 

a. Har du en klar rolle i arbeidet? Utfordringer/muligheter?  
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4. Hva er dine tanker rundt denne tematikken i undervisningen? 

a. Muligheter/utfordringer 

b. Tenker du at dette er kontroversielle temaer? 

c. Er dette vanskelig å snakke om?  

d. Har elevsammensetningen noe å si her?  

 

Begrepsavklaring  

5. Hva tenker du når du hører ordet rasisme?  

a. Hvordan vil du definere/forklare begrepet? 

b. Vil du si at rasisme er tilstede på denne skolen?  

i. Hvis ja, på hvilken måte? 

ii. Hvis nei, hva er tankene dine rundt dette?  

c. På hvilke måter kommer eventuell rasisme til uttrykk på denne skolen? Ulike 

måter?  

6. Hva tenker du når du hører ordet diskriminering? 

a. Hvordan vil du definere/forklare begrepet?  

b. Vil du si at det skjer diskriminering på denne skolen? 

i. Hvis ja, på hvilken måte?  

ii. Hvis nei, hva er tankene dine rundt dette?  

c. På hvilke måter kommer diskriminering til uttrykk på denne skolen? Ulike 

måter?  

7. Tenker du at det er viktig å ha en felles forståelse for disse begrepene?  

a. Hvis ja, hvorfor? 

b. Kan det også være positivt å ha ulike forståelser?  

8. Har du en oppfatning av at skolen har en felles forståelse for disse begrepene? 

a. På hvilke måter arbeides det eventuelt med dette?  

b. Har du fått noen konkret opplæring rundt disse begrepene – i utdanning og i 

arbeid?  

c. Finnes det ulike forståelser?  

9. Bør rasisme og diskriminering behandles som ett, eller fungerer det som to ulike 

begreper?  

a. Er de ulike i definisjon og i hvordan man forholder seg til disse?  
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10. Hvilke tanker gjør du deg opp om hvordan vi snakker om disse begrepene i Norge 

generelt?  

a. Snakker vi egentlig om rasisme i Norge? 

 

Undervisning  

11. Har din forståelse av begrepene noe å si for hvordan undervisningen om dette blir 

gjort?  

12. Hva er fokuset i undervisning om rasisme og diskriminering?  

a. Hvilke læreplanmål knyttes det til? Hvilken sammenheng?  

b. Utenforskap, ulikhet, demokratisk medborgerskap? Hvor hører det til? 

Utforskeren? 

i. Hvilke eksempler bruker man? Historiske? Elevers erfaringer?  

ii. Læreplanmål – knyttes det til noe annet enn det spesifikke 

kompetansemålet om rasisme og diskriminering? 

13. Kan du komme med eksempler på undervisningsøkter hvor rasisme og/eller 

diskriminering har vært tema?  

a. Hvordan gikk du frem i planleggingen? (samarbeid?) Var det noen ting du var 

mer obs på? 

b. Støtte du på noen utfordringer her? Både i egne refleksjoner, og i relasjonen til 

elevene?  

c. Ville du gjort noe annerledes? Hva fungerte? Hvorfor?  

14. Har du eksempler på faglig arbeid som blir gjort utenfor selve 

samfunnsfagundervisningen?  

a. Temauker, prosjekter osv.  

15. Hva tenker du er skolens helhetlige tilnærming til tematikken, og hvordan inngår 

samfunnsfaget i dette?  

 

Arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen  

16. Benjaminprisen – hvilke tanker gjør du deg opp om dette?  

a. Hvor mye vet du om denne prisen og hva den innebærer?  

b. Hvorfor tror du at denne skolen vant prisen?  

17. Hva er ditt inntrykk av arbeidet mot rasisme og diskriminering på denne skolen? 

c. Har du erfaringer fra andre skoler? Eventuelle likheter/forskjeller 
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18. Hvor viktig er arbeidet mot rasisme og diskriminering i skolen?  

a. Hvordan skal skolen bidra? Hvorfor skal skolen bidra? Hvorfor er det viktig? 

i. Koble til dannelsesperspektivet, medborgerskap, forberede elever osv.  

19. Hvilke tanker har du om dette arbeidet?  

20. Hva tenker du (og skolen) er det viktigste fokuset i dette arbeidet? 

a. Hvorfor?  

21. Hvem tenker du har hovedansvaret for dette arbeidet på din skole?  

a. Er dette ansvaret bestemt, eller er dette bare noe som skjer automatisk? 

22. På hvilken måte arbeider din skole konkret mot rasisme og diskriminering? 

a. Finnes det noen handlingsplaner for dette? 

b. Hvor skjer arbeidet? Flere nivåer?  

c. Hvordan arbeider man? Samarbeid? Individuelt? Opp til hver enkelt lærer? 

23. På hvilke måter arbeides det mot dette utenfor undervisningen?  

24. Hva er hovedfokuset på denne skolen når det gjelder dette arbeidet? 

a. Inkluderende læringsmiljø 

i. Generelt arbeid som forebygger 

b. Direkte arbeid 

i. I undervisning?  

c. Andre fokus?  

 

Tiltak 

25. Hvilke konkrete tiltak/aktiviteter/formelle/uformelle tiltak er satt til verks i arbeidet 

mot rasisme og diskriminering på denne skolen? 

a. Er du/alle lærere kjent med disse tiltakene?  

b. Settes det krav til hver enkelt lærer om å følge opp på disse tiltakene? 

26. Evalueres tiltakene? 

a. Fungerer de? 

b. Opplever du disse tiltakene som hensiktsmessige? 

 
 

 
 
 



 87 

Vedlegg 2: NSD-godkjenning 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og samtykkeskjema  
 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 
”Arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen»? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt (masteroppgave) hvor formålet 

er å finne ut hvordan skolen (samfunnsfaglærere spesielt) arbeider mot rasisme og 

diskriminering, og videre hvordan dette kan gi noen didaktiske implikasjoner for videre 

arbeid.  

 

I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil 

innebære for deg. 

 

Formål 

Læreplanen fokuserer blant annet på å skape et inkluderende fellesskap, og å motvirke 

diskriminering og rasisme er viktig. De ansatte på skolen, foreldre og elever har sammen et 

ansvar for å fremme trivsel, helse og læring, og for å forebygge mot krenkelser og mobbing. 

Det skal utvikles et inkluderende og inspirerende læringsmiljø, og i arbeidet med dette skal 

mangfold anerkjennes som en ressurs. Elever skal også lære å respektere forskjellighet og 

forstå at alle har en plass i fellesskapet. Formålet med denne masteroppgaven vil være å finne 

ut hvordan skolen generelt, lærere og elever arbeider med dette – og videre kunne bidra til 

kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer, didaktiske implikasjoner og veien videre for 

dette arbeidet.  

 

Forskningsspørsmålet jeg ønsker å ta utgangspunkt i er: «Hva slags tenkning ligger til grunn 

for skolens arbeid mot rasisme og diskriminering, og hvilke konkrete tiltak blir satt ut i 

praksis». Jeg er også interessert i hvor vidt arbeidet mot rasisme og diskriminering er 

forankret hos alle tilsatte på skolen. Jeg er i tillegg interessert i på hvilken måte samfunnsfaget 

og samfunnsfaglærere kan bidra til å motvirke diskriminering og rasisme i skolen.  
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Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. I tillegg har jeg mottatt et masterstipend fra 

HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) som ønsker forskning på 

tematikken.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

For å kunne svare på disse forskningsspørsmålene er det hensiktsmessig, og nødvendig, å 

hente empiri fra en skole/skoler som aktivt arbeider med denne typen tematikk. Jeg ønsker 

derfor, på bakgrunn av mine mulige forskningsspørsmål, å utføre studien i samarbeid med en 

Benjaminprisvinnende skole. Skoler som mottar denne prisen arbeider aktivt mot rasisme og 

alle diskriminerende holdninger og handlinger. Gitt mine forskningsspørsmål ønsker jeg å 

komme i kontakt med ledelse og lærere på skolen.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du deltar på et 1-2 timers langt individuelt 

intervju. Opplysningene som samles inn i intervjuet vil hovedsakelig innebære dine 

refleksjoner, erfaringer og tanker rundt arbeidet mot rasisme og diskriminering på din skole. 

Jeg vil ta lydopptak og notater under intervjuet.  

 

Gitt mine problemstillinger er det også mulighet for at jeg ønsker å gjøre observasjon i 

klasserommet. Dette vil da innebære noen timer observasjon av deg som lærer i klasserommet 

i tillegg til intervjuet.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
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• Kun jeg og eventuelt min veileder vil ha tilgang til dine opplysninger.  

• Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med fiktive navn eller med en 

kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Datamateriale vil i tillegg 

lagres på UiOs server som er utilgjengelig for alle andre enn meg.  

• Personopplysninger vil anonymiseres og makuleres slik at informasjonen ikke vil 

kunne spores tilbake til deg.  

 

Siden oppgaven skrives på oppdrag fra HL-senteret, som ønsker å se hvordan 

Benjaminprisvinnende skoler arbeider med tematikken, er det en mulighet for at dette nevnes 

i oppgaven. Hvor vidt skolen ønsker å være anonym eller ikke, avgjøres i dialog med den gitte 

skolen.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 3.juni 2020. Dine personopplysninger og lydopptak fra 

intervjuet vil bli slettet ved prosjektslutt.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra UiO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Lise Granlund 

o E-post: lise.granlund@ils.uio.no 

o Tlf: 92680265  

• Vårt personvernombud: Personvernombudet ved UiO  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

mailto:lise.granlund@ils.uio.no
mailto:personverntjenester@nsd.no
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Med vennlig hilsen 

 

Prosjektansvarlig    Eventuelt student 

(Forsker/veileder) 

 

Lise Granlund                                                Sunniva Sneis Vidhammer  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Arbeid mot rasisme og diskriminering i 

skolen, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju  

 å delta i observasjon 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juni 2020 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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