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Sammendrag 

Det har lenge vært forsket på utdanning og skoleprestasjoner hos barn av innvandrere, men 

det er gjort få studier på utdanningsforskjeller mellom søsken med minoritetsbakgrunn. 

Basert på 12 semi-strukturerte dybdeintervjuer og et fokusgruppeintervju av barn av 

innvandrere fra Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Marokko og Eritrea, er temaet for denne 

oppgaven å se på ulikhet i utdannelsesprestasjoner mellom søsken, som er barn av ikke-

vestlige innvandrere. Oppgavens undersøkelse er tredelt, og jeg undersøker for det første 

hvilken betydning søskenrelasjoner har for informantenes utdanningsmotivasjon, ut ifra deres 

posisjon i søskenflokken. For det andre undersøkes informantenes tanker og erfaringer om 

kjønnsroller i sin familie, og hvilken betydning det har for deres utdannelsesprestasjoner. For 

det tredje ser jeg på hvilke forventninger informantene opplever at foreldrene og 

minoritetsmiljøet har til dem i forhold til utdannelse, og hvordan dette kan ses i sammenheng 

med sosioøkonomisk status.  

Det kommer frem gjennom analysen at det blant de fleste informantene er de yngste, eller de i 

midten som har tatt lengst utdannelse, og dette er motsatt av hva tidligere studier om 

fødselsrekkefølge har vist. I tillegg viser det seg at botid i Norge har mye å si for 

skoleprestasjonene. Informantenes søskenrelasjoner er viktige, blant annet fordi søsknene kan 

hjelpe hverandre med lekser, og fordi de på ulike måter er forbilder for hverandre. Dette blir 

ekstra viktig når foreldrene ofte kommer til kort, på grunn av språkvansker og mangel på 

utdannelse.  

Undersøkelsen viser i tillegg at det er stor variasjon i hvordan informantene opplever 

kjønnsroller, og at kjønnsrollene både kan være fremmende og hemmende for 

skoleprestasjoner. Det kommer frem gjennom analysen at flere av guttene opplever at 

kjønnsrollene kan være strengere for søstrene enn for brødrene, hvor søstrene i den 

forbindelse er mer pliktoppfyllende og skoleflinke enn sine brødre. På den andre siden, 

forteller flere av de kvinnelige informantene at de ikke opplever at det blir gjort særlig 

forskjell på gutter og jenter i deres familie.  

Studien viser at mange av informantene vektlegger hvordan «æreskulturen» påvirker spesielt 

kvinnenes frihet i familien, fordi kvinnenes handlinger ofte betyr mye for familiens ære. Dette 

påvirker igjen hvordan de gjør det på skolen, fordi jentene bruker mer tid på skolearbeid når 
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de ikke er ute med venner på kveldstid. Mens noen familier har blitt mer liberale etter 

migreringen, har andre familier beholdt en mer konservativ tradisjon. Det går i tillegg et skille 

mellom de eldste og yngste informantene, hvor de eldste gjennomgående har hatt den mest 

konservative oppdragelsen, og de yngste informantene gjennomgående har høyest utdannelse.  

Når det gjelder foreldrenes forventninger til utdannelse, viser det seg at mange av 

informantene opplever at en «god utdannelse» er svært viktig. Dette kan også ses i 

sammenheng med ære, fordi utdannelse har mye å si for familiens anseelse og prestisje, som 

ofte blir bedømt ut ifra hvordan barna presterer på skolen. Det sosioøkonomiske aspektet er 

også viktig, både i de familiene hvor foreldrene har høyere utdannelse, og derfor ønsker å 

opprettholde familiens utdannelsesstatus, men også i de familiene med lav sosioøkonomisk 

status, fordi det forventes at barna benytter seg av muligheter som ikke foreldrene har hatt, 

eller for å gjenopprette sosioøkonomisk status som har gått tapt ved migrasjon. 

Jeg avslutter oppgaven med å konkludere med at mine funn viser at sosioøkonomiske 

forskjeller som oppstår mellom søsken som er etterkommere av ikke-vestlige innvandrere, 

forårsakes av andre og mer varierte grunner, enn den eksisterende forskningen på 

sosioøkonomisk søskenulikhet skulle tilsi. Fødselsrekkefølgeteoriene som i hovedsak baserer 

seg på søsken som vokser opp i den vestlige delen av verden, er dermed for generelle til å 

fange opp nyansene i mitt datamateriale.  
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1. Innledning  
Fra slutten av 60-tallet endret Norge seg fra å være et nokså homogent land, til å bli et 

multikulturelt innvandringsland (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 202). De første 

innvandrerne kom til Norge fra blant annet Marokko, Tyrkia og Pakistan, og var først og 

fremst arbeidsmigranter (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 223). Senere kom familiene til 

arbeidsmigrantene, og fra slutten av 70-tallet kom det også flyktninger og asylsøkere 

(Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 254). Ettersom barn av innvandrere tilsvarer en stor del 

av befolkningen i Norge, og etterkommerne til de første innvandrere nå har blitt voksne, er 

det også et økende behov for å få kunnskap om etterkommere av innvandrere.  

Utdanningsambisjoner og skoleprestasjoner blant etterkommere av innvandrere er et viktig 

tema å undersøke, fordi tidligere forskning viser at denne gruppen ofte tar høyere utdannelse 

enn sine foreldre, og de er ofte mer ambisiøse enn barn av majoritetsbefolkningen når det 

gjelder å ta høyere utdannelse (Koppang Frøjd, 2019). Utdanningsambisjoner og 

skoleprestasjoner blant etterkommere av innvandrere har lenge vært et omtalt tema både i 

samfunnsvitenskapen og i media, men når det gjelder forskjeller innad i familier mellom 

søsken, er det gitt lite oppmerksomhet til hvordan etterkommere av innvandrere påvirkes 

utdannelsesmessig av sin plass i søskenflokken. Det er gjort mye forskning på forskjeller i 

utdannelsesprestasjoner mellom søsken i majoritetsfamilier, som tilsier at hvilken plass 

søsken har i søskenflokken er avgjørende for hvordan de gjør det i utdannelsessystemet 

(Black et al., 2005; Bjerkedal, et al., 2007; Kristensen & Bjerkedal, 2010), men forskning i 

senere tid tyder på at personer med innvandrerbakgrunn har et annet mønster når det gjelder 

ulikhet i utdannelsesoppnåelse mellom søsken, enn søsken med majoritetsbakgrunn har 

(Isungset, 2015; Isungset et al., 2017; 2019). Barn av innvandrere er en stadig voksende 

gruppe i Norge, og skoleprestasjoner og utdanningsvalg har ofte en sammenheng med den 

familien en er sosialisert inn i (Stefansen, 2007). Familien er den primære 

sosialiseringsinstitusjonen til samfunnet, og derfor blir det spesielt viktig for integreringen å 

undersøke kvalitativt hvordan etterkommere av innvandrere opplever disse relasjonene.  

På den ene siden er det forskjeller mellom ulike minoritetsgrupper i gjennomsnittlig 

skolepresentasjoner (Fekjær, 2006; Støren 2006; Hermansen 2017; Bakken & Hyggen 2018) 

og på den andre siden er det er forskjeller i utdannelsesoppnåelse innad i familiene mellom 
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søsken, som varier i ulike minoritetsgrupper (Isungset, 2015; Isungset et al., 2017; Isungset et 

al., 2019).  

 

Problemstilling 

Temaet for denne oppgaven er å finne ut hvordan etterkommere av innvandrere opplever at 

foreldrenes og minoritetsmiljøets forventninger og deres egen rolle i søskenflokken har hatt 

innvirkning på deres utdannelsesambisjoner, og hvordan de opplever at kjønnsroller kan ha 

noe å si i den sammenheng. Med dette som hovedfokus og tidligere relevant forskning og 

teori tatt i betraktning, har jeg tatt utgangspunkt i en problemstilling med tre underspørsmål. 

Den overordnede problemstillingen er følgende: 

Hva forteller barn av innvandrere om sine relasjoner til foreldre og søsken når det gjelder 

utdanning?  

Ulikheter starter ofte i hjemmet mellom søsken (Conley, 2004), og søskenrelasjoner er noe av 

det jeg ser på som en del av innvandreres familiesosialisering. Søsken spiller en viktig rolle 

for hvordan både barn av majoritetsbefolkningen og etterkommere av innvandrer sosialiseres. 

Søskenrelasjoner kan ha noe annet å si for etterkommere av innvandrere enn det har for 

majoritetsbefolkningen. På bakgrunn av dette er problemstillingens første underspørsmål 

følgende: 

a) Hvilken betydning gis søskenrelasjoner for informantenes utdanningsmotivasjon, og 

opplever de intervjuede at deres posisjon i søskenflokken kan ha gjort seg gjeldene for 

dette? 

Det er et kjent fenomen at kvinnelige etterkommere av innvandrere presterer bedre på skolen 

enn mannlige etterkommere av innvandrere (Bakken, 2003; Dzamarija, 2010; Midtbøen, 

2019), og det er derfor relevant å få kunnskap om informantenes opplevelser og tanker rundt 

kjønnsroller og utdannelsesambisjoner i familien og blant søsknene. I tillegg er det relevant å 

se på likheter og forskjeller i hvordan informantene ser på kjønnsrollene i sin familie. Dette 

ses i sammenheng med utdannelsesgrad hos informantene i problemstillingens andre 

underspørsmål: 
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b) Hvilke erfaringer og tanker har informantene om kjønnsrollenes betydning for 

utdannelsesprestasjoner i sin familie?  

Til slutt ser jeg på foreldrenes og minoritetsmiljøets forventninger til høyere utdannelse hos 

barna. Da blir det sett på hvordan utdannelse verdsettes hos informantenes familier. Dette er 

relevant å undersøke, fordi tidligere forskning viser at mange med minoritetsbakgrunn gjør 

det bra i skolesystemet, og den sosioøkonomiske bakgrunnen har tilsynelatende mindre å si 

for etterkommere av innvandrere, enn den har for majoritetsbefolkningen (Fekjær, 2007; 

2006; Støren, 2005; Støren & Helland, 2010; Bakken & Sletten 2000). I den forbindelse er det 

behov for å få informantenes egne beskrivelser av hvordan foreldrene, minoritetsmiljøet og de 

selv vektlegger høyere utdannelse, fordi dette kan variere med landbakgrunn, 

innvandringsbakgrunn og om foreldrene kommer fra bygd eller by. Med dette som 

utgangspunkt, er problemstillingens tredje underspørsmål følgende: 

c) Hvilke forventninger opplever informantene at foreldrene og minoritetsmiljøet har hatt til 

dem når det gjelder høyere utdanning?  

Jeg anser det som sosiologisk viktig å få etterkommernes egne forklaringer, tanker og 

perspektiver på utdanningsmotivasjon. Dette er viktig for å kunne gi et bedre svar på hva som 

ligger bak mønstrene som gjør seg gjeldende på makronivå, og kvalitative intervjuer kan få 

frem nyanser som blir usynlige i den kvantitative forskningen. For å svare på 

problemstillingen gjennomførte jeg 12 semi-strukturerte dybdeintervjuer og et 

fokusgruppeintervju av tilsammen 15 etterkommere av innvandrere fra Irak, Iran, Pakistan, 

Sri Lanka, Marokko og Eritrea. Jeg har benyttet en abduktiv forskningsstrategi for å få frem 

informantenes opplevelser, samtidig som jeg benyttet sosiologiske begreper for å analysere 

funnene (Blaikie, 2010, s. 89).  
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1.1 Oppgavens gang  

I kapittel 1 blir det etter «innledning» og «oppgavens gang», redegjort kort for nyere 

innvandringshistorie i Norge. Dette etterfølges av relevant informasjon om de ulike 

innvandringsgruppene som informantene i denne studien har bakgrunn fra. I kapittel 2 går jeg 

gjennom tidligere forskning vedrørende fødselsrekkefølge og utdanning hos etterkommere av 

innvandrere.  

Deretter redegjøres det for studiens teoretiske rammeverk i kapittel 3, som tar for seg 

fødselsrekkefølgeteoriene om resursspredningsmodellen og konfluensmodellen, de 

kjønnsspesifikke begrepene om ære, skam og sosial kontroll og teorier om innvandrerdriv. I 

kapittel 4 redegjør jeg for metodebruk, forskningsstrategi og gangen i datainnsamlingen.  

Kapittel 5, 6 og 7 er analysekapitler. Kapittel 5 handler om forskjeller i skoleprestasjoner 

mellom søsken, i kapittel 6 ser jeg på kjønnsroller i sammenheng med utdannelse, og i 

kapittel 7 undersøker jeg informantenes opplevelser av forventninger til utdannelse.  

I kapittel 8 oppsummerer og diskuterer jeg undersøkelsens hovedfunn, som følger av en 

refleksjon over studiens styrker, begrensninger og utfordringer, og til slutt en konklusjon hvor 

jeg besvarer problemstillingen, basert på diskusjonen av hovedfunnene.  

 

1.2 Innvandring til Norge i nyere tid 

Den nye innvandringen til Norge kjennetegnes ved at innvandringen skiftet fra i hovedsak å 

være migranter fra nord-europeiske land, til å være migranter fra ikke-vestlige land, som 

Pakistan, Tyrkia og Marokko (Midtbøen, 2017, s. 130). Før 1975 kom vanligvis 

arbeidsmigranter til Norge på grunn av mangel på arbeidskraft i Norge, og arbeidsmigrantene 

skulle i utgangspunktet reise tilbake til sitt hjemland etter en periode (Midtbøen, 2017, s. 132-

133; Hylland Eriksen & Sajjad, 2015, s. 26; Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 223). Mens 

det på slutten av 1960-tallet var flere som utvandret enn som innvandret til Norge 

(Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 202), kom det utover 1970-tallet stadig flere innvandrere. 

Mange av de som i utgangspunktet var kommet for å arbeide, reiste aldri tilbake og ble 

værende i Norge. De ble kalt «fremmedarbeidere», som var en betegnelse på innvandrere fra 
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deler av verden som var mindre industrialiserte enn Vest-Europa (Brochmann & Kjeldstadli, 

2014, s. 211).  

I 1974 foreslår regjeringen i Norge en ny restriktiv innvandringsregulering. Og fra 1975 til 

1981 innføres det en midlertidig innvandringsstopp, som blir permanent etter 1981. 

Innvandringsstoppen fungerte som en regulering på flyktningstrømmen, samtidig som de som 

fikk oppholdstillatelse skulle bli integrert i det norske samfunnet (Brochmann & Kjeldstadli, 

2014, s. 229). Dermed ble arbeidsinnvandringen erstattet med familiegjenforening, som var 

en mulighet for familiemedlemmer å gjenforenes (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 234; 

Djuve, 2014, s. 82; Hylland Eriksen & Sajjad, 2015, s. 26). Innvandringsstoppen viste seg å 

ikke være noen stopp, det var fortsatt mulig å passere den norske grensen, hvis en bare gjorde 

det på den «riktige måten» (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 253).  

Det finnes tre bølger med innvandring til Norge, hvor den første bølgen var unge menn som 

kom for å arbeide, og denne bølgen ble avsluttet i forbindelse med innvandringsstoppen. Den 

andre bølgen handlet om familiegjenforening, hvor de som kom i den første bølgen ble 

gjenforent med sine familier. Den tredje bølgen var flyktningebølgen, hvor flyktninger flyktet 

til Norge. Denne bølgen fant sted på 80-tallet og har siden bare vokst (Brochmann & 

Kjeldstadli, 2014, s. 254).  

Mens arbeidsmigranter i hovedsak kom til Norge av økonomiske grunner, kom flyktningene 

av politiske årsaker, og fordi det var fare for deres liv og helse i hjemlandet (Hylland Eriksen 

& Sajjad, 2015, s. 27). Migrantene som har flyktet til Norge etter 80-tallet, har som oftest 

flyktet fordi de har måttet, og ikke fordi de har ønsket. Flyktninger omfatter også 

kvoteflyktninger og asylsøkere. Kvoteflyktninger, eller overføringsflyktninger, vil si at 

personer som ikke er trygge i det landet dem bor i, får tillatelse av FN til å flytte til et trygt 

land. En kvoteflyktning får oppholdstillatelse uten å gå via statelige mottak (Bahus, 2019). 

Asylsøker er en person som søker beskyttelse og som kan få asyl hvis vilkårene som betegner 

en flyktning av flyktningkonvensjonen er innfridd (Bahus, 2017). Se vedlegg 1, for 

begrepsavklaring på innvandrere, etterkommere av innvandrere, flyktninger og 

arbeidsmigranter. 

Mennesker med høye utdannelser fra hjemlandet, opplever ofte nedadgående mobilitet når de 

kommer til Norge, og må nøye seg med lavtlønnede yrker (Hylland Eriksen & Sajjad, 2015, s. 

26). Det er store forskjeller på hvordan migranter har innvandret til Norge, og det er derfor 
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viktig å skille mellom de ulike innvandrergruppene, men det finnes også ulikheter innad i de 

ulike innvandrergruppene (Hylland Eriksen & Sajjad, 2015, s. 25). I det neste delkapittelet vil 

jeg kort redegjøre for de ulike innvandringsgruppene som informantene i denne 

undersøkelsen har bakgrunn fra, og hvordan de har migrert til Norge.  

 

1.3 De ulike innvandringsgruppene  

Innvandrerne fra Pakistan, Sri Lanka og Marokko, tilhører de etablerte innvandrergruppene i 

Norge, hvor de fleste etterkommerne er født og oppvokst her i landet, og foreldrene til disse 

etterkommerne er tidlige arbeidsmigranter (Bakken & Hyggen, 2018, s. 10). Ettersom disse 

innvandrergruppene innvandret til Norge i omtrent samme periode, kan det antas at de av det 

norske samfunnet ble møtt med mye av de samme mulighetene og forventningene (Bakken & 

Hyggen, 2018, s. 21).  

I min studie er det fire informanter med bakgrunn fra Pakistan, og alle har foreldre som kom 

som arbeidsmigranter på 70-tallet. Det er en informant med bakgrunn fra Marokko og en 

informant med bakgrunn fra Sri Lanka, og de har også begge foreldre som kom som 

arbeidsmigranter med den første innvandringsbølgen. 

I tillegg til «de etablerte innvandrergruppene» har vi «de nye innvandrergruppene», hvor barn 

av innvandrerne ofte selv har innvandret både før og etter skolestart. Barn av innvandrere fra 

Eritrea har ofte kommet til Norge etter skolestart (Bakken & Hyggen, 2018, s. 49), men 

informanten fra Eritrea som er med i denne studien er født og oppvokst i Norge. Selv om det 

lenge har bodd eritreere i Norge, var det først etter at Eritrea i 1993 ble en selvstendig stat, at 

de kom som eritreiske statsborgere. De fleste eritreere har kommet til Norge som flyktninger, 

men noen har også kommet som familiegjenforening og noen få som studenter (Henriksen, 

2007, s 210).  

Informantene som er fra Irak og Iran er alle kurdere, og dette er en folkegruppe som har 

opplevd nesten et helt århundre med krig, som innebærer folkemord, kjemisk krigføring, 

massedrap og brudd på menneskerettighetene. Kurderne har flyktet til Norge av ulike årsaker, 

avhengig av når de har flyktet (Alinia 2004, s. 53-54; Wahlbeck 1999, s. 52-53). De kurdiske 

migrantene som kom til Norge på 80-tallet, flyktet fra Irak på grunn av den kurdiske og 
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iranske konflikten, og flukten fra Kurdistan på 90-tallet var en konsekvens av borgerkrigen og 

den indre spliden mellom kurderne (Akkaya 2011, s. 2). Foreldrene til informantene i mitt 

datamateriale forlot Kurdistan på forskjellige tidspunkter og av ulike grunner. Alle de 

kurdiske informantene har flyktet fra Irak til Norge, selv om to av de kurdiske informantene 

opprinnelig er ifra Iran. Foreldrene til en av informantene flyktet til Norge på 80-tallet som 

politiske flyktninger, og syv av informantene har foreldre som flyktet på 90-tallet på grunn av 

borgerkrigen. Hvordan foreldrene har migrert til Norge, og hvorfor de har migrert, er av 

betydning for hvordan etterkommerne presterer i utdanningssystemet. (Vrålstad & Wiggen 

2017; Henriksen 2010; Egge-Hoveid & Sandnes 2015).  

Kvantitative studier viser at det gjennomsnittlig er de med landbakgrunn fra Iran og Sri Lanka 

som gjør det best på skolen, og Marokko og Pakistan ligger en god del under de førstnevnte. 

De med landbakgrunn fra Eritrea og Irak, ligger lavest utdannelsesmessig (Steinkellner, 2013; 

Bakken & Hyggen, 2018, s. 8). I det neste kapittelet redegjør jeg for relevant tidligere 

forskning på feltet, som omhandler utdanning og utdannelsesprestasjoner hos etterkommere 

av innvandrere.  
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2 Eksisterende forskningslitteratur 

Det vil i dette kapittelet bli gjort en gjennomgang av tidligere forskning på ulikhet i 

utdannelsesprestasjoner mellom søsken, som etterfølges av en redegjørelse av relevant 

forskning om utdannelse blant etterkommere av innvandrere. 

 

2.1 Fødselsrekkefølgeeffekter og utdanningsambisjoner 

Det er gjort mye forskning på ulikhet i utdannelse blant søsken i Norge når det gjelder 

majoritetsbefolkningen. Kvantitative undersøkelser på søsken finner at eldre søsken 

gjennomgående gjør det bedre og tar lengere utdannelse enn sine yngre søsken. Det er også 

funnet forskjeller på hvordan søsken gjør det i små og store søskenflokker, hvor eldre søsken 

også her ofte gjør det bedre enn yngre søsken. Det viser seg at aldersforskjellen mellom 

søsknene er av betydning. Der det er stor aldersforskjell mellom søsken, er forskjellen på 

utdannelsesnivået mindre (Bjerkedal, et al., 2007).  

I tillegg viser tidligere kvantitativ forskning at den gjennomsnittlige utdannelsesgraden 

minker, jo større familien er. Funnet er også her, at den eldste gjennomgående har lengre 

utdannelse enn sine yngre søsken, og forskjellene øker litt for hvert yngre søsken (Black et al., 

2005; Kristensen & Bjerkedal, 2010; Sundet 2014), 

Forskning om den norske majoriteten viser med andre ord at det finnes en sammenheng 

mellom hvor en er i søskenflokken, og hvor lang utdannelse en tar. Det er gjort lignede 

undersøkelser i Danmark og Sverige, hvor tidligere forskning finner en sammenheng når det 

gjelder utdannelsesprestasjoner og familiestørrelse, hvor antall år med utdannelse minker litt 

for hvert yngre søsken (Bagger et al., 2013; Barclay, 2015).  

Disse funnene som er gjort fra vestlige land, utfordres av forskning som er gjort om ikke-

vestlige land, hvor funnene viser at ikke-vestlige land ofte har et motsatt mønster når det 

gjelder utdannelse blant søsken (Abafita & Kim, 2015; Calimeris & Peters, 2017; Fors & 

Lindskog, 2017).  
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Samtidig finnes det også studier fra ikke-vestlige land, som viser positive 

fødselsrekkefølgeeffekter (De Haan, 2010; De Haan, Plug og Rosero, 2014; Ejrnæs & 

Pörtner, 2004; Kumar, 2016; Tenikue & Verheyden, 2010), og ingen 

fødselsrekkefølgeeffekter (Dammert, 2010; Dayioǧlu, Kirdar et al., 2009; Seid & Gurmu, 

2015).  

Martin Arstad Isungset (2015), undersøker i sin masteroppgave om forskjeller mellom søsken 

som er etterkommere av ikke-vestlige innvandrere, kan ha andre fødselsrekkefølgeeffekter 

enn majoriteten i Norge har. Han undersøker kvantitativt om barn påvirkes likt av sin 

familiebakgrunn (Isungset, 2015, s.1). Funnene viser at det blant norskfødte med 

innvandrerforeldre er store forskjeller mellom ulike minoritetsgrupper, hvor 

utdannelsesprestasjoner og oppnådd utdannelsesgrad i mange av minoritetsgruppene ikke ser 

ut til å ha noen innvirkning. Funnene til Isungset viser at fødselsrekkefølgeeffektene blant 

norskfødte med innvandrerforeldre ikke er entydig, slik som det i større grad er for 

majoriteten (Isungset, 2015). 

Isungset kommer senere med to oppfølgende artikler, i samarbeid med Mats Lillehagen og 

Elisabeth Ugreninov (2017; 2019), som bekrefter Isungsets tidligere funn. Undersøkelsen fra 

2017, måler oppnådd utdannelse ved 25 års alder (Isungset et al., 2017), mens undersøkelsen 

fra 2019 måler sluttresultater for ungdomsskolepoeng, altså den obligatoriske utdanningen 

(Isungset et al., 2019). Isungset et al., (2017; 2019), har funn som tilsier at fødselsrekkefølge 

kan gi sosial ulikhet mellom søsken. Funnene viser at det i vestlige landene vanligvis er de 

tidligere fødte som presterer best, mens i ikke-vestlige landene, presterer ofte eldre søsken 

dårligere enn sine yngre søsken (Isungset et al., 2019, s. 8). 
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2.2 Landbakgrunn, sosial mobilitet og ulikhet i 

utdanningsambisjoner        

Silje Fekjær (2006), undersøker om ulikhet i utdanning har noen sammenheng med 

klassebakgrunn, hos etterkommere av innvandrere. Hun skiller mellom minoritetsgrupper fra 

15 ulike land, og undersøker også i hvilken grad det er kjønnsforskjeller i utdanning hos 

minoritets og majoritetsbefolkningen, og endringer over tid i oppnådd utdannelse hos de ulike 

landgruppene (Fekjær, 2006, s. 58). Fekjærs funn, viser at minoriteter sjeldnere enn 

majoriteten fullfører utdanning, både når det gjelder videregående og høyere utdanning 

(Fekjær, 2006, s. 72).  

Senere undersøkelser viser at barn av innvandrere oftere starter med høyere utdanning direkte 

etter videregående, enn majoritetsbarn i Norge (Steinkellner, 2017), og at jenter gjør det bedre 

i skolesystemet enn gutter, både hos minoriteter og hos majoriteten (Bakken, 2003; Dzamarja, 

2010).  

Støren & Helland (2010) finner store forskjeller mellom gutter og jenters 

utdannelsesresultater hos ikke-vestlige innvandrere, hvor fordelen ligger hos jentene (Støren 

& Helland, 2010). 

Fekjær (2006), finner i tillegg at variasjonene innad og mellom minoritetsgruppene er større 

enn forskjellene mellom minoritetene i sin helhet, og majoriteten. Fekjær mener at dette kan 

ha en sammenheng med hvordan de ulike gruppene blir mottatt når de innvandrer til Norge, 

men hun mener også at ressurser og holdninger til utdanning innad i de ulike gruppene bør 

vektlegges som mulige forklaringer på variasjonen i utdanningsmotivasjon mellom ulike 

minoriteter (Fekjær, 2006, s. 86). Kikki Berg (2008) gjør lignende funn når hun belyser 

forskjeller mellom ulike innvandringsgrupper, hvor hun finner at det er store forskjeller 

mellom minoritetsgruppene når det gjelder utdanningsplaner (Berg, 2008, s. 100).  

Shah et al., (2010) finner i sin kvalitative studie om utdanningssuksess hos unge britiske 

pakistanere, at jentene klarer seg bedre enn guttene i skolesystemet. Funnene deres viser også 

at guttenes sosiale nettverk kan være ødeleggende for deres skoleprestasjoner, og at de 

britiske pakistanerne gjør det bedre på skolen enn majoriteten gjør det (Shah et al., 2010).  
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Bakken & Hyggen (2018), finner store forskjeller mellom utdannelsesresultater hos ulike 

minoritetsgrupper. Botid, sosioøkonomiske forhold, og foreldrenes landbakgrunn har mye å si 

for hvordan barna gjør det på skolen (Bakken & Hyggen 2018, s.108-110).  

 

2.3 Kjønnsroller, kultur og utdannelse 
Marianne Takvam Kindt har utført 28 kvalitative dybdeintervjuer av etterkommere av 

innvandrere som har tatt høyere utdanning, hvor resultatene legges frem i tre artikler. Funnene 

tenderer mot at de etterkommerne som har familiebakgrunn med høy status fra hjemlandet, 

opplever å bli fulgt opp av sine foreldre på lignende måter som den norske middelklassen, til 

tross for at de tilhører en lavere klasse i Norge. I tillegg tyder funnene hennes på at de 

etterkommerne som har lavere sosioøkonomisk status fra hjemlandet, har stor nytte av 

ressurser som de har tilgang til gjennom sine etniske nettverk (Takvam Kindt, 2017). 

I artikkel nummer to, finner Takvam Kindt (2018) at informantene legger til grunn 

individualitet og det å være selvstendig for sine utdanningsvalg (Takvam Kindt, 2018). I 

artikkel nummer tre viser funnene hennes at informantene ønsker å kombinere karriere og 

familieliv, som vil si at de ønsker å kombinere tradisjonelle og selvstendige valg. 

Utfordringen her er at hvis foreldrene ikke går god for mannen som kvinnene har blitt 

forelsket i, kan dette komme i konflikt med kvinnenes selvstendige valg (Takvam Kindt, 

2019). 

Vanessa Grindrud (2018) finner i sin kvalitative masteroppgave at etterkommere av 

innvandrere fra Sri Lanka og Tyrkia i den videregående skolen, opplever høye forventinger 

fra foreldrene når det gjelder utdanning. Mens tamilene opplever tydelige forventninger til 

skoleprestasjoner, opplever tyrkerne mer utydelige eller underforståtte forventninger. 

Grindrud finner også et sprik mellom tamilene og tyrkerne når det gjelder tilhørighet til etnisk 

nettverk og sosial kontroll, hvor begge fenomenene viser seg å være mest fremtredende hos 

tamilene (Grindrud, 2017).  

Som vi ser i både Takvam Kindt og Grindrud sine kvalitative undersøkelser, tyder funnene på 

at informantenes sosioøkonomiske status fra hjemlandet, og påvirkning fra slekt eller venner 

med samme landbakgrunn, kan bety mer for skoleprestasjoner og høyere utdannelse, enn hva 

den objektive sosioøkonomiske statusen de har i Norge betyr. Dette er særlig relevant for min 



 12 

studie, fordi jeg også søker å finne forklaringer på hva som fremmer og hemmer 

skoleprestasjoner blant etterkommere av ikke-vestlige innvandrere. 

Maren Molvik (2017) gjør er en kvalitativ analyse av de tre romanene For ærens skyld, av 

Nasim Karim (1996), Skam, av Mina Bais (2014), og I morgen vi ler, av Namra Saleems 

(2016), hvor hun tar utgangspunkt i de skamløse jentenes debatt som ble satt i gang 2016. 

Romanene handler om unge kvinner med muslimsk bakgrunn, som balanserer mellom 

kulturen i vertslandet de bor i, og kulturen de har bakgrunn fra. Molvik undersøker hvordan 

de tre romanene kan leses som et frigjøringsprosjekt, og hun vektlegger blant annet begrepene 

om skam, ære og negativ sosial kontroll, som jeg også har vektlagt i undersøkelsen jeg har 

utført. 

Mens Molvik sitt prosjekt er å synligjøre hvilken plass romanene har i den norske 

samfunnsdebatten, og hvordan omtale romanene har fått i forskning og litteraturhistorien, har 

jeg sett på hvordan ledene normer i familien gjør seg gjeldene i forhold til kjønnsroller, og 

hva det kan ha noe å si for utdannelsesoppnåelsen i en søskenflokk (Molvik, 2017) 

Annick Prieur (2004) intervjuer 52 unge personer med innvandrerbakgrunn, som bor i Norge. 

Hun undersøker blant annet hvordan informantenes kulturelle bakgrunn preger deres liv, og 

hvordan de er formet av å ha vokst opp med et utenlandsk navn eller utseende. Funnene til 

Prieur, viser at det er kjønnsrollene i familien som i størst grad skiller det norske samfunnet 

fra det samfunnet foreldrene kommer fra. De unge innvandrerne blir påvirket både av 

majoritetssamfunnet og av foreldrene, og de opplever på en måte å stå med en fot i hvert land 

(Annick Prieur, 2004). 

Mette Andersson (2005) gjør i sin doktoravhandling en sammenligning av minoritetsungdom 

i tre ulike ungdomsmiljøer, hvor hun ser på hvordan fremstillinger av innvandrere i politikken 

og i mediedebatter, påvirker minoritetsungdommene i sine miljøer. Andersson kommer i den 

forbindelse inn på hvordan studentene opplever kjønnsroller innad i det pakistanske miljøet, 

og hvordan minoritetsjentene opplever å måtte forholde seg til strengere regler enn guttene på 

grunn av kulturelle tradisjoner de må forholde seg til. Mens guttene kan ha norske kjærester 

uten at det bryter med de grunnleggende tradisjonene i den pakistanske kulturen, ses det på 

som stor skam hvis jentene gjør det samme, og konsekvensene for jentene kan være å måtte 

gifte seg i all hast. (Andersson, 2005, s. 232). Andersson påpeker også at det er forskjell på 

hvor i Pakistan en kommer fra når det gjelder hvor vanlig det er å ha utdannelse. Eksempelvis 

er det vanligere med høyere utdannelse blant de som kommer fra en storby, enn det er blant 
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de som kommer fra landsbygda i Pakistan (Andersson, 2005, s.240). Likevel viser funnene til 

Andersson (2005) at utdannelse også settes høyt i de pakistanske familiene hvor foreldrene 

ikke har utdannelse (Andersson, 2005, s.239).  

Prieur (2004) og Andersson (2005) sine studier kan begge ses i sammenheng med min studie, 

fordi de kommer inn på hvordan kjønnsroller kan påvirke de unges frihet, som igjen kan ses i 

sammenheng med hvilke muligheter og ambisjoner de har for å ta høyere utdannelse. 
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3. Teoretisk utgangspunkt 
I dette kapittelet blir det redegjort for det teoretiske rammeverket i denne studien. Målet har 

vært å kombinere relevante teoretiske begreper, som kan være med å gi et helhetlig bilde av 

hvordan informantene i undersøkelsen snakker om sin posisjon i søskenflokken, og hvordan 

det kan ses i sammenheng med kjønnsroller og utdannelse. Studiens rammeverk tar for seg 

fødselsrekkefølgeteoriene om resursspredningsmodellen og konfluensmodellen, som er teorier 

som tidligere har vært benyttet i kvantitativ forskning om fødselsrekkefølge og utdannelse.  

Det blir deretter redegjort for mer kjønnsspesifikke begreper om ære, skam og sosial kontroll, 

som jeg anser som relevant i forhold til funnene i dette datamaterialet, og hvor hensikten er at 

det kan bidra til å forstå hvordan kjønnsroller innvirker på utdannelsesambisjonene i en 

søskenflokk, blant etterkommere av innvandrere. Til slutt blir det redegjort for teorier om 

innvandrerdriv, som kan være behjelpelig til å forklare hvordan de høye 

utdannelsesambisjonene blant flere av informantene, kan ses i sammenheng med foreldrenes 

forventninger, og sosioøkonomisk bakgrunn. 

 

3.1 Fødselsrekkefølgeteorier 
Selv om søsken vanligvis vokser opp i samme hjem, er det ikke uvanlig at søsken velger 

svært ulike veier for fremtiden. Dalton Clark Conley, en amerikansk professor i sosiologi, 

skriver i The Pecking Order om hvordan søsken som vokser opp i samme familie, ofte tar 

ulike framtidsvalg, som gjør at de ender opp i ulike sosioøkonomiske klasser som voksne 

(Conley, 2004). Conley har i den nevnte studien kombinert funn fra tidligere kvantitativ 

forskning, med funn fra sin egen kvantitative, og kvalitative forskning. Conley viser gjennom 

sin studie hvordan søskens plass i søskenflokken, og familiens ressurser, klassebakgrunn, og 

etnisk bakgrunn, kan være avgjørende for utdannelsesambisjoner og hvilken utdannelse en 

ender opp med å ha som voksen (Conley, 2004).  

Conley (2004) gjør en analyse av flere ulike amerikanske familier som kaster lys på hvordan 

det oppstår sosioøkonomisk ulikhet mellom amerikanske søsken. Han har et lite underkapittel 

som handler om innvandring, og hvordan barn av innvandrere på grunn av påvirkninger fra 

samfunnet vil kunne ha andre typiske posisjoner i søskenflokken enn majoriteten (Conley, 

2004, s. 107). Her presiserer han at fordi den eldste blant søsknene ofte har hatt lenger tid i 

sitt hjemland, og kortere tid i utvandringslandet, kan dette føre til at den eldste presterer 
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dårligere enn sine yngre søsken på skolen. Samtidig mener Conley at hvis alle søsknene er 

født og oppvokst i det landet foreldrene har innvandret til, vil påvirkningen være mer lik 

majoritetens, men det vil fortsatt kunne være visse forskjeller på grunn av ulik kultur og 

landbakgrunn (Conley, 2004, s. 195).  

Det vil i det kommende bli redegjort for de to universalistiske teoriene, som er 

resursspredningsmodellen og konfluensmodellen. I den delen av analysen hvor jeg fokuserer 

på forskjeller mellom søsken, og mellom familier og utdannelsesambisjoner, vil de to teoriene 

bli sett på i forhold til hvor godt de passer til funnene i mitt datamateriale. Det er viktig å 

påpeke at mitt prosjekt er å få frem hva informantene forteller og vektlegger, når de snakker 

om sin posisjon i søskenflokken i forhold til utdannelse. Fødselsrekkefølgeteoriene er ment 

som en inspirasjon, og teoriene gir meg en utfordring ettersom de i utgangspunktet er 

forenklinger som er ment å bruke i kvantitative analyser. Hensikten min er klar, jeg ønsker å 

få frem gjennom de empiriske funnene, hvorvidt de universelle teoriene er relevante å benytte 

på informantene som er med i denne studien. Nå er det viktig å presisere at jeg ut ifra dette 

datamateriale ikke kan fastslå hvorvidt noe stemmer eller ikke stemmer, men jeg kan si noe 

om hvor godt teoriene passer for informantene i denne studien. I tillegg kan jeg si noe om hva 

som eventuelt kan ligge til grunn for at etterkommere av innvandrere ikke følger samme 

mønster som majoriteten i Norge, når det gjelder utdannelsesoppnåelse blant søsken. Det vil i 

det kommende blir redegjort for ressursspredningsmodellen og konfluensmodellen. 

 

Ressursspredningsmodellen 

Tidligere forskning på feltet vektlegger Ressursspredningsmodellen som en mulig forklaring 

på at eldre søsken gjør det bedre enn yngre søsken. Ressursene påstås å minske jo lenger ut i 

søskenflokken barnet er født (Downey, 2001). Ifølge Blake (1981), og Jæger (2008), gir 

foreldrene tre ulike ressurser, som innebærer fysisk miljø, muligheter og oppdragelse 

(Isungset, 2015, s. 28 og 29; Isungset et al., 2017, s. 40; Isungset et al., 2019, s.2).  

Tanken bak denne modellen, er at foreldre kun har en begrenset mengde ressurser å fordele på 

de barna de får, og at muligheten for å overføre ressursene til sine barn, minsker litt for hvert 

barn som fødes inn i familien. Det blir mindre ressurser på hver av barna, jo flere barn det er i 

søskenflokken, og slik legges grunnlaget for ulikhet mellom søsken (Isungset, 2015; Isungset 

et al., 2017, 2019; Blake, 1981, 1986, 1989).  
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Det er tatt høyde for at det i innvandrerfamilier kan stille seg annerledes, fordi det ikke er 

uvanlig at innvandrere har lite ressurser når de ankommer til sitt vertsland, men at ressursene 

kan øke i løpet av de første årene etter de har innvandret. Dette kan føre til at de yngre 

søsknene får flere ressurser enn de eldre søsknene, som er omvendt av hva som statistisk sett 

er vanligst for majoriteten (Sandnes, 2017; Isungset et al., 2019, s 11). Både de økonomiske, 

språklige og de kulturelle ressursene vil normalt øke etterhvert som innvandrerne får mer 

kunnskap om det landet de lever i, og slik vil ofte de yngre søsknene få mer ressurser fra 

familien enn sine eldre søsken. (Isungset et al., 2019, s. 11). 

 

Konfluensmodellen 

Konfluensmodellen minner på mange måter om ressursspredningsmodellen, men her er det 

mer det «psykologiske klimaet» blant familiemedlemmene som vektlegges, mens det i 

resursspredningsmodellen er mengden ressurser søsknene har tilgang til som blir vektlagt 

(Conley, 2004, s. 196; Zajonc,1983; Isungset, 2015, s. 31; Isungset et al., 2017, s. 40; Isungset 

et al., 2019, s. 2).  

Logikken i modellen går ut på at jo flere yngre søsken det er i familien, jo lavere blir det 

intellektuelle nivået. Og ettersom de eldste søsknene får lengere tid med foreldrene når det er 

et høyere intellektuelt nivå, så får de en påvirkning som de yngre søsknene går glipp av (De 

Haan, 2010; Isungset, 2015, s. 31). I tillegg får de eldre søsknene en fordel av å hjelpe yngre 

søsken, fordi de selv øker sitt kunnskapsnivå, ved å lære bort det de kan til sine yngre søsken.  

Ifølge konfluensmodellen klarer de eldre søsknene seg derfor bedre, og dette kan føre til 

sosioøkonomiske forskjeller mellom søsken i samme familie (Zajonc, 1976, 1983; Price, 

2008; Silles, 2010; Isungset, 2015, s. 31; Isungset et al., 2019, s. 12).  

Her er det imidlertid en utfordring i forhold til mitt datamateriale, fordi jeg ikke har anledning 

til å si noe om intelligensnivået til informantene jeg har intervjuet. Det kan være ulikt 

evnenivå mellom søsken på bakgrunn av medfødte biologiske forutsetninger, noe som jeg 

ikke har kunnet kontrollere for i min studie. Det jeg likevel kan si noe om, er om 

informantene har fått hjelp, eller selv har hjulpet sine søsken med skolearbeid. Dette sier 

ingenting om intelligensnivået til informantene, men det sier noe om ressursene de har hatt 

tilgjengelig under oppveksten.  
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Når det gjelder å hjelpe søsken med skolearbeid, så skiller konfluensmodellen seg fra 

ressursspredningsmodellen. Mens konfluensmodellen vektlegger fordelen ved å lære opp 

yngre søsken, er det ifølge ressursspredningsmodellen ikke noen forskjell på ressursene hos 

enebarn og den førstefødte i en søskenflokk. (Zajonc & Sulloway, 2007; Isungset, 2015, s. 

31). I tillegg vektlegger konfluensmodellen avstanden i alder mellom søsknene, jo lenger tid 

den førstefødt får med foreldrene alene, jo mindre sjanse er det for at det intellektuelle nivået i 

familien blir lavere ved at flere søsken kommer til (Zajonc, 1976, Isungset, 2015, s. 31). Her 

skiller også konfluensmodellen seg fra ressursspredningsmodellen, fordi 

ressursspredningsmodellen ikke vektlegger hvor mange år det er mellom søsknene (Isungset, 

2015, s. 31). 

Det er tatt høyde for at mennesker vokst opp i ulike kulturer kan ha forskjellige 

kjønnspreferanser (f.eks. De Haan, Plug og Rosero, 2014; Lillehagen & Lyngstad, 2018; 

Isungset et al., 2019, s.12), for eksempel kan gutter være foretrukket fremfor jenter, slik at det 

investeres mer i guttene enn i jentene (Lillehagen & Lyngstad, 2018, Isungset et al., 2019, 

s.12). Dette undersøker Isungset et al., (2019), men de finner ingen mønstre som tilsier at 

gutter blir foretrukket fremfor jenter (Isungset, et al., 2019, s. 12). De konkluderte derfor med 

at forskjeller i kjønnspreferanser ikke er sannsynlig. Jeg ser det likevel relevant å vektlegge 

kjønnsroller i denne studien, da mitt datamateriale tilsier at kjønnsroller kan være av 

betydning for hvorfor søsken gjør det ulikt i utdanningssystemet. Det vil derfor i det neste 

avsnittet bli redegjort for noen teoretiske begreper, som kan være behjelpelige for å forstå 

hvordan kjønnsroller kan utarte seg annerledes i noen minoritetsgrupper, enn de vanligvis gjør 

for majoritetsbefolkningen i Norge. 

 

3.2 Ære, skam og sosial kontroll 
Mange av informantene i mitt datamateriale forholder seg til begrepene om ære, skam og 

sosial kontroll når de snakker om kjønnsroller. Jeg mener derfor at det er relevant for 

undersøkelsen å redegjøre for disse begrepene, fordi de vil være med på å forklare hvordan 

informantene ser på seg selv i forhold til sine søsken når det gjelder kjønnsroller, og hvordan 

dette kan ha noe å si for deres utdannelsesambisjoner. 
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Det finnes ulike definisjoner av begrepet ære. Hva en legger i ære vil alltid avhenge av hvilket 

samfunn en lever i (Fosshagen, 2018). Siden 1700-tallet har æresbegrepet i stor grad blitt 

utvannet, og påvirker derfor ikke den vestlige kulturen i noen særlig stor grad lenger. 

Oppfatningen i Europa fra det syttende århundre har vært at ære først og fremst tilhører 

subjektet. Ære er derfor sett på som noe personlig, som i liten grad angår andre enn den 

personen det gjelder. I mer kollektive samfunn derimot, hvor velferdsstaten ikke står like 

sterkt som den gjør i Norge, er ære svært viktig, og har en annen betydning (Fosshagen, 

2018).  

Her er det viktig å presisere at familiebegrepet ikke er det samme i Norge som det er i mange 

ikke-vestlige land. I de samfunnene hvor «æreskultur» praktiseres, er det ofte snakk om en 

primærgruppe som er større enn en vanlig norsk familie. Det kan være en klan, eller en 

stamme. Det er et kollektiv, og derfor vil hver enkelt persons ære også anses som hele 

gruppens ære. (Aase, 2007, s. 230). Tor Halfdan Aase (2007) mener at ære kan ses som et 

forsvar for å beskytte slekten, eller klanen i et samfunn, der det ikke er statelige grenser som 

beskytter innbyggerne (Aase, 2007, s. 231).  

Et spørsmål som videre kan stilles, er hvorfor en også finner praksiser av kollektiv ære i 

vestlige samfunn med en sterk velferdsstat. Dette har å gjøre med at mange av de som har 

innvandret fra ikke-vestlige land i Midtøsten ofte fortsetter å opprettholde sin oppfatning om 

ære etter at de har kommet til sitt vertsland (Christie, 1985, s. 12 og 13). Mange med 

innvandrerbakgrunn forteller at de opplever at æreskodeksen blir strengere når de bor i et land 

som praktiserer en mer vestlig kultur. Dette kan ses som en konsekvens av at 

minoritetsforeldre, som praktiserer en «æreskultur», føler seg truet av det vestlige levesettet 

og frykter at deres barn skal bli for vestlige (Wikan, 2005, s. 185). Hvilken rolle ære har for 

kvinnelige og mannlige etterkommere av innvandrere fra ikke-vestlige samfunn, er særlig 

relevant for denne oppgaven.  

Unni Wikan (2005), baserer seg på antropologen Frank Henderson Stewart (1994) sin 

forståelse av Honor, når hun skriver at ære handler om respekt i egne og andres øyne. På 

kurdisk eller arabisk brukes ofte «ansikt utad» istedenfor ære. Denne æren betinges av at en 

har kontroll, spesielt med kvinners oppførsel. I det norske samfunnet gir ikke dette utrykket 

samme betydning, fordi en i norsk kultur, med unntak fra noen miljøer, kan dumme seg ut og 

tape ansikt, uten at det er ensbetydende med å tape æren. I en del ikke-vestlige kulturer, er det 
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langt mer alvorlig å tape ansikt eller æren, da dette kan ødelegge hele slektens rykte (Wikan, 

2005, s. 65).  

Æresbegrepet har to ulike betydninger, som begge oversettes med ære på norsk. Det betyr at 

vi slår sammen to ulike begreper i et ord på norsk. Den ene formen for ære er namus, som er 

en form for ære som er enten eller, det vil si at den ikke kommer i grader. Namus handler om 

kvinners ærbarhet, som vil si at hvis kvinnene bryter æreskodekset, så kan de ødelegge 

familiens og slektens ære. Mister en kvinne namus, mister hun all ære, og dette er en ære alle 

får ved fødsel, enten en er fattig eller rik. Den andre formen for ære er shirif, og denne æren 

handler om prestisje og rang, og en kan derfor ha mer eller mindre av denne formen for ære 

(Wikan, 2008, s. 11 og 12). Shirif er ikke like kjønnsspesifikk som namus, det er en form for 

ære som både kvinner og menn kan ha ulik grad av.  

Ettersom det er veldig viktig for familien hva gruppen synes, brukes ofte sosial kontroll innad 

i familien, som går spesielt ut på å kontrollere adferden til jentene i familien. Jentene trenger 

ikke å ha gjort noe galt, for æren ligger i ryktet og hva offentligheten mener seg å vite, og det 

sosiale miljøet har stor innflytelse (Wikan, 2005, s. 74). Mens menn har ære, har kvinner 

skam, og blir en kvinne skamløs, kan slekten bli vanæret, noe som gjør skam til et kjønnet 

begrep (Wikan, 2005, s. 73). Wikan mener at ære og sosial kontroll ikke handler om islam, 

men at det handler om skikker, tradisjoner, og kultur. Ifølge islam skal man ikke straffe en 

kvinne for sin uærbarhet, for det skal overlates til Gud å stille mennesker til dom (Wikan, 

2005, s. 73 og 74). I tillegg er æresdrap helt uhørt i flere muslimske samfunn, samtidig som 

det finnes dokumenterte æresdrap hos alt fra kristne, hinduer, buddhister, konfutsianere og 

flere andre trossamfunn. Selv om islam bruker æresdrap i noen samfunn, er det mennesker 

som handler og ikke religionen (Wikan, 2005, s. 266).  

Det er viktig å huske på at skam og ære innebærer mer enn de ekstreme tilfellene, ære og 

skam kan påvirke unge jenters og gutters liv på ulike måter. Det er en forskjell på oppdragelse 

i en kulturell norsk forstand, for å unngå at tenåringsbarn utsettes for sexpress og drikkepress, 

eller å gjøre ufornuftige valg, og den skamkulturen som Wikan (2005) mener finner sted i 

mange ikke-vestlige kulturer, spesielt i Midtøsten. Skam og ære går først og fremst ut på at 

jenter bærer på skammen for hele familien, og de må gjennom sin adferd oppføre seg så 

skikkelig, slik at ingen skal kunne sette spørsmålstegn ved deres oppdragelse. Denne 

skammen er typisk for flere ulike minoritetsmiljøer, og er annerledes enn den skamfølelsen 

som mange majoritetsjenter i Norge føler på. Tradisjonelle kjønnsrollemønstre handler om 
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kultur, derfor er det relevant å snakke om hva kultur og religiøs praksis har å si. Det er også 

viktig å tenke over hvordan man ser på dette, fordi når islam for eksempel blir forvekslet med 

vold og «æreskultur», er dette misvisende.  

Wikan har fått kritikk fra flere hold. Hun har blant annet blitt kritisert for sin beskrivelse av 

underklassen i Norge, for at hun mangler asymmetri i hennes beskrivelse av maktforhold, og 

for en mangelfull beskrivelse av rasisme (Rogstad, 2017, s.137). I tillegg har hun blitt kritisert 

for å ikke skille tydelig mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap (Bredal, 2013, s 123). 

Et arrangert ekteskap vil si at de som ønsker å gifte seg selv tar initiativ til ekteskapet, men at 

det må godkjennes av foreldrene til de som skal gifte seg, mens tvangsekteskap er hvis bruden 

eller brudgommen må gifte seg mot sin egen vilje (Schackt 2018). Språket og hvordan vi 

snakker om dette, er med på å forme hva vi tenker. Det å forveksle arrangerte ekteskap med 

tvangsekteskap kan være uheldig, da det kan bygge oppunder stereotypier, og det kan gi et 

feil og urettmessig negativt bilde av minoritetsgrupper i Norge med bakgrunn fra ikke-

vestlige land. 

En annen kritikk mot Wikan som er spesielt relevant for denne studien, er Aase (2007) sin 

kritikk, som går ut på at han mener Wikans måte å analysere ære på ikke er tilstrekkelig, fordi 

den ikke sier noe om hva ære egentlig er, eller hva familien og slekta er så opptatt av å 

beskytte, eller hva som gjenopprettes ved å drepe sin datter. Aase mener at Wikans måte å 

definere æresdrap på mangler logikk, fordi æresdrap på menn som angår blodhevn, og 

æresdrap på kvinner som angår brudd på ærbarhetsnormer, blir for likt. Han hevder også at 

logikken i Wikans forklaring på hvordan ære gjenvinnes med drap, blir for svak (Aase, 2007, 

s. 236 - 238). Aase mener likevel at Wikans definisjon av ære holder mål når formålet er å se 

på ære som noe kroppsliggjort (Aase, 2007, s. 236), slik som Bourdieu forklarer ære. 

Bourdieu (1979) mener at mennesker som lever i samfunn med æresverdier, internaliserer 

æreskodeksen slik at måten de praktiserer på, ikke reflekteres over, men praktiseres fordi det 

alltid har vært sånn (Bourdieu, 1979, s. 128). Hvorvidt kritikken mot Wikan er rettmessig, er 

en diskusjon jeg ikke skal gå nærmere inn på her. 

På tross av kritikken mot Wikan, anser jeg likevel hennes forståelse av ære som viktig og 

relevant for denne undersøkelsen, og for å forklare noen av forskjellene i kjønnsrollene blant 

kvinner og menn fra ikke-vestlige land. Wikan får frem essensielle elementer i hvorfor rykte, 

ære og skam har så sterk effekt. Æresbegrepet og æreskodeksen er en viktig del av det å forstå 

hvem og hva dette handler om, og Wikans begreper er bedre på å forklare kultur enn å 
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forklare vold. I denne undersøkelsen anser jeg Wikans begreper for relevante, fordi sosial 

kontroll innad i familien påvirker ofte hvordan jenter og gutter blir oppdratt. Dette kan igjen 

henge sammen med hvordan de gjør det i skolesystemet, og kan ses i sammenheng med 

hvorfor utdannelsesoppnåelsen blant barn av innvandrere ofte utarter seg annerledes enn den 

gjør for majoriteten.  

 

Sosial kontroll 

Sosial kontroll definerer mange ulike handlinger, og er et begrep som kan bety mye 

forskjellig. Sosial kontroll kan være institusjonell og formell, eller uformell og hverdagslig. 

Vi kontrollerer og kontrolleres av hverandre daglig, både av den formelle kontrollen fra 

strafferettsapparatet, som innebærer politiet, domstoler og kriminalomsorg, og den uformelle 

sosiale kontrollen, som innebærer hvordan familien, venner og andre folk vi har rundt oss 

reagerer på vår oppførsel (Ugelvik, 2019, s 35). Sosial kontroll kan være reaktiv, som er en 

konsekvens av et normbrudd, eller proaktiv som er å utføre sosial kontroll for å forhindre et 

kommende normbrudd (Ugelvik, 2019, s 37 og 38). Uformell sosial kontroll kan knyttes til 

æresbegrepet, fordi det bygger på at menn og kvinner har et sosialt press på seg, og fordi de 

har forventninger hengene over seg fra det kollektivet miljøet, som stiller ulike krav til de to 

kjønnene. Dette er alternative normsett som står i kontrast til det normsettet som majoriteten i 

Norge vanligvis lever etter (Ugelvik, 2019, s 100-102).  

Dette er også noe Nancy Herz, Sofia N. Srour og Amina Bile (2017) tar opp. De ønsker å 

bekjempe negativ sosial kontroll, som de mener finnes i noen minoritetsmiljøer i Norge. De 

fikk tildelt Fritt Ords honnørpris i 2017 og har sammen skrevet boken Skamløs, i tillegg til at 

de har vært aktive i mediedebatten om sosial kontroll i minoritetsmiljøer. I 2016 startet de 

debatten med flere innlegg i Aftenposten, hvor de var minoritetskvinnenes stemme utad, når 

det gjaldt valgfrihet, bevegelsesfrihet og selvbestemmelsesrett hos unge minoritetskvinner 

(Molvik, 2017, s. 45).  

Herz, Srour og Bile (2017) er opptatt av den sosiale kontrollen som rammer enkeltpersoner, 

som for eksempel at en blir fortalt hvem en skal være og hvordan en skal oppføre seg. 

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er av de ekstreme variantene av negativ sosial kontroll, 

men det finnes nyanser her. De mer ekstreme tilfellene er lett å påpeke, og den litt vagere 
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sosiale kontrollen er litt vanskeligere å peke på, men det betyr ikke at den er mindre viktig. 

Fellesnevneren på den ekstreme og den mildere formen for negativ sosial kontroll, er at 

kvinnene ikke får bestemme over seg selv. Når de snakker om sosial kontroll i Skamløs, så 

snakker de om den negative sosiale kontrollen som kommer fra et æresperspektiv (Bile et al., 

2017, s.11). Jeg er inspirert av hvordan de snakker om, og definerer sosial kontroll, og 

henviser flere ganger til aktuelle temaer som tas opp i Skamløs gjennom analysen.  

I tillegg til kjønnsroller knyttet til kultur, er ønsket om å gjennomføre prestisjefylte 

utdannelser et kjent fenomen blant mange minoritetsgrupper i Norge. Flere av informantene i 

mitt datamateriale setter viktigheten av å gjennomføre en universitetsutdannelse høyt, og det 

vil derfor bli redegjort for begrepet om innvandrerdriv i neste delkapittel. 

 

3.3 Innvandrerdriv  

Etterkommere av innvandrere tar oftere prestisjefylte utdannelser som medisin, juss og 

ingeniørutdannelse enn majoriteten i Norge (Støren, 2009). Mange minoritetsgrupper gjør det 

også bedre enn majoriteten i skolesystemet, samtidig som den sosioøkonomiske bakgrunnen 

ofte har mindre å si for hvor bra de gjør det (Fekjær, 2007; 2006; Støren, 2005; Støren & 

Helland, 2010; Bakken & Sletten 2000). Det ser derfor ut til at den sosioøkonomiske 

bakgrunnen har mindre å si for mange med minoritetsbakgrunn enn det har for majoriteten, 

spesielt når det gjelder minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn (Støren & Helland, 2010). 

Tidligere forskning viser at barn av ikke-vestlige innvandrere, som ikke faller av på 

videregående, veldig ofte gjennomfører høyere utdannelse (Birkelund & Mastekaasa 2009, s. 

29; Fekjær 2007). 

Dette paradokset er det vanlig å kalle for «innvandrerdriv», fordi mange innvandrerforeldre er 

av den oppfatning at de vil få et bedre liv enn de hadde i sitt hjemland, hvis barna tar en 

høyere utdannelse (Birkelund og Mastekaasa 2009, s. 29 og 30; Fekjær 2006, s.61-62). En 

god utdannelse anses av mange fra innvandrerfamilier som en mulighet til å øke sin 

levestandard (Birkelund og Mastekaasa 2009; NOU 2010, s 48; Fekjær 2006). Det finnes 

ulike måter å forklare innvandrerdriv på, men i denne studien fokuserer jeg på å forklare 

innvandrerdriv gjennom hvordan innvandrerforeldres forventninger påvirker barnas verdier 
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og holdninger, som ser ut til å kunne føre til at de setter seg høyere mål og jobber mer 

pliktoppfyllende med skolearbeidet, enn unge fra majoriteten gjør (Bakken 2003, s. 27). Det 

er foreldrenes forventninger, og hvordan den sosioøkonomiske statusen påvirker 

etterkommerne som vektlegges.  

Sosioøkonomisk status blir også vektlagt i forbindelse med teoriene om 

resursspredningsmodellen og konfluensmodellen, men der blir de sett på i forhold til hvilke 

ressurser foreldrene kan bidra med til sine barn. I forbindelse med innvandrerdriv, blir den 

sosioøkonomiske statusen sett på i forhold til hvorvidt den sosioøkonomiske bakgrunnen kan 

fungere som en motivasjonsfaktor for barna til å gjøre det bra på skolen, fordi tidligere 

forskning viser at en lav sosioøkonomisk status nettopp kan motivere barn av innvandrere til å 

ta høyere utdannelse. I tillegg føler etterkommere av innvandrere ofte en takknemlighetsgjeld 

overfor foreldrene sine, og strekker seg derfor ofte langt for få toppkarakterer og for å 

gjennomføre høyere utdanning (Bakken 2003; Fekjær & Leirvik 2011, s. 124).  

Bakken & Hyggen (2018), finner i sin studie et stort utdannelsesdriv blant mange 

minoritetsgrupper i Norge, som de mener at kompenserer for kort botid og lav 

sosioøkonomisk status. De finner at barn av innvandrere bruker mer tid på lekser, det er flere 

som sier at de ønsker å ta høyere utdannelse, og det er flere som ser på gode skoleprestasjoner 

som et statussymbol blant minoritetsungdom enn blant majoritetsungdom. Bakken & Hyggen 

mener at forskjellene i skoleprestasjoner blant minoritet og majoritet ville vært større, hvis det 

ikke hadde vært for utdannelsesdrivet blant innvandrere, men dette varierer mellom grupper 

med ulik landbakgrunn (Bakken & Hyggen 2018, s.111). 

Selv om innvandrerdriv kan handle om at barn av innvandrere føler at de står i gjeld til 

foreldrene sine, som har ofret mye for å gi barna muligheten til et bedre liv, kan 

innvandrerdriv også handle om at en autoritær oppdragelse og sosial kontroll kan føre til at 

barn av innvandrere legger mer innsats i skolearbeidet, slik som jeg var inne på i forrige 

delkapittel. Barn som har foreldre som setter strenge regler for hva de får lov til å gjøre på 

fritiden, vil ofte ha større oppmerksomhet på skolearbeidet, fordi de holdes unna andre 

fristelser. Dette er et fenomen som i litteraturen kalles for «selektiv tilpasning» (Friberg et al., 

2016, s. 45).  

En annen utbredt forklaring på innvandrerdriv, er at mange av de som har innvandret til 

Norge har opplevd å få en lavere sosial status i Norge enn de hadde i sitt hjemland, og da kan 
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barna videreføre den tapte sosiale statusen ved å ta høyere utdannelse (Friberg et al., 2016, s. 

46). Takvam Kindt (2017), som jeg refererte til i forrige kapittel (se delkapittel 2.3), 

argumenterer for at innvandrerforeldre som har hatt høy sosial status i sitt hjemland, og som 

har lavere sosial status i Norge, oppdrar barna sine på måter som minner om hvordan 

middelklasseforeldre i Norge gjør (Takvam Kindt, 2017, s. 73). Når mange 

innvandrerforeldre har mistet sosial status, fordi de ikke har fått godkjent sin utdannelse i 

Norge, ser det ut som at etterkommerne har gjort en bratt klassereise. Takvam Kindt (2017) 

mener at foreldrenes forventninger og oppmuntring til å ta høyere utdannelse, må ses i 

sammenheng med foreldrenes sosiale status i hjemlandet (Takvam Kindt, 2017, s. 13).  

Grindrud (2018) sin studie, som også ble presentert i delkapittel 2.3, finner at informantene 

som har bakgrunn fra Tyrkia og Sri Lanka, gjennomgående opplever skolegang og utdannelse 

som et familieprosjekt, hvor gode skoleprestasjoner gir prestisje til hele familien. I likhet med 

Takvam Kindt (2017), finner Grindrud (2018) at dette fenomenet kommer ekstra tydelig frem 

hos informanter som kommer fra en familie med høy sosial status fra hjemlandet, men til 

forskjell fra Takvam Kindt (2017), finner Grindrud (2018) at informantene opplever tydelige 

forventninger fra foreldrene, som viser et uttrykt innvandrerdriv hos begge 

etterkommergruppene som hun intervjuer (Grindrud, 2018, s. 92).  

Friberg et al., (2016) finner i sin Fafo-undersøkelse at innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn 

er mer pliktoppfyllende og mindre individualistiske enn medelever med majoritetsbakgrunn. 

De finner en sterk familieorientering blant barn av innvandrere, som de mener er knyttet opp 

imot hvor mye arbeid og tid de legger i lekser. Dette ser de i sammenheng med den 

kollektivistisk familieorientering som er vanlig i noen innvandrergrupper, og som kan ses i 

sammenheng med en «æreskultur» og sosial kontroll. Denne kollektivistiske 

familieorienteringen, kan være med på å fremme sosial mobilitet hos etterkommere av 

innvandrere (Friberg et al., 2016, s. 47 og 48), og dette er noe jeg har vektlagt i analysen, i 

sammenheng med hvordan informantene opplever at foreldrenes forventninger til skolearbeid 

har vært. 
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4. Data og metode  
Det vil i dette kapittelet bli redegjort for hvilken metode og forskningsstrategi som har blitt 

benyttet, hvordan informantene har blitt rekruttert, og bakgrunnen for utvalg. Jeg går deretter 

gjennom oppbygning og gjennomføring av intervjuene, hvordan den innhentede dataen har 

blitt kodet og analysert, og min posisjon og rolle som forsker. Til slutt blir det gjort rede for 

etiske betraktninger, og det blir reflektert over kvaliteten på datamaterialet. 

 

4.1 Forskningsstrategi og metode 

Å undersøke hvordan utdannelse kan ha en sammenheng med posisjon i søskenflokken, 

innebærer her å forsøke å forstå hvordan informantene selv opplever dette. Med utgangspunkt 

i oppgavens problemstillinger har jeg valgt å benytte en abduktiv forskningsstrategi, fordi det 

er individenes egne oppfattelser som analyseres. Valg av forskningsstrategi, hvilke 

problemstilling jeg har, og hvilken kunnskap jeg innehar styrer valget av forskningsstrategi 

(Blaikie, 2010, s 80). En abduktiv forskningsstrategi innebærer videre et ønske om å forklare 

informantenes forståelser gjennom begreper, og målet er å ikke avvike fra informantenes 

originale forklaring. Jeg har derfor forsøkt å sette meg inn i og forstå det informantene 

forteller, og forklare dette gjennom teoretiske begreper. Målet er at teorien skal benyttes uten 

å bryte med individenes egne forståelser. Denne strategien er gunstig når en ønsker å få svar 

på hva/hvorfor spørsmål (Blaikie, 2010, s.89).  

 

4.2 Utvalg og Rekruttering av informanter  

Ettersom målet med denne studien er å finne informasjon om hvordan barn av innvandrere 

påvirkes av kjønnsroller, relasjoner til søsken og utdanningsambisjoner, er informantene valgt 

ut ifra kritterterier om at de må ha minimum et søsken, og de må ha ankommet til Norge som 

barn, eller blitt født i Norge av to innvandrerforeldre. Det er derfor stor variasjon i 

informantenes skoleprestasjoner, og hvilke ambisjoner de har hatt når det gjelder utdanning. 

Det er også variasjoner i foreldrenes status fra hjemlandet. 
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Jeg har benyttet snøballmetoden til å rekruttere informanter, slik som Larsen (2007) anbefaler 

i kvalitativ metode (Larsen, 2007, s. 78). Først rekrutterte jeg via studievenner, som satt meg i 

kontakt med potensielle informanter. Her fikk jeg tak i fire informanter, som igjen satt meg i 

kontakt med ytterligere tre informanter. Fire av informantene har blitt rekruttert gjennom 

venners kolleger og tidligere kollegaer av bekjente. To informanter var tidligere studievenner 

av en informant. Min e-post adresse og mitt telefonnummer ble gitt til potensielle 

informanter, slik at de kunne kontakte meg. Videre kommunikasjon, for å avtale tid og sted 

for intervjuet, ble utført via epost eller tekstmeldinger.  

 

Informantene  

Jeg gir her litt generell informasjon om informantene, i tillegg gis det nødvendig informasjon 

om informantene underveis i analysen. Ni av informantene er menn, og seks er kvinner. Alle 

er anonymisert ved at det er gjort om på navn, yrker og utdannelse. Alle endringene er gjort 

på en måte så det ikke svekker eller endrer relevant informasjon ved undersøkelsen. 

Informantene er mellom 24 og 45 år, og det er informanter både med og uten høyere 

utdannelse.  

Hvor mange informanter som bør være med, avhenger av målet med undersøkelsen, 

forskningsspørsmålet, og hva slags fremgangsmåte som planlegges å benytte (Thagaard 2009, 

s. 58; Kvale & Brinkmann 2015, s 148). Noen mener at antall informanter i en kvalitativ 

undersøkelse bør vurderes etter et «metningspunkt», som vil si at utvalget kan anses som stort 

nok når forskeren opplever å ikke få noe ny kunnskap ved å intervjue flere informanter, 

(Thagaard 2009, s. 58; Johannesen et al., 2010, s.104; Strauss & Corbin, 1998, s. 139-140). 

Min oppfatning er at det er vanskelig å si når metningspunktet er nådd, fordi det alltid kan 

komme noe nytt, og vi kan ikke vite hva som ville kommet frem hvis vi hadde intervjuet en 

til. Likevel kan antall informanter bli både for få og for mange, avhengig av tid og ressurser 

(Kvale & Brinkmann 2015, s 148). Målet i denne undersøkelse er å gå i dybden, og selv om 

flere intervjuer høyest sannsynlig ville gitt mer kunnskap, betrakter jeg dette utvalget som 

tilstrekkelig stort til å gi meg den informasjonen jeg trenger for å studere fenomenet. Fordelen 

med et utvalg på 15 informanter, er at jeg har hatt mulighet til å gjøre en grundig analyse av 

intervjuene som har blitt utført (Kvale & Brinkmann 2015, s 149).  
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4.3 Intervjuguiden 

Intervjuguiden jeg utviklet har bestemte temaer, hvor det er satt opp forslag til spørsmål under 

hvert tema. Jeg ønsket ikke å påvirke spørsmålene med tanke på bestemte teorier eller 

begreper, og benyttet derfor åpne spørsmål, slik at informantene kunne gi en så fri som mulig 

beskrivelse av sine erfaringer. Jeg startet derfor intervjuguiden (se vedlegg 2) med spørsmål 

som gikk ut på at informanten skulle fortelle litt om seg selv, om sin landbakgrunn, alder og 

sivilstatus, fordi det er lett å snakke om og ikke krever og reflekteres så må mye over. En 

forsiktig start er med på å gjøre informanten trygg på intervjusituasjonen (Tjora, 2010, s. 96-

97). Når informanten har blitt fortrolig med intervjusituasjonen, og føler seg trygg på 

forskeren, kan det stilles spørsmål som krever mer refleksjon og som går mer i dybden (Tjora, 

2010, s. 97).  

De neste spørsmålene i intervjuguiden gikk ut på at informantene skulle fortelle litt om sine 

foreldre og søsken, om foreldrenes utdannelse og arbeid i opprinnelsesland og i vertsland, om 

foreldrenes innvandring til Norge, og om informantenes relasjoner til sine søsken. Deretter la 

jeg opp til mer studierettede spørsmål, om foreldrenes forventninger til høyere utdannelse, 

hvilke ambisjoner deltagerne hadde hatt for fremtiden i oppveksten, hvordan oppfølging de 

fikk fra foreldrene i forbindelse med skolearbeid og lignende. Til slutt kom jeg inn på mer 

kjønnsspesifikke spørsmål, som gikk ut på hvordan roller informantene og søsknene hadde 

hatt i sine familier, om det var ulike forventninger til gutter og jenter og hvordan regler de 

måtte forholde seg til når de vokste opp.  

 

4.4 Gjennomføringen av dybdeintervjuene 

Alle intervjuene ble gjennomført mellom 8. september og 13. oktober, høsten 2019. De fleste 

intervjuene varte i cirka 60-90 minutter, med unntak av et intervju som varte i cirka 30 

minutter. Fordi det benyttes direktesitater i analysedelen av undersøkelsen, var det nødvendig 

å ta opp intervjuene på en lydopptaker (Thagaard 2009, s.102; Kvale & Brinkmann 2015, s. 

205). Det var da lettere å konsentrere seg fullt og helt om samtalen, siden alt som ble sagt 

kunne transkriberes i ettertid.  
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I de første intervjuene fulgte jeg intervjuguiden tett, og stilte de fleste spørsmålene i den 

rekkefølgen som de var satt opp. Etterhvert som jeg ble tryggere på intervjusituasjonen, og i 

tillegg husket flere av spørsmålene uten å se på intervjuguiden, brukte jeg intervjuguiden mer 

som en sjekkliste. Når jeg klarte å befri meg mer fra intervjuguiden, opplevdes intervjuene 

mer som en samtale. Det ble da bedre flyt i kommunikasjonen, samtidig som jeg klarte å 

konsentrere meg bedre om hva som ble sagt og lettere kunne stille de nødvendige 

oppfølgingsspørsmålene. I tillegg gav det anledning til at informantene selv kunne komme inn 

på temaer som jeg ikke hadde tenkt på i forkant (Thagaard, 2009, s. 89). Jeg forsøkte 

innimellom å vente litt med å stille oppfølgende spørsmål, slik at intervjupersonen selv kunne 

få tenke seg om, uten at jeg la ordene i munnen på dem (Tjora, 2010, s. 97). 

Ofte fløt de ulike temaene litt i hverandre, så spørsmålene og temaene ble ikke systematisk 

fulgt. Når informantene fikk fortelle om opplevelsene sine i en rekkefølge som føltes naturlig 

for dem, gav det god flyt i samtalen, og informantene kom med rike beskrivelser. Innimellom 

kunne samtalen spore av, og da måtte jeg være bevisst på når jeg skulle følge opp det 

informanten fortalte, og når jeg skulle hjelpe informanten inn på sporet av problemstillingens 

tema igjen (Kvale & Brinkmann 2015, s 194-195).  

Det første intervjuet ble gjennomført hjemme hos informanten, noe som fungerte veldig bra. 

Moren og bestemoren til informanten var hjemme, men etter å ha hilst på dem, gjennomførte 

vi intervjuet i et lukket rom. Jeg opplevde den første deltageren som åpen og lett å intervjue, 

noe som gav meg en god start på den påfølgende rekken med intervjuer. To av deltagerne ble 

intervjuet samtidig. Det var to brødre, og de ytret selv et ønske om å bli intervjuet sammen. 

Dette intervjuet ble gjennomført hjemme hos meg, og det fungerte godt, men jeg mistet et 

førsteinntrykk som jeg får når jeg kommer hjem til noen. På den andre siden, fikk jeg 

muligheten til å tolke det informantene sa, uten andre forstyrrende elementer som kunne 

påvirke mitt inntrykk av informantene. Det var en blandet opplevelse å intervjue de to 

brødrene samtidig, men det var en fordel at det ble mer variasjon og dybde i samtalen. Den 

ene kunne utfylle den andres svar, og de husket på ulike ting, og jeg fikk inntrykk av at det 

var lettere for informantene å åpne seg, når de var to sammen istedenfor en til en. En ulempe 

var at den eldste var mer utadvendt enn den yngste, derfor kom den yngste litt i skyggen av 

den eldste. Jeg synes i sin helhet at det var en fin erfaring å intervjue brødrene samtidig, fordi 

det gav meg et perspektiv på fordeler og ulemper ved å intervjue en person alene, fremfor å 

intervjue personer sammen. 
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Fem av intervjuene ble gjennomført på arbeidsplassen til deltagerne. Jeg synes det var en god 

løsning, da vi benyttet et møterom og kunne prate uforstyrret. En ulempe var at det ble veldig 

anonyme omgivelser, slik at jeg mistet en indikator som kunne forteller meg noe om hvem 

informantene var, men jeg fikk likevel et inntrykk av informantenes dagligliv.  

Resten av intervjuene ble gjennomført hjemme hos informantene. Det var to søstre som ble 

intervjuet hjemme hos den eldste av søstrene. Jeg valgte å intervjue de hver for seg, noe som 

gav meg to perspektiver fra samme søskenflokk. Dette opplevde jeg som veldig verdifullt, 

noe jeg dessverre gikk glipp av hos brødrene som ble intervjuet sammen. Min erfaring etter å 

ha gjennomført alle intervjuene, er at det mest optimale var å intervjue deltagerne i sitt eget 

hjem, fordi det gjorde deltageren komfortabel og rolig, og det la til rette for en god atmosfære 

(Tjora 2010, s. 105), i tillegg til at jeg fikk et verdifullt førsteinntrykk. 

 

4.5 Fokusgruppeintervjuet 

Etter at dybdeintervjuene var gjennomført, ble noen av deltagerne spurt om å delta på et 

fokusgruppeintervju. Det var tilsammen fire deltagere på fokusgruppeintervjuet, to menn og 

to kvinner, med landbakgrunn fra Pakistan, Iran og Irak. To av deltagerne deltok på både 

dybdeintervju og fokusgruppeintervjuet, og to av deltagerne deltok kun på 

fokusgruppeintervjuet. 

Et fokusgruppeintervju belyser temaet på en annen måte enn et dybdeintervju gjør, og gir 

muligheten til å generere data mer effektivt, fordi det er flere som intervjues samtidig. (Tjora, 

2012, s. 122 og 123). Et fokusgruppeintervju gir også muligheten til å få motstridende 

oppfatninger i en «ansikt-til-ansikt interaksjon» (Tjora, 2012, s. 123), hvor en får tilgang til de 

ulike meningene som kommer frem gjennom interaksjonen (Tjora, 2012, s. 123).  

 

Fokusgruppe-intervjuguide 

I et fokusgruppeintervju legges det opp til en gruppesamtale, noe som gir rom for å kunne 

snakke om følsomme og tabubelagte spørsmål, uten nødvendigvis å komme inn på 
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informantenes personlige erfaringer, men heller snakke mer generelt om hva de tenkte rundt 

temaene som blir tatt opp (Kvale & Brinkmann 2015, s 179-180). Siden målet med 

fokusgruppeintervjuet var å få frem deltagernes ulike synspunkter, var det behov for å 

strukturere intervjuguiden til fokusgruppeintervjuet (se vedlegg 3) på en annen måte enn jeg 

gjorde på dybdeintervjuene. Jeg satt derfor opp færre og litt mer generelle spørsmål, men 

passet på å få med de relevante temaene jeg ønsket å belyse, for å kunne besvare studiens 

problemstilling. Temaene gikk da på refleksjoner rundt forventninger til utdannelse i forhold 

til landbakgrunn, og i forhold til posisjon i søskenflokken. Mot slutten av intervjuguiden ble 

fokuset rettet mot mer kjønnsspesifikke spørsmål innenfor den samme tematikken. 

 

Gjennomføringen av fokusgruppeintervjuet 

På fokusgruppeintervjuet, som varte cirka i to timer, informerte jeg deltagerne innledningsvis 

om at målet med intervjuet var å få frem ulike meninger og oppfatninger, og at det ikke var 

nødvendig å være enige eller å finne løsninger, men å få frem ulike perspektiver og meninger. 

Det var derfor viktig å skape en god atmosfære, hvor deltagerne følte seg komfortable med å 

uttrykke motstridende meninger (Kvale & Brinkmann 2015, s 179-180). I begynnelsen av 

intervjuet gikk det litt trått, men etter litt nøling og prøving kom samtalen godt i gang, og alle 

deltagerne var ivrige og engasjerte. Jeg merket fort at noen snakket mer og tok mer plass i 

gruppa enn andre, men likevel virket det ikke som at noen av deltagerne var redd for å ta 

ordet, og alle fikk mulighet til å si noe når de ønsket. Det var en god tone mellom deltagerne, 

de viste respekt for hverandres meninger og oppfatninger, samtidig som de flere ganger i 

løpet av samtalen hadde ulike syn og erfaringer angående temaene som ble tatt opp.  

Når det benyttes fokusgruppeintervjuer kan det være vanskeligere å styre samtalen i riktig 

retning, slik at man får svar på problemstillingen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 179-180). 

Dette var jeg bevisst på i forkant av gruppeintervjuet, og jeg opplevde flere ganger i løpet av 

gruppesamtalen at samtalen skled ut og sporet av. Selv om jeg ofte lot gruppen snakke seg 

ferdig om temaet, var det ved noen anledninger jeg så det nødvendig å bryte inn i samtalen, 

og føre gruppen tilbake på rett spor.  
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4.6 Min posisjon og rolle 

Min posisjon og rolle som forsker påvirker studien på ulike måter, og kan være avgjørende for 

kvaliteten på studien (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 108). Mine førforståelser og mine 

fordommer kan lede undersøkelsen i en bestemt retning, og kan slik være med på å prege 

datamaterialet (Fangen, 2010, s. 47). Som forsker vil jeg alltid være en utenforstående som 

kommer til et felt for å få informasjon. Det at jeg er fra majoritetsbefolkningen, og intervjuer 

personer fra minoritetsbefolkningen, kan gjøre at informantene oppfatter meg som uviten eller 

på sidelinjen av det jeg ønsker kunnskap om (Thagaard, 2013, s.74). Det kan være at 

informantene legger frem fortellingene sine på en annen måte for meg som er fra majoriteten, 

enn de ville gjort for en med samme bakgrunn som dem selv har (Riessman, 2008, s. 32). Min 

erfaring er likevel at informantene stort sett var åpne, og jeg fikk inntrykk av at de synes det 

var nokså uproblematisk å snakke om både kompliserte og mindre kompliserte temaer. 

Likevel kan det være at informantene, bevisst eller ubevisst, fremhever eller holder tilbake 

informasjon. Dette på grunn av min bakgrunn, og at jeg jeg er i en posisjon som forsker.  

En fordel ved ikke å ha samme kulturelle bakgrunn som informantene, er at det blir lettere å 

opprettholde en profesjonell distanse (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 108; Thagaard, 2013, 

s.74). Likevel vil jeg som forsker alltid ha visse oppfattelser og ideer om det som skal 

undersøkes, som er preget av de erfaringene jeg selv har gjort meg, og jeg er i en 

maktposisjon hvor jeg kan styre intervjusituasjonen og spørsmålene som stilles. Derfor er det 

viktig og helt avgjørende at jeg viser ærlighet og nøyaktighet, og at jeg viser moralsk empati 

når det gjelder sensitive spørsmål og temaer som dukker opp (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

107).  

Det har vært viktig for meg å imøtekomme informantene på en ydmyk og respektabel måte, 

slik at informantene føler seg verdsatt. Jeg har stor respekt for at informantene har tatt seg tid 

til å delta, og at de har vært villige til å dele sine tanker og opplevelser så åpenhjertet. Jeg 

opplevde at alle informantene viste interesse for undersøkelsen, og samtlige av informantene 

kommuniserte at de mente undersøkelsen omhandlet et viktig og spennende tema.  
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4.7 Transkribering  

Å transkribere innebærer alltid en form for oversettelse fra muntlig til skriftlig språk, og et 

hvert skrift og talespråk kan utarte seg nokså forskjellig (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 107). 

Hvordan jeg gjør om det språklig materiale til skriftlig form er viktig, fordi det kan være 

avgjørende for hvordan datamaterialet tolkes. Hvor nøye jeg bør være når jeg transkriberer, 

kommer an på hva jeg søker å finne i studien (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 204-205). 

Intervjuene har jeg transkribert selv i Word, og jeg har ikke ansett det som nødvendig å 

fokusere på språklig stil i denne studien. En ordrett transkribering gir noen ganger et lite 

verdig uttrykk, og jeg har derfor hensyntatt transkriberingen etter dette, og tilpasset 

transkriberingen der jeg har ansett det for nødvendig (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 107; 

Prieur 2004, s. 9). Likevel har jeg så godt det lar seg gjøre transkribert ordrett, for på best 

mulig måte å få frem informantenes oppfatninger (Riessman, 2008).  

Jeg begynte å transkribere intervjuene i samme periode som jeg gjennomførte dem, noe som 

gjorde meg bevisst på min måte å gjennomføre intervjuer på. Da jeg lyttet til lydopptak av 

intervjuene, la jeg fort merke til hva som fungerte bra, og hva som med fordel kunne justeres 

på, og jeg opplevde at det hjalp meg til å få en bedre kvalitet på intervjuene. Jeg gjorde meg 

mange tanker allerede under transkriberingen om hvordan analysekapitlene kunne 

struktureres, og hvordan jeg på best mulig måte kunne få frem datamaterialet for å besvare 

problemstillingen (Kvale & Brinkman 2015, s. 207). Dette ble enda mer klart for meg, da jeg 

kodet og klassifiserte datamaterialet etter kategorier. 

 

4.8 Koding og analyseprosess 

Kodingen av dataen var en spennende og lærerik prosess, hvor jeg fikk datamaterialet mer 

under huden. Jeg var inspirert av Tjoras (2012) stegvis-deduktive-induktive metode å kode på, 

som vil si å starte med å jobbe tett opp til datamaterialet, og benytte begreper som 

informantene selv har tatt opp i intervjuet (Tjora, 2012, s. 179). Målet er da å lage tekstnære 

koder, som vil si å bruke koder som har utspring fra datamaterialet. Når jeg benyttet Tjoras 

stegvis-deduktive-induktive metode, jobbet jeg først nært råmaterialet for deretter å koble det 

jeg fant til teoretiske begreper (Tjora, 2012, s. 175). 



 33 

Jeg startet med å samle alle informantenes svar under det temaet hvor det hørte hjemme, slik 

at jeg lettere kunne få oversikt og se likheter og forskjeller ved informantenes svar på hvert 

tema. Deretter sorterte jeg de tekstnære kodene innenfor kategorier, og merket de forskjellige 

kategoriene med ulike fargekoder. Analysekapitlene ble delt inn etter kategoriene på de 

tekstnære kodene, og etter problemstillingen.  

Å intervjue i forskningssammenheng innebærer å reflektere over de moralske og etiske 

spørsmålene, ikke bare i selve intervjusituasjonen, men gjennom alle fasene av 

forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 95). Dette vil bli tatt opp i neste 

delkapittel. 

 

4.9 Etiske betraktinger  

Å intervjue i forskningssammenheng er forbundet med en rekke moralske og etiske spørsmål, 

som må tas hensyn til gjennom hele studien (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 95). 

Målet om å være moralsk og etisk rettmessig, kan utfordres av et ønske om få mest mulig 

kunnskap ut av intervjuet. Et dypt og gjennomgripende intervju kan gå på bekostning av 

informanten, og føre til en krenkende situasjon. Jeg har derfor forsøkt å finne en god balanse 

mellom kunnskap og etikk i denne studien for å unngå at den intervjuede blir krenket, 

samtidig som ikke intervjuet bare skraper rett under overflaten (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

96). Det hender for eksempel at informantene deler mer enn hva som er nødvendig 

informasjon, og noen ganger kan informantene mistolkes på en måte som setter informanten i 

et lite heldig lys.  

Undersøkelsen har fått godkjenning fra NSD (Norsk senter for forskningsdata), og 

retningslinjene for deres etiske forskning er fulgt. Deltagerne fikk utdelt et infoskriv i forkant 

(se vedlegg 4), hvor det ble bedt om informert samtykke, som vil si å informere om hva 

undersøkelsen innebærer for informanten, hensikten med undersøkelsen og hva 

intervjumaterialet skal brukes til. Det ble informert om anonymisering, om at deltagerne har 

mulighet til å trekke seg fra undersøkelsen uten å oppgi noen grunn, og at deltagelsen er 

frivillig. I tillegg ble de intervjuede informert om konfidensialitet, som vil si å informere om 

hvem som har adgang til å se intervjuene og at undersøkelsen blir offentliggjort. Informantene 

fikk også muntlig informasjon om dette før de signerte infoskrivet, slik at jeg fikk bekreftet at 
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informantene forsto hva det innebar å delta i undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

104-106).  

I tillegg til dette infoskrivet, fikk alle deltagerne tilsendt et infoskriv som de skulle gi til 

søsken og foreldre (se vedlegg 5). Dette er et kortere infoskriv, som innebærerr hva det betyr 

å være tredjepart, som vil si at personen vil bli omtalt i intervjuet som informantens søsken 

eller forelder. Det ble ikke bedt om informert samtykke fra tredjepart, men det ble informert 

om hva undersøkelsen innebar, hensikten med undersøkelsen, og at de ville bli anonymisert.  

Lydopptakene av informantene blir oppbevart på en passordbeskyttet server på UiO sitt 

hjemmeområde og slettes når undersøkelsen er ferdigstilt.  

Det er viktig og være klar over konsekvensene undersøkelsen kan ha for de som blir 

intervjuet, samt for gruppen de representerer. For å forebygge at etiske krenkelser oppstår har 

jeg satt meg grundig inn i undersøkelsesfeltet, og siden etterkommere av innvandrere tilhører 

minoritetsgrupper i Norge, kan de være mer utsatt for krenkelser enn de som tilhører 

majoriteten. Jeg har derfor vært nøye med hvordan jeg ordlegger meg, og jeg har tenkt nøye 

gjennom og vurdert om mine funn kan føre til noen form for krenkelser overfor de 

intervjuede, eller minoritetsgruppen de intervjuede tilhører.  

 

4.10 Kvaliteten på datamaterialet  

Målet i denne undersøkelsen har vært å sikre gyldighet, eller validitet, ved å se til at 

datamaterialet som har blitt innhentet har vært relevant for problemstillingen (Tjora 2012, s. 

202). Dette innebærer å bruke en metode som er egnet til å finne det som undersøkelsen søker 

å finne, og at funnene kan overføres til sammenlignbare situasjoner (Kvale & Brinkmann 

2015, s. 276). Ved å gi en grundig og detaljert beskrivelse av hvordan jeg har gått frem i 

undersøkelsen, styrkes gyldigheten på undersøkelsen (Johannessen, et al., 2010, s. 232). I 

tillegg har det vært viktig å sikre best mulig pålitelighet, eller reliabilitet, noe som kan være 

utfordrende i en kvalitativ intervjuundersøkelse, fordi intervjusituasjonen på ingen måte er 

naturlig. Informantene vil alltid til en viss grad være preget av intervjusituasjonen, og jeg har 

forsøkt å styrke påliteligheten i denne undersøkelsen, ved å unngå å stille ledende spørsmål 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276).  
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Jeg har i tillegg benyttet en naturalistisk tilnærming, som vil si å forsøke å unngå å påvirke 

det informantene sier, selv om intervjueren alltid til en viss grad vil påvirke 

intervjusituasjonen. En naturalistisk tilnærming innebærer også å forsøke å skape en 

fortrolighet mellom informanten og forskeren, samtidig som forskeren må forsøkte å holde en 

viss distanse. Det innebærer i tillegg å ta med aktuelle sitater fra intervjuene i analysen, for å 

skape pålitelighet, slik at undersøkelsen blir mer gjennomsiktig (Ryen, 2002, s. 62).  

Ettersom undersøkelsen er basert på intervjuer med 15 informanter, så må generaliseringen 

gjennomføres på en annen måte enn det gjøres i kvantitative forskningsmetoder (Tjora 2012, 

s. 207). Jeg har derfor benyttet en konseptuell generaliseringsform i denne studien. Det vil si 

at jeg har fremstilt funnene gjennom analytiske begreper og modeller, som kan benyttes på et 

større område og som derfor kan gi større generaliserbarhet og gyldighet for funnene, enn om 

de kun hadde vært sett i lys av datamaterialet som ligger til grunn for den spesifikke 

undersøkelsen (Tjora 2012, s. 215). Generaliserbarheten styrkes også ved at egne funn 

sammenlignes med funn i fra tidligere studier (Strauss & Corbin 1998).  

Det neste kapittelet er det første av tre analysekapitler, og her analyserer jeg hvordan 

informantene opplever sin posisjon i søskenflokken. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 36 

5. Foreldre, søsken og utdannelse 

I denne delen av analysen fokuserer jeg på forskjeller mellom søsken, når det gjelder 

utdannelsesambisjoner og oppnådd utdannelsesgrad. Jeg kommer inn på hva slags oppfølging 

informantene opplever å ha fått når det gjelder skolearbeid, og hvordan deres plass i 

søskenflokken har hatt innvirkning på dette. 

Først ser jeg på informantenes utdannelse og utdannelsesambisjoner i forhold til hvilken plass 

de har i søskenflokken, og hvordan teorien om resursspredningsmodellen kan ses i 

sammenheng med dette. Deretter ser jeg på hvorvidt informantenes familiestørrelse og 

søskenrelasjoner har hatt noen sammenheng med skoleprestasjoner, og hvordan dette kan ses i 

sammenheng med teorien om konfluensmodellen.  

 

5.1 Foreldrenes ressurser  

I mitt datamateriale er det kun i et tilfelle at den eldste har tatt høyere utdannelse enn sine 

yngre søsken, og denne informanten skiller seg generelt ut i forhold til de andre informantene, 

fordi hans foreldre er langt over gjennomsnittlig ressurssterke. Adil har landbakgrunn fra 

Pakistan, og han har en eldre og en yngre søster. Storesøsteren til Adil har tatt den lengste 

utdannelsen blant sine søsken, hun tok først en bachelorgrad i statsvitenskap, og nå har hun 

snart fullført en juss-utdannelse. Alle søsknene har tatt høyere utdannelse, og Adil forteller at 

alle tre har fått god oppfølging til skolearbeid: 

 

Adil: Jeg fikk hjelp av egentlig begge foreldrene mine, pappa er jo også en synlig person, og 

da er det veldig mye møter og mye sene kvelder også videre. Så han var jo ikke like mye 

hjemme, mens mamma var hjemmeværende, så hun satt jo veldig mye med oss, og hun er 

spesielt god i engelsk og sånne ting. Så hun passa på at vi gjorde leksene og fulgte opp veldig 

tett. Men også pappa da, han er flink i matematikk, så det fikk vi mye hjelp til, og generelt 

samfunnsfag og det meste, så egentlig en kombinasjon av begge.  

Adil og søsknene har fått god oppfølging, og mor og far har bidratt med leksehjelp. Moren har 

en mastergrad fra hjemlandet, hun har vokst opp i en familie hvor utdannelse har vært svært 

viktig. Adil har ressurssterke foreldre, som i stor grad kan følge opp barna sine med 

leksehjelp. Det virker på Adil som at alle tre barna har fått like mye oppfølging til 
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skolearbeid, han sier ikke noe om at den eldste søsteren har fått mer hjelp enn sine yngre 

søsken, slik som ressursspredningsmodellen tilsier (Isungset, 2015, s. 28). Likevel er Adils 

familie den familien i datamateriale som er mest i trå med ressursspredningsmodellens 

forklaring, på hvorfor eldre søsken gjør det bedre enn yngre søken. Adil forteller at 

storesøsteren hans er mer pliktoppfyllende enn han selv er: 

Adil: (...) Søsteren min er mye flinkere enn meg til å lese og pugge, hun leser mye mer enn 

meg, mens jeg er veldig opptatt av og glad i tall da. Sånn i forhold til innsats, så vil jeg si at 

storesøsteren min er den som er mest hardtarbeidende, hun er den som leser mest, og legger i 

mest timer, mens jeg er litt sånn at hvis jeg legger i nok timer, så gjør jeg det bra liksom. Jeg 

legger kanskje ikke i like mye timer som henne da, jeg gjorde jo ikke det på bachelor for 

eksempel. Mens lillesøsteren min vil jeg si er enda mindre hardtarbeidende sånn sett da, 

kanskje kommer det av at hun er litt bortskjemt (smiler). 

Det Adil forteller om storesøsteren, kan tolkes på flere måter. En kan se det slik at 

storesøsteren leser mer fordi hun er mer opptatt av å gjøre det bra enn det Adil er, og at hun er 

flinkere enn han til å gjøre sitt beste og til å stå på. Ved å se det på denne måten, så har 

kanskje storesøsteren til Adil valgt den lengste utdannelsen fordi hun er en person som er 

flink til å lese og pugge. Kanskje er det en resurs hun har tilegnet seg gjennom tett oppfølging 

fra foreldrene, og at hun som førstefødt har hatt størst tilgang til en slik ressurs. 

Oppmerksomhet er trolig den viktigste faktoren for høyest mulig utdannelsesoppnåelse, sett ut 

ifra resursspredningsmodellen (Conley, 2004, s. 65; Isungset, 2015, s. 29). 

Det kan også være at Adil tilegner seg kunnskap raskere enn storesøsteren, og derfor ikke 

behøver å jobbe like hardt som henne for å gjøre det bra. Eller kanskje hun var mer usikker 

når hun valgte utdannelse, hun kan ha valgt feil første gang, og derfor startet på juss-

utdannelse. Det er interessant at Adil beskriver lillesøsteren sin som mindre hardtarbeidende 

enn seg selv, som viser at pliktfølelsen har minsket litt for hvert søsken i Adil sin familie. 

Adil og hans søsken er født og oppvokst i Norge, og faren hans innvandret til Norge som 

arbeidsmigrant, da han var 16 år. Faren har en mastergrad, og Adils foreldre har hatt mer 

ressurser tilgjengelig for førstefødte barn, enn de andre informantenes foreldre har hatt.  

For eksempel har to av mine andre respondenter - brødrene Armin og Sharhram, som er 

kurdere fra Iran, hatt færre ressurser tilgjengelig fra foreldrene sine. Armin og Sharhram er 

født i en flyktningleir i Irak, og har kommet til Norge som kvoteflyktninger sammen med 
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familien sin. Armin og Sharhram har mange søsken, og Armin er cirka i midten av 

søskenflokken. Sharhram er den yngste broren, men har to søstre som er yngre enn seg. 

Moren har aldri gått på skole, og faren sluttet på skolen etter sjette klasse. Armin og Sharhram 

er to av de tilsammen fem informantene i undersøkelsen, hvor det er de yngste søsknene som 

har tatt høyest utdannelse. Armin forteller at hjemme hos dem så kunne ikke foreldrene hjelpe 

til med lekser: 

Armin: Far og mor har jo fulgt opp på samme måte, altså at de ikke kunne følge opp, fordi de 

ikke hadde evnen til det. Det vil si at de ikke hadde utdannelsen til det, eller språket, så 

egentlig var det mye mer skolen som fulgte opp, enn foreldrene. Så de fulgte ikke opp på noen 

annen måte enn at de oppfordret til utdannelse da. For de eldre søsknene, da bodde vi i Irak i 

flyktningleiren, så var det å fortest mulig å kunne få noen sønner ut i jobb, så de kunne sikre 

familien og inntekten. Så de eldre søsknene, helt i fra han som er to år eldre enn meg, de har 

vært kastet ut i arbeidsmarkedet, nesten fra de var 12, 13 år, så måtte de ut å jobbe.  

Den sosioøkonomiske statusen kan ses som en avgjørende faktor her. Mens Adil og hans 

søstre vokste opp i Norge med to velutdannede foreldre med sterk økonomi, ble Armin og 

Sharhram med sine søsken, født i en flyktningleir med to foreldre uten høyere utdannelse, og 

med så svak økonomi at de eldste brødrene måtte ut i arbeid som 12, 13 åringer.  

Foreldrenes mangel på utdannelse og språkkunnskap er også viktige aspekter her. Armin og 

Sharhram har et annet utgangspunkt enn Adil og hans søstre, fordi foreldrene ikke har kunnet 

hjelpe til med skolearbeid, og fordi de har måttet lære seg språket og kulturen da de kom til 

Norge. I tillegg har Sharhram og Armin opplevd å ha lite økonomiske ressurser, og er derfor 

bevisst på det økonomiske aspektet ved å ta utdannelse, fremfor å gå rett ut i arbeid. Selv om 

lønnet arbeid vil kunne bedre den økonomiske situasjonen for familien raskere, vil utdannelse 

ofte være mer lønnsomt på lang sikt. Her er altså situasjonen motsatt av hva 

ressursspredningsmodellen skulle tilsi, som vil si at ressursene i familien øker litt for hvert 

eldre søsken. Dette er likevel i tråd med hva Conley (2004) hevder, at lav sosioøkonomisk 

status kan påvirke utdannelsesnivået motsatt i en søskenflokk (Conley, 2004, s.107).  I tillegg 

finner De Haan (2010) og De Haan et al., (2014) at det ikke er uvanlig at de eldste søsknene 

må ut i arbeid og slik mister muligheten til å ta høyere utdannelse (De Haan, 2010; De Haan 

et al., 2014). 
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Sharhram forteller at de eldste brødrene har gått glipp av mye, siden de har kommet i en 

annen alder enn de yngre søsknene. Dette gjør det vanskeligere å ta høyere utdannelse, fordi 

språkbeherskelse og tilvenning til nytt miljø er viktig.  

Aros som er kurder fra Irak, og yngst av tre søsken, har en lignende erfaring, da det også blant 

hans søsken er den yngste som har gjort det best i utdanningssystemet. Han har like lang 

utdannelse som sin eldre bror, men skoleprestasjonene hans er mye sterkere enn brorens 

skoleprestasjoner:  

Aros: (...) Da broren min og jeg studerte på BI sammen, de siste årene så studerte vi jo 

sammen. Vi hadde noen av de samme forelesningene, og da hadde vi eksamen sammen også. 

Så fikk vi karakterer tilbake den ene dagen begge to, og jeg hadde fått A, og broren min hadde 

fått C. Også ringte mamma til faren min da, også sa hun til han at broren min hadde fått C i det 

faget som vi hadde, også hørte ikke han at hun sa broren min, han trodde at hun sa Aros. Og 

da svarte han at oi, det var ikke så veldig bra, så sa mamma igjen at det var broren min, også 

sier pappa, oi da var det jo kjempe bra (ler).  

Aros forteller at han håndterte skolen mye bedre enn sine eldre søsken, noe han tror kan 

komme av at han var i en mye lavere alder da de kom som flyktninger til Norge.  

Beskrivelsen av at yngre søsken gjør det bedre enn sine eldre går igjen hos flere av de 

informantene som har innvandret til Norge, som for eksempel Sora som kom som flyktning 

fra Irak når hun var ti år. Den eldste i hennes søskenflokk hadde en lenger vei å gå for å få seg 

en utdannelse, fordi hun kom til Norge i en høyere alder. Hun måtte på introduksjonskurs, og 

hun måtte ta opp noen fag for å få studiekompetanse. Hun ble derfor tatt igjen av sine yngre 

søsken. Conley (2004) understreker også at kortere botid i vertsland, kan ha innvirkning på 

utdannelsesoppnåelse hos etterkommere av innvandrere (Conley, 2004, s. 195).  

Blant mine informanter, er det de som har hatt foreldre som har kunnet bidra med hjelp til 

skolearbeidet, som oftest har tatt høyere utdannelse, og som har flest søsken som har tatt 

høyere utdannelse. Disse funnene stemmer bra med tankesettet i ressursspredningsmodellen, 

som ser for seg at de ressursene foreldrene overfører til barna, er avgjørende for hvor lang 

utdannelse de velger å ta (Steelman, et al., 2002, s. 252).  
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5.2 Søskenrelasjoner og familiestørrelse 
Armin forteller at han ikke opplevde å få noe særlig hjelp til skolearbeidet hjemme, verken fra 

eldre søsken, eller fra foreldre. Derfor var det avgjørende for hans skoleprestasjoner at 

lærerne satte i gang tiltak for han, der han slet. Armin forteller i tillegg at han hadde et 

anstrengt forhold til sine eldre søsken under oppveksten, fordi det var en veldig hierarkisk 

struktur blant søsknene:  

Armin: (...) Det er mange som oppdrar deg ikke sant, du har far og mor på den ene siden, også 

har du eldre søsken som også er med på oppdragelsen, og alle har sin måte å gjøre det på, og 

alle har sine tanker om hva som er riktig og galt, så det ble jo veldig slitsomt. Det ble mange 

sjefer, som i veldig liten grad var åpne for hva jeg mente om ting, og de var mye mer opptatt 

av hva de syntes var riktig, og slik tror jeg det veldig ofte er i Midtøsten. Så det har vært en 

slitsom periode, som jeg kunne ha vært foruten, men så har jeg samtidig ikke trengt å jobbe, 

jeg har ikke trengt å slite meg ut, for jeg hadde jo alltid de som bestemte. De sikret også 

lommepenger også videre da, så selv om det var slitsomt, så gav det meg samtidig 

spillerommet til å ta høyere utdanning.  

De økonomiske ressursene har vært de viktigste ressursene de eldre brødrene har kunnet bidra 

med til de yngre søsknene i familien til Armin, ettersom de selv startet å arbeide rett etter 

barneskolen, og derfor ikke har hatt den nødvendige kunnskapen til å kunne hjelpe de yngre 

søsknene med skolearbeidet. De økonomiske ressursene som de eldre brødrene har bidratt 

med, ser ut til å ha vært avgjørende for at de yngre søsknene har kunnet fullføre utdannelsen 

sin.  

Armins familie, er den familien med flest søsken i mitt materiale, og det ulike 

utdanningsforløpet til Armin og søsknene kan ikke sies å være i tråd med hva man kan 

forvente med konfluensmodellen. De eldre brødrene til Armin mistet muligheten til å ta 

høyere utdannelse, fordi de var en så stor familie, og derfor måtte de ut i arbeid for å tjene 

penger til familien. Hadde det vært færre søsken, kan det være at foreldrene hadde hatt råd til 

å forsørge familien selv, slik at også de eldste barna kunne ha fortsatt med skole etter 

barneskolen. Slik sett senkes utdannelseslengden generelt blant søsknene, slik som også 

konfluensmodellen tilsier, men forklaringen bak det senkede utdannelsesnivået er av en annen 

art, fordi Konfluensmodellen ikke vektlegger det økonomiske aspektet i familien, slik som 

Armins familie gjør. I tillegg går det forventede utdannelsesnivået til konfluensmodellen 
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motsatt vei av hva det gjør søskenflokken til Armin, hvor det er de yngste som tar lengst 

utdannelse og ikke de eldste, slik som i Konfluensmodellen forventer (se delkapittel 3.1).  

Mens De Haan (2010) finner at de førstefødte oftere får økonomisk støtte til utdannelsen sin 

enn sine yngre søsknene får (De Haan, 2010; Isungset, 2015, s. 29), ser vi at det er motsatt i 

Armin sin familie.  

Sharhram vektlegger i stor grad fordelen de har hatt ved å motta økonomisk støtte av de eldre 

brødrene, og det virker som Sharhram har et mindre anstrengt forhold til sine eldre brødre enn 

Armin har hatt. Han forteller at han ikke har hatt noen bekymringer økonomisk, og snakker 

bare positivt om de eldre brødrenes innflytelse på han. Til sammenligning så forteller Armin 

at han ikke var komfortabel med sin rolle i søskenflokken: 

Armin: Familiestrukturen i det kurdiske miljøet frem til min generasjon, som ellers er 

gjeldende i Midtøsten tror jeg, er veldig hierarkisk, da kommer det en beskjed fra far, også blir 

den videreformidlet nedover i søskenflokken. Så da får du den at du må forholde deg til noen 

eldre, og til noen yngre, så du får jo den kompetansen at du må kunne forholde deg til ulike 

mennesketyper da (...). Altså du har jo lederrollen ikke sant, hvor det var den eldste broren 

som oftest hadde den, også har du de brødrene seg imellom ikke sant, en sånn kamp om makta 

seg imellom, også går den nedover, så det har vært veldig hierarkisk. Men den måten å 

utrykke autoriteten på som ligger i alderen da, den har nesten forsvunnet. Altså fikk man en 

beskjed fra far, så gikk det ofte sånn okay, hent et glass vann, også gikk det fra han ikke sant, 

også gikk det videre nedover, og da stoppet det oftest hos meg, for broren etter meg, han var 

godt likt av alle sammen, han var liten, så ingen gav han så mye oppgaver, så var det søstrene, 

okay de var jo litt yngre, men typisk gutteoppgaver fikk ikke de, så da gikk det fra den eldste, 

også stoppet det hos meg (ler). Så da måtte jeg hente vann.  

Dette Armin forteller, viser en motsatt logikk fra hva konfluensmodellen indikerer. Riktignok 

understreker Conley (2004) at kortere botid vil kunne påvirke fødselsrekkefølgen og 

utdannelsesnivå positiv istedenfor negativt (Conley, 2004, s. 195), og slik sett gi de eldste 

søsknene større hindringer i utdannelsessystemet, men det Armin forteller om handler om noe 

annet. Armin forteller at en hierarkisk struktur er en typisk familiestruktur i det kurdiske 

miljøet, noe som handler om at det kan være andre normer for hvordan søsken typisk 

forholder seg til hverandre blant kurdere, enn hvordan norske søsken typisk forholder seg til 

hverandre. Dette kan igjen ha innvirkning på hvordan ressurser blir fordelt innad i en 

søskenflokk, og hvordan dette fremmer eller hindrer prestasjoner og muligheter i 
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skolesystemet. Armin sier at den aldersmessige autoriteten har forsvunnet mer og mer etter at 

de kom til Norge, noe som kan ha gjort at de yngre søsknene under Armin har hatt det lettere i 

forhold de eldre brødrenes autoritet, enn hva Armin har hatt.  

Det er flere av informantene som forteller at de eldre søsknene har en slags autoritet og 

fungerer som forbilder. Aros forteller at han var komfortabel med sin rolle i søskenflokken, 

slik som Sharhram. Til forskjell fra hva Armin har erfart, forteller Aros at broren hadde en 

mer omsorgsfull måte å være storebror på: 

Aros: (...) Jeg var passet veldig godt på, spesielt siden jeg var innadvendt og sjenert og sånne 

ting. Broren min, siden han var ledertypen og passet på at familien hadde det bra sammen med 

mamma, kanskje hadde det noe med at pappa var borte så veldig lenge, at de tok de rollene. 

Og den rollen med at jeg har blitt passet på, og passet på at jeg ikke omgås med dårlige venner 

og sånne ting, jeg var veldig komfortabel med det. Og jeg fikk gjøre det jeg ville, og det var 

liksom å studere på skolen og være flink, og gjøre mitt, mens de forsørget familien på en måte 

da.  

Nå har Aros en litt annen innvandringshistorie enn Armin og Sharhram, fordi Aros og 

søsknene hans var borte fra faren i cirka to år, da faren reiste alene som asylsøker til Norge 

først. Armin forteller at det var en kamp om makten blant de eldre brødrene, noe det kanskje 

ikke ville vært hvis de var færre. Sharhram og Aros, som begge var de yngste guttene blant 

sine søsken, trivdes begge i sin posisjon, og Aros har kun en bror, så det var naturlig at 

storebroren tok lederrollen. I tillegg forteller Aros at da han studerte med broren, var det Aros 

som hjalp storebroren med lekser.  

Shayan og Aryan er også yngst i sine familier, og de er begge fra Irak. Mens Shayan har 

hjulpet eldre søsken med skolearbeid, har Aryan fått hjelp av sin storesøster. Shayan kom til 

Norge i begynnelsen av barneskolen, og Aryan ble født i Norge. Aryan forteller at søsteren 

var flinkere enn han selv på skolen, som er i tråd med konfluensmodellen, både når det gjelder 

familiestørrelse og at den eldste gjør det bedre enn de yngre søsknene (Price, 2008; Silles, 

2010; Zajonc,1983; Isungset, 2015, s. 31). Shayan forteller at hun og storesøsteren hjalp 

hverandre mye med lekser, og hun så på sine eldre søsken som motivatorer og forbilder: 

Shayan: (...) Hvis for eksempel det var et område de feilet på, så tenkte jeg at da skal ikke jeg 

prøve å gjøre det samme, eller hvis jeg så den ene gjorde det bra, da skulle jeg også prøve å 

gjøre det like bra da. Jeg fikk jo mye motivasjon fra de, så jeg tror kanskje det har noe å gjøre 
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med at jeg har jo sett opp til de hele tiden da, de andre i familien, og da har jeg sett okay, 

storesøstera mi har utdannelse, og hun mellomste har også det, og da skal jeg også gjøre det 

like bra, fordi jeg vil også sikre fremtiden min. Så jeg tror det har noe å si hvor i flokken du er 

faktisk, det vil jeg si absolutt. Så for meg, i og med at jeg er den yngste, det gav meg mye 

motivasjon (...).  

Dette viser at de eldste søsknene ofte har autoritet, uavhengig av om de har utdannelse eller 

ikke, så blir de sett på som forbilder av sine yngre søsken.  

Anisa og Nadia er begge født og oppvokst i Norge, og begge har bakgrunn fra Pakistan. De er 

begge eldst av sine søsken, og ingen av dem har tatt høyere utdannelse. De har også til felles 

at de har en lillesøster med juristutdannelse, og begge forteller at lillesøsteren er av den 

smarte typen, som ikke trengte noe særlig hjelp til lekser. I begge familiene er det en av 

søsknene i midten som har den høyeste utdannelsen, og ingen av de fikk noe særlig hjelp til 

lekser hjemme. Hos Anisa har to av tre søsken høyere utdannelse, mens hos Nadia er det kun 

en av fire som har høyere utdannelse. Nadia fortelle at hun tror at hun og broren slet ekstra 

mye på skolen fordi de ikke fikk hjelp hjemme.  

Neha som også er født og oppvokst i Norge, har landbakgrunn fra Pakistan. Hun forteller at 

hun føler at den yngste søsteren har hatt en fordel, fordi de tre eldre søstrene på en måte har 

måttet gå veien før henne:  

Neha: (...) Vi sier jo ofte at hun eldste bare har vært en sånn prøvekanin for oss alle, fordi når 

det gjelder for eksempel oppdragelse da, så ser vi jo det også, at hun eldste hadde mye 

strengere oppdragelse enn det hun aller yngste hadde. Hun er jo nå 30 år, så det er jo 11 års 

forskjell mellom hun yngste og hun eldste ikke sant, så det er jo et stort spenn. (...) Vi er tre nå 

som har høyere utdanning, men hun eldste hun er jo nå 41 år, så det er en ganske god stund 

siden hun på en måte hadde muligheten til å ta utdanning da. Hun var mer opptatt av å komme 

seg ut og tjene penger (...). 

Lillesøsteren til Neha er tannlege, og lillesøstrene til Nadia og Anisa har juss utdannelse. 

Dette med fordelen ved å være yngst, og økonomiske ressurser knytte til dette, var et tema 

som ble diskutert i fokusgruppeintervjuet, og selv om flere av informantene har hatt til felles 

at de opplever det som en fordel å være yngst, kjenner ikke Neha seg igjen i det Sharhram 

forteller om den økonomiske fordelen ved dette. Det er likevel flere likheter mellom Neha og 

Sharhram sine søskenrelasjoner. Det er den yngste som har tatt høyest utdannelse hos begge 
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familiene, de opplever at de yngste har hatt det mindre strengt enn de eldste, og i begge 

søskenflokkene har ikke den eldste noen høyere utdannelse.  

Det mye som skiller søskenflokkene til Neha og Sharhram fra hverandre også. Sharhram kom 

til Norge som kvoteflyktning, og Neha er født og oppvokst i Norge, og foreldrene hennes kom 

som arbeidsmigranter. Neha sine foreldre har ikke slitt økonomisk, og det økonomiske 

aspektet som Sharhram setter så høyt, har derfor ikke vært et tema for hvorvidt Neha og 

hennes søsken kunne ta høyere utdannelse. I tillegg har Sharhram en mye større søskenflokk 

enn Neha, og utdannelsesnivået er lavere i Sharhram sin søskenflokk, enn i Neha sin 

søskenflokk.  

I likhet med Shayan, forteller Neha at hun har stor respekt for sine eldre søsken, og ser på de 

som sine motivatorer, noe hun tror har å gjøre med at de alltid har vært veldig sammensveiset. 

Aros som også var på fokusgruppeintervuet, sier han tror det er vanlig at søsken blir 

sammensveiset når en flytter ut av sitt hjemland: 

Aros: Jeg tror når man kommer til Norge i den generasjonen som vi er i, så blir det på en måte 

at de fleste familier er sammensveiset her, for man begynner å bli bestevenner med hverandre 

når man kommer inn hit. Da vi kom til Norge, så bodde vi i en liten landsby med få 

mennesker, og kom i fra en by hvor det bodde over en million mennesker, så da var det jo et 

sjokk. Men heldigvis så var vi jo tre søsken i søskenflokken, og det var nok til at vi kunne føle 

at vi tilhørte hverandre, vi deler de samme verdiene og da blir man automatisk sammensveiset. 

Man har samme oppdragelse, man er bestevenner samtidig som man er bror og søster også, så 

man blir på en måte veldig sammensveiset fra tidlig alder. (...) 

Det Aros forteller her, viser hvordan søskenrelasjoner kan utspille seg på en annen måte når 

en familie flytter til et ukjent land, enn søkenrelasjoner i en familie som bor i det landet de er 

født i. Aros forteller at de følte tilhørighet til hverandre, og at det ble ekstra viktig når alt 

rundt dem var ukjent og nytt, at de var der for hverandre. Selv om de eldste ikke nødvendigvis 

tar lengst utdannelse, eller gjør det best på skolen, så blir de forbilder for de som kommer 

etter, og yngre søsken kan lære av eldre søskens valg. 

Amanuel som er fra Eritrea, og er født og oppvokst i Norge, forteller at storebroren hjalp han 

å bli bedre i å skrive akademisk: 



 45 

Amanuel: Jeg følte ikke at jeg var veldig flink akademisk, i hvert fall ikke skriftlig da jeg gikk 

på videregående. Men så hjalp broren min meg ofte å skrive stiler og sånt, og til slutt så 

merket jeg at jeg ble skikkelig god akademisk skriftlig, og det merket læreren min også, for de 

tekstene jeg skrev ble mye mer formelle og akademiske. (...) Egentlig så vil jeg ikke si at noen 

av mine søsken er skoleflinke, i hvert fall ikke på videregående. På universitetet så kom 

søsteren min hjem med bare Aer og Ber, broren min hadde gjennomsnitt sikkert på 

universitetet, og hun andre søsteren min vet jeg ikke.  

Jeg tolker det Amanuel forteller som at han mener at skoleresultatene har vært varierte, og at 

de har gjort det ganske bra på universitetet, selv om de i utgangspunktet ikke var spesielt 

skoleflinke på videregående. Selv om Amanuel fikk hjelp av storebroren sin, har han selv tatt 

høyere utdannelse enn storebroren, og han har gjort det bedre enn han. Det er Amanuel som er 

yngst, og den ene storesøsteren som er nest eldst, som har tatt mastergrad. Den eldste broren 

og den nest yngste søsteren har begge en bachelorgrad, og det vil derfor heller ikke her være i 

tråd med forventningene basert på konfluensmodellen. Amanuel forteller videre at han ser 

veldig opp til broren sin, og at selv om storebroren ikke er direkte skoleflink, så får han råd og 

tips ifra han.  

Amanuel: Storebroren min har alltid vært den fornuftige, eller den som bestemmer på en 

måte, eller... han er den pappa rådfører seg med da, så har han også passet på oss når vi var 

yngre, han passer veldig mye på oss, sammen med eldstesøstera mi også, men det var han som 

tok mest ansvar. Det er han som pappa rådfører seg mest med, og det er han som roper høyest 

når han mener at noe er galt, han har alltid en mening om hvordan ting bør gjøres. Han er 

veldig smart, men han er litt arrogant også (ler). (...) Noen viser liksom gjennom utdanning at 

de er veldig smarte, mens han er sånn helt basic utdanning, men har lært seg veldig mye ellers 

ikke sant (...). 

Amanuel beskriver en type hierarki, slik som Armin og Aros også beskriver. Det virker som 

at Amanuel har en nær og god relasjon til broren slik som Aros har. I tillegg ser også han på 

de eldre søsknene som motivatorer og forbilder, selv om de ikke har gjort det like bra på 

skolen, eller har tatt like lang utdannelse som sine yngre søsken. Selv om han og søsknene 

hans er født og oppvokst i Norge, så kan det ligge noe i dette som Aros tok opp, at når en bor i 

et annet land enn det landet en har bakgrunn fra, så kan det styrke relasjonene mellom søsken.  
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5.3 Oppsummering  
Det er kun i et tilfelle i mitt datamateriale, at det er den eldste som har høyest utdannelse blant 

søsknene. Det er derimot langt flere informanter som forteller at det er den yngste, eller de i 

midten som har tatt lengst utdannelse. Funnene i dette kapittelet taler for at ressursene ofte går 

motsatt vei av hva ressursspredningsmodellen tilsier at de skulle gjøre. Botid i vertsland har 

mye å si for informantene, og de yngre søsknene har derfor en fordel i forhold til sine eldre 

søsken. De informantene som har fått hjelp av foreldrene til skolearbeid har hatt en fordel og 

har gjort det bra i skolesystemet, men det viser seg at de ressursene søsknene har kunnet bidra 

med seg imellom er vel så viktig. Det går igjen blant informantene at eldre søsken ofte har en 

ledene posisjon, er forbilder, og de hjelper yngre søsken med skolearbeid. Likevel er det de 

yngste søsknene, eller de i midten, som stort sett gjør det best i skolesystemet, og i tillegg 

hjelper også yngre søsken de eldre søsknene like ofte med skolearbeid. Familiestørrelsen har 

vist seg å ha noe å si for utdannelsesmulighetene hos enkelte av informantene, spesielt med 

tanke på det sosioøkonomiske aspektet. Men også her gir funnene en motsatt logikk av hva 

konfluensmodellen indikerer, hvor det er stort sett er de yngre søsknene som har en fordel 

utdanningsmessig, og ikke de eldre søsknene. 

I det store og det hele kan ikke logikken i ressursspredningsmodellen, og konfluensmodellen 

forklare funnene i denne studien på en god måte. Det må derfor suppleres med andre teorier 

og begreper, og i det neste kapittelet skal jeg analysere hvordan kjønnsroller gjør seg gjeldene 

for informantenes valg av høyere utdannelse. 
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6. Kjønnsroller og utdannelse 

Jeg ser i dette kapittelet på hvordan informantene opplever at kjønnsroller blant søsknene har 

gjort seg gjeldene i deres familier, og om det har hatt noen betydning for deres 

utdannelsesvalg. Først analyserer jeg de mannlige informantenes perspektiver, og deretter de 

kvinnelige informantenes perspektiver. 

 

6.1 Brødrenes perspektiv på kjønnsroller 
Jeg startet det første analysekapittelet med å presentere Adil, som den eneste informanten 

hvor den eldste av søsknene har tatt den høyeste utdannelsen. Ifølge Adil, er storesøsteren den 

mest pliktoppfyllende av sine søsken, når det gjelder lesing og pugging. Selv om dette kan ses 

som en ressurs hun har fått tilgang til som førstefødt, kan det også være mer kjønnede 

betingelser for at hun har tatt en lengere utdannelse enn sine yngre søsken, ettersom det er et 

kjent fenomen at jenter med ikke-vestlig bakgrunn gjør det bedre enn gutter med ikke-vestlig 

bakgrunn på skolen (Bakken, 2003; Dzamarja, 2010; Midtbøen, 2019). Adil forteller at det 

ikke har vært store forskjeller på kjønnsroller når gjelder utdanning i familien hans, men at det 

er annerledes hos barna til onkelen hans: 

Adil: Jeg vil nok si at hos oss så har det ikke vært noe forskjell på det med 

utdanningsforventninger på kjønn, der er det er sånn samme hva om det er gutt eller jente, det 

er viktig å ta utdannelse og få et bra liv på den måten og at det er hele tiden den historien man 

hører da, som jeg er enig i, og som i hvert fall er det du også hører da. (...) Men sånn som 

onkelen min, dattera hans er jo utdannet jurist, advokat, også er det sønnen hans som ikke har 

tatt noen utdannelse. Han har en grei jobb og driver noen egne forretninger, men som ikke har 

noen utdannelse og ikke er i nærheten av like flink. (...) De hadde veldig store forskjeller, da 

mener jeg ikke litt, da mener jeg ekstremt store forskjeller. Han kunne gjøre hva han ville, og 

var russ og drakk og festet og hele pakka, så klart han gjorde det ikke foran familien, men når 

du er russ og er borte i Stavanger i en helg for eksempel, uten at de nødvendigvis skjønte det 

selv, men alle vet det da. Mens hun hadde det superstrengt, da var det sånn fra skolen og hjem 

på en måte, og der ser du en veldig stor forskjell. (...) Jeg vil nok si at vi skiller oss ut på at vi 

har hatt det mildere sånn sett, vi har ikke hatt det like strengt sånn som bare mine kusiner og 

fettere, så onkelen min var jo mye strengere enn det for eksempel pappa er da, på akkurat det.  
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Onkelen til Adil hadde ulike regler for sønnen og datteren, mens Adil og hans søstre stort sett 

har forholdt seg til like regler, uavhengig av kjønn. Adils kusine er utdannet advokat, og hun 

har hatt det veldig strengt hjemme, men hennes bror har ingen utdannelse, og han har hatt det 

mye friere enn sin søster. Dette minner om den formen for sosial kontroll som Ugelvik (2019) 

kaller for uformell sosial kontroll, hvor kvinner og menn blir utsatt for ulike former for sosial 

kontroll av familien for å unngå normbrudd (Ugelvik, 2019, s 100-102). Det kan også ses som 

en proaktiv form for sosial kontroll (Ugelvik, 2019, s 37 og 38), fordi målet ser ut til å være å 

hindre et normbrudd, som kan gi familien og slekten et dårlig rykte. Kanskje kan det være en 

sammenheng mellom den sosiale kontrollen Adil mener hans kusine har blitt utsatt for i 

hjemmet, og hennes sterke pliktfølelse for å gjøre det bra på skolen.  

Siden kusinen til Adil ikke har hatt muligheten til å henge med venner og dra på fester slik 

som broren, kan hun ha hatt mer tid til å fokusere på skolearbeid, og kan derfor ha gjort det 

bra på skolen. Det kan også være et ønske om å få seg en utdannelse og bli uavhengig og 

selvstendig, slik som Takvam Kindt (2018) finner i sin studie.  

I mitt datamateriale er noen av kvinnene mer pliktoppfyllende enn mennene, selv om det ikke 

alltid har ført til høyere utdannelse. Aryan forteller at søsteren alltid har vært mye mer «på» 

enn han selv har vært: 

Aryan: (...) Jeg husker at da hun hadde fullført utdannelsen sin, så var hun mye mer på enn 

det jeg har vært på å kunne finne seg en jobb. Hun var inne på Finn nesten hver dag, søkte, 

ringte og hørte med kontakter. Jeg har kanskje ikke vært like aktiv som hun i det å prøve å 

finne meg en jobb, som jeg på en måte unner henne da, jeg skulle ønske jeg var litt mer 

engasjert og aktiv, det er kanskje en av mine svakheter at jeg ligger litt på latsiden. Søsteren 

min er rett og slett mye mer aktiv og engasjert. Mens jeg kan kanskje være litt mer sosial, og 

tar den lille smaltalken som søsteren min ikke gjør. Jeg pleier som regel å være mer sosial, 

mens søsteren min er litt mer lukket, og holder seg litt mer for seg selv, men hun er veldig 

aktiv og engasjert for å nå sine mål (...). 

Det som Aryan forteller om at storesøsteren er mye mer målrettet en han selv, og at hun er 

mer lukket og mindre sosial, kan være en konsekvens av ulik oppdragelse, grunnet kjønnede 

betingelser. Aryan forteller at han og søsteren har hatt ulike regler, og at det har vært mye 

strengere for søsteren enn for han selv:  

Aryan: Det har alltid vært vanskelig for søsteren min, og det er jo sånn i våre miljøer at det er 

mye sterkere sosial kontroll på jenter enn det er på gutter, og det synes jeg er veldig trist 
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egentlig, at det er sånn. Gutter har den friheten til å gå ut på byen, snakke med jenter, mens det 

med jenter er motsatt, hvis de blir sett på byen, det ødelegger familiens ære. Selv om det ikke 

har vært så ekstremt hjemme hos oss, men jeg har aldri, eller veldig sjelden sett søsteren min 

ta en tur ut på byen, og det har heller ikke noe med religion å gjøre, hun er ikke noe særlig 

religiøs, jeg tror det har mye mer med kultur å gjøre. Nå er hun gift med en kurdisk mann 

også, så det er jo det mønsteret at vi gifter oss innad i vår egen bakgrunn. At han da er kurder, 

var jo hovedgrunnen til at de ville bli bedre kjent, det er ikke sånn dating og bli kjærester som 

er vanlig i Norge, det er mer sånn har de lyst til å kunne leve sammen i fremtiden (...). 

Aryans utsagn her, om at de strenge reglene for søsteren ikke har noe med religion å gjøre, 

stemmer med det Wikan (2005) skriver, om at ære og sosial kontroll ikke handler om islam, 

men om kultur og tradisjon (Wikan, 2005, s. 73 og 74). Det med at Aryan sin storesøster er 

flinkere på skolen og mer pliktoppfyllende enn han selv er, minner om det Adil forteller om 

kusinen som har det mye strengere enn fetteren. Dette kan ha å gjøre med at storesøsteren til 

Aryan, og kusinen til Adil, har hatt mer tid til skolearbeid, og har måttet prioritere annerledes 

enn Aryan og fetteren til Adil, fordi de har hatt det strengere og har vært utsatt for mer sosial 

kontroll i hjemmet enn brødrene. Dette er også noe de snakker om i Skamløs, hvor Nancy 

forteller at siden hun ikke var med de norske vennene sine på fester, ble det til at hun satt 

hjemme og gjorde lekser isteden. Hun forteller videre at hun skyldte på at hun ikke hadde de 

samme interessene som mange av de andre i klassen, mens den egentlige grunnen var at det 

kostet henne for mye å gjøre som dem. Det var bedre å være en outsider, enn å ta 

konsekvensene av å «være som dem». Det var ikke verdt det, når konsekvensene var å kunne 

komme i konflikt med familien, bli utstøtt og sett ned på, og i verste fall var det ingen som vil 

gifte seg med henne. Nancy sier at det å føle tilhørighet kan være så viktig for mange jenter, 

at de er villige til å strekke seg langt for å gjøre det som er forventet av dem (Bile et al., 2017, 

s.32 og 33).  

Når en i ung alder må forholde seg til alvorlige spørsmål slik som Aryan sin storesøster og 

Adil sin kusine, kan det være en mulig forklaring på hvorfor de har blitt mer pliktoppfyllende 

enn sine brødre. De har måttet forholde seg til strenge regler for ikke å ødelegge familiens 

rykte, fordi de bærer ansvaret for hele familiens ære på sine skuldre. Aryan vektlegger at dette 

med ære er veldig viktig i deres miljø, og at det er mye verre hvis en jente blir sett ute på 

byen, enn hvis en gutt blir det. Dette gjør at jentene blir utsatt for en sterkere sosial kontroll 

enn guttene. Ifølge Aryan, har han og storesøsteren hatt en kjønnsdelt oppdragelse. Aryan 

mener søsteren er mer pliktoppfyllende, mindre sosial, og mer lukket enn han selv, som er 
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mer avslappet og tar ting som de kommer. I tillegg mener han at han er mer utadvendt og 

sosial enn sin søster, og dette kan ses i sammenheng med at de er oppdratt forskjellig.  

Wikan (2005) skriver at mange minoritetskvinner fra ikke-vestlige land opplever å ha det 

strengere når de bor i et land med en mer vestlig kultur, enn når de bor i sitt hjemland, fordi 

foreldrene ønsker å bevare tydelige grenser mellom sin egen kultur og den vestlige kulturen 

(Wikan, 2005, s. 185). Da blir dette med ære ekstra viktig, fordi kvinnene i familien kan føre 

hele slekten i vanære ved å bryte æreskodeksen. Det er da snakk om den formen for ære, som 

Wikan (2008) refererer til som namus, som er enten eller. Hvis en kvinne mister namus, 

mister hun all ære (Wikan, 2008, s. 11 og 12). Denne æreskodeksen kan brytes ved for 

eksempel å bli sett ute på byen sent på kvelden, eller ved å bli sett ute med en mann, og da 

blir det viktig for mange innenfor slike tradisjoner å unngå at dette skjer (Wikan, 2005, s. 73). 

Aryan sier at han synes det er trist at det er slik i hans kultur, noe flere av de andre 

informantene også sier. Men ære er et kollektivt fenomen (Wikan, 2005, s. 71), og selv om 

mange ønsker å bryte ut av slike kulturelle tradisjoner, er det vanskelig når de blir dømt av 

andre med samme kultur.  

Nesten alle mennene i dette datamaterialet mener at reglene er annerledes for døtrene enn for 

sønnene i deres familier, men ikke alle opplever at det har blitt strengere fordi de bor Norge. 

Tvert imot er det flere av informantene som forteller det motsatte. Armin forteller at det har 

vært andre forventninger, og strengere regler for jentene enn for guttene i hans familie, men at 

de har blitt mye mer liberale etter at de flyttet til Norge: 

Armin: (...) Forventningene er alltid større for jentene, hvis det er en forventning på at du skal 

gifte deg med slekt, så er det nesten et krav for jentene. Guttene kunne gi faen ikke sant, og 

drite i det, og det ville ikke ha ført til konsekvenser, men for jentene så ville det ha vært totalt 

uakseptabelt, frem til søsteren min som er eldre enn meg. For henne ville det også vært helt 

uakseptabelt å gifte seg med noen utenfor, nesten bare utenfor vår landsby kanskje, det kunne 

ha gått, men det hadde vært mye om og men (...). Men søsknene mine etter meg, for hun første 

som giftet seg med en kurder fra en annen by, da var det veldig mye fram og tilbake, og det 

var veldig mange av de eldre som protesterte. Men hun kjørte på med sitt, og med mye støtte 

fra oss, altså fra min generasjon og nedover fikk hun veldig mye støtte, også da ble det helt 

normalisert å gifte se med en mann som er fra en annen by (...). Så det har vært et skikkelig 

kulturskifte fra min generasjon, vi har en mye mer norsk måte å tenke på, og mener at det 

viktigste er at de er lykkelige.  
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Armin forteller at guttene kan gi mye mer «faen», fordi de ikke får slike konsekvenser som 

jentene får. Dette handler om det Wikan (2005) beskriver som «ansikt utad». Når æren er 

kollektiv, og slekten har en felles ære, så blir det viktig å kontrollere kvinners oppførsel 

(Wikan, 2003, s. 65). Dette med ulike regler for jenter og gutter i samme søskenflokk tar også 

jentene i Skamløs opp (Bile et al., 2017, s. 90). Mens guttene blir friere når de blir eldre, får 

jentene ofte flere restriksjoner om hvordan de bør gå kledd, når de må inn på kvelden, og hva 

de får lov til å være med på. Dette er i tråd med Prieur (2004) og Grindrud (2018) sine studier, 

som finner at guttene ikke opplever å ha like begrenset handlingsfrihet som jentene på grunn 

av kjønnsspesifikke tradisjoner (Prieur, 2004, s.142; Grindrud, 2018, s. 81).  

Armin forteller senere i intervjuet at det har vært viktig i hans familie å beskytte kvinnenes 

ære. Selv om hans to eldste brødre tillot seg å drikke alkohol, så ville de aldri akseptere å se 

søstrene gjøre det samme, fordi æreskodeksen ligger hos kvinnen og derfor må de beskyttes. 

Han forteller at kvinnene ikke må feile, for da går det ut over æren og ryktet i familien. 

Samtidig forteller han at det har endret seg nå, og at det har blitt mye friere for de søstrene 

som er yngre enn han. Dette viser at Armin og hans familie har valgt å bli mer lik 

majoritetens kultur, og i mindre grad holder på sine tradisjoner. 

 

Brødre er viktige støttespillere 

Armin forteller at han har stått opp for sine søstre, og har utfordret faren sine strenge regler 

overfor døtrene: 

Armin: (...) Den ene søsteren min hadde tatt utdanning og skulle reise til utlandet, og da var 

hun den første som skulle reise utenlands å ta utdanning. Da var det en stor diskusjon i 

familien, hvor det var sånn mellom den eldre generasjonen og generasjonen etter meg ikke 

sant, jeg var skillet, så jeg var jo alltid mellom ikke sant, hadde de noe som krasjet med de 

voksenes tankegang, så kom de til meg, også fikk de alltid støtte fra meg. Siden jeg jobber i en 

offentlig etat, så kunne jeg trekke det kortet. Fordi du har faktisk ikke lov til å begrense også 

videre, og den støtten får hun fra meg, du kan mene hva du vil, og det er hyggelig at hun spør, 

men det bør du ta det som en hyggelig gest, at du blir spurt, at hun har tenkt å reise til utlandet 

for eksempel, men hun kommer til å gjøre det.  
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Det ville vært totalt uakseptabelt for mine søsken på den tiden da, jeg vet ikke hvordan det 

ville formet seg hvis vi fortsatt hadde bodd i Kurdistan og ikke kommet til Norge, men på den 

tiden vi bodde der, så ville det vært totalt uakseptabelt for meg og mine søsken å studere i en 

annen by. (...) Men all ære til min søster, hun sto på og tok sin utdanning, og da var det også 

tråkket ned en sti til, og da måtte de gi etter ikke sant, og jo mer man gir etter, jo mer vant blir 

man med det man har gitt etter på.  

For det første understreker Armin at holdningene har endret seg betraktelig fra å være 

konservative da de bodde i Kurdistan, til langt mer liberale etterhvert som de tilpasset seg den 

norske kulturen. I tillegg ser vi at her snakker Armin søsterens sak, og utfordrer farens grenser 

ved å argumentere for at søsteren skal få lov til å reise til utlandet for å gjøre sin utdannelse. 

Armin har farens respekt, og hans ord veier derfor tungt, og slik kan Armin bruke sin posisjon 

til å hjelpe søstrene sine. Skamløsjentene snakker også om at brødrene er veldig viktige, fordi 

de kan være med på å gjøre det lettere for jentene. De mener at brødrenes syn på kjønnsroller 

har mye å si for jentenes frihet. Hvis guttene ser på jentene som like mye verdt som dem selv, 

kan de hjelpe søstrene sine ved å stille spørsmål til foreldrene om hvorfor reglene er strengere 

for jentene enn for guttene i familien, og argumentere for hvorfor det ikke bør være sånn (Bile 

et al., 2017, s.93).  

Armins lillebror Sharhram, nevner den samme episoden om lillesøsterens utdannelse i 

utlandet, i fokusgruppeintervjuet: 

Sharhram: Jeg husker når lillesøster kom hjem og sa hun skulle flytte til utlandet, for å 

fullføre høyere utdanning der. Jeg husker når ryktet spredde seg når lillesøstera mi, ei jente på 

18, 19 år, skulle flytte til utlandet, så kom det bekjente til pappa og spurte hvordan kan du la 

dattera di flytte til et land hvor du ikke kjenner noen også videre, men pappa bare ignorerte det 

og støttet henne. Så lenge det er utdanning, så får du gjøre hva du vil. Jeg skal få brødrene til å 

gi deg økonomisk støtte, om du behøver penger (...).  

Det er tydelig at Sharhram ikke har hatt den samme rollen som Armin, når det gjelder å 

kjempe søstrenes frigjøringssak. Mens Armin forteller at det var stor diskusjon i familien 

angående søsterens ønske om å reise utenlands, forteller Sharhram at faren støttet datterens 

ønske om å studere i utlandet, selv om han fikk kritikk fra venner og bekjente. Det at faren 

valgte å ignorere ryktene, kan ses i sammenheng med det Nancy i Skamløs forteller. Hun 

beskriver miljøet de lever i som et «ryktemiljø», men hun mener at det kommer mye an på 

hvor alvorlig foreldrene tar dette med rykter. Hvis foreldrene ikke bryr seg om ryktene, mener 
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hun at det heller ikke blir et problem. Foreldrene kan si ifra til de som kommer med rykter til 

dem, at de ikke ønsker innblanding, og at de står inne for de valgene de har tatt (Bile et al., 

2017, s.104 og 105). Det er dette faren til Sharhram og Armin gjør, han står imot presset fra 

det kurdisk iranske miljøet, og velger å la datteren reise. Det er tydelig at Armins 

argumentasjon mot faren har veid tungt, da faren valgte å lytte til sønnens budskap og la 

datteren reise. Han sto imot det kollektive presset om å kontrollere sin datter.  

Aros som var på fokusgruppeintervjuet sammen med Sharhram, kommenterer Sharhrams 

utsagn om at faren lot datteren reise til utlandet å studere: 

Aros: Jeg tror det med kjønnsroller, altså uansett hvordan man ser på det, hvilken kultur man 

har, så har man ulike kjønnsroller, en jente og en gutt har forskjellige roller i en familie, og jeg 

tror det med kjønnsroller i utdanningen, i hvordan man motiverer liksom en jente og en gutt, 

jeg tror det er veldig avhengig av hvilken familie man er i, og hvilken kultur man er i også. Så 

jeg tror i den kurdiske kulturen er det veldig likt, at man motiverer en gutt like mye som en 

jente når det gjelder utdanning, og kanskje at man er litt mer overbeskyttende mot jenter, fordi 

man ser på jenter som et kanskje litt mer svakere ledd, og at man vil beskytte familiens ære og 

liksom det er det leddet som kan velte familien i en annen retning, at man er litt mer 

overbeskyttende, at man for eksempel sier, okay yngste datter vil jeg ikke at skal reise til 

utlandet, fordi det kan være ting som skjer der som jeg ikke har kontroll på. 

Sharhram: Hun får friheten sin ikke sant, diskotek hver dag og drikke alkohol og ditt og datt. 

Aros: Å sende jenta si til utlandet ikke sant, det er stereotypien man har. Men også handler det 

om at før i kulturen vår, så var det ikke så vanlig at jenter fikk utdanning, så nå er man veldig 

på at liksom jenter skal få utdanning, fordi nå er vi i en helt ny tid, og jeg tror det at man 

kanskje motiverer jenter mer enn gutter nå, i dagens samfunn, fordi man på en måte vil lage en 

ny tid da, hvor jenter får mye mer likhet når det gjelder utdanning. 

Aros snakker om dette med kjønnsroller som han mener avhenger av hvilken familie, samt 

hvilken kultur en vokser opp i. Han tror på den ene siden at det i den kurdiske kulturen er 

veldig likt når det gjelder forventninger og oppmuntring til utdanning hos gutter og jenter, 

men på den andre siden så sier han at det samtidig er vanlig å være mer overbeskyttende mot 

jentene. Her kommer dette med ære inn, som ser ut til både å kunne bremse og fremme ikke-

vestlige kvinners utdannelsesmuligheter, og som kan være med på å påvirke hvorfor 

fødselsrekkefølgen utspiller seg annerledes hos noen minoritetsgrupper i Norge, enn det gjør 

for majoriteten. Som Aros nevner, var det tidligere ikke like vanlig å la jenter utdanne seg i 
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deres kultur, og det kan være en av grunnene til at det nå har blitt ekstra viktig for jentene 

selv, og for deres familie, at de får seg en fin utdannelse. I noen familier er det veldig strengt, 

slik som i Aryan sin familie, og i onkelen til Adil sin familie. I andre familier har det blitt 

gradvis mer liberalt, ettersom stien tråkkes. Dette er Sharhram og Armin sin familie et 

eksempel på.  

 

Brødrene opplever også sosial kontroll 

Det er ikke bare kvinnene som opplever at de må leve opp til forventninger som springer ut av 

kulturelle kjønnsrollemønstre. Sharhram forteller at han opplevde et forventningspress i 

forhold å tjene penger: 

Sharhram: Hvis jeg skal være ærlig så er det mye mer forventninger av gutter hjemme sånn 

generelt da, sånn for eksempel fra foreldrenes side da. Jenta kan bli boende, kan være lat kan 

du si, og foreldrene vil ikke si så mye på det, de vil alltid ha en nærmere kontakt med dattera 

si, selv om de viser at gutta har makta på en måte i hierarkiet, sitter på toppen, men det er 

dattera de er mye mer beskyttende mot, mens gutter må skaffe seg en deltidsjobb og tjene 

penger, og det presset har ikke jenter. Gutter er kanskje litt impulsive, vil komme seg ut, tjene 

litt raske penger kanskje, bli elektriker eller... men jenta er mye mer beskyttet hjemme, får 

kanskje litt mindre kjeft enn gutter, kanskje noe ligger der, det vet jeg ikke. 

Det sosiale presset Sharhram snakker om, handler også om kjønnsroller og en form for sosial 

kontroll. Men det er jentene som i størst grad utsettes for den negative sosiale kontrollen, hvor 

de må være under oppsyn for og beskyttes mot normbrudd. Sharharm kjenner på presset om å 

tjene nok penger til å kunne forsørge kone og barn, men han virker likevel friere til å ta sine 

egne valg enn sine søstre. 

Aryan forteller at moren hans var veldig streng, og at han var nødt til å strekke grensene: 

Aryan: (...) Jeg føler jo at min mor er veldig streng, og jeg har måttet tøye grensene veldig 

mye for å få gjort det jeg har hatt lyst til. Men den sosiale kontrollen for jenter, er veldig 

annerledes enn for gutter, fordi det har veldig mye med hvordan det er i hjemlandet å gjøre 

også, for der er det akkurat det samme mønsteret føler jeg. Det er fordi det handler veldig mye 

om kultur og ære, det at jenter eller kvinner de skal være mye mer en del av familien liksom, 

man skal ha mye mer kontroll over jenter, som er veldig trist dessverre, men som bare er sånn 
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i store deler av verden egentlig, ikke bare i Midtøsten, eller Afrika, men i store deler av verden 

egentlig.   

I motsetning til Sharhram, som forteller at han synes det har vært mer forventninger til 

guttene enn til jentene, forteller Aryan at det er mye strengere krav til jentene. Likevel 

forteller han at også han har måttet forholde seg til en viss grad av sosial kontroll, selv om det 

er en langt mildere form for kontroll enn hva søsteren har måttet forholde seg til. Han har hatt 

friheten til å kunne strekke grensene uten å måtte bære ansvaret for familiens ære og rykte. 

Mens Sharhram mener kvinnene har en fordel fordi foreldrene beskytter de, og fordi 

foreldrene har en tettere relasjon til jentene enn de har til guttene, synes Aryan at det er trist at 

jentene utsettes for den negative sosiale kontrollen på grunn av kulturen, og at kvinnene på 

grunn av æren må bære ansvaret for familiens rykte. Dette er også et tema som tas opp i 

Skamløs, hvor de forteller at det blir slått hardt ned på hvis guttene er ute og drikker, men 

likevel er det ikke på langt nært så strengt som hos jentene, fordi det handler konsekvensene 

etterpå (Bile et al., 2017, s.92 og 93).  

Det Sharhram forteller om presset til å komme seg ut for å tjene penger, kan være en av flere 

grunner til at flere minoritetsgutter faller av studieløpet før minoritetsjenter, og kan slik sett 

være en ulempe for guttene, selv om prisen jentene må betale i motsatt fall er høy. Det er 

vanskelig å se det som at jentene har en fordel overfor guttene, fordi valgfrihet skulle være å 

foretrekke fremfor å være utsatt for negativ sosial kontroll. I neste delkapittel skal vi se 

nærmere på hvordan kvinnene i denne undersøkelsen ser på kjønnsrollene i sin familie i 

forhold til studier. 

 

6.2 Søstrenes perspektiv på kjønnsroller 

Blant kvinnene variere det hvordan de snakker om og opplever kjønnsrollene i sin familie. 

Mens mennene i undersøkelsen snakker nokså åpent om kjønnsrollemønstrene, og hvordan 

det preger forskjellen på reglene hos guttene og jentene, er kvinnene litt mer tilbakeholdene. 

Nadia som er fra Pakistan, snakker likevel nokså åpent om kjønnsroller, og hun skiller seg på 

mange måter ut blant de kvinnelige informantene: 
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Nadia: Jeg har alltid vært litt sånn som bryter grenser, jeg var den første som skilte meg i vår 

slekt på 50 år, jeg husker det var en veldig sånn stor greie den gangen, at jeg skulle skille meg. 

Det var en kamp, det var ikke lett i det hele tatt, men jeg hadde mine foreldre på min side. 

Pappa likte å si at han var på min side, men han var også veldig sånn opptatt av hva slekta 

hans sier ikke sant, men jeg klarte det, jeg skilte meg, jeg tok et valg, og jeg sto for det valget. 

Også var det sånn at jeg valgte å oppdra sønnen min helt alene fra dag en, så jeg var veldig 

klar på at jeg sa til foreldrene mine, dere får ikke lov til å blande dere inn i min oppdragelse. 

Jeg tar konsekvensene, og jeg tar alt ansvaret, og de har aldri blandet seg inn (...). 

Kristine: Kan du tenke deg hvorfor faren din var opptatt av hva slekten deres mente om at du 

skulle skilles? 

Nadia: I slekta vår så var det veldig lenge siden noen hadde skilt seg, så det var litt sånn bit 

tennene sammen ikke sant, ikke si noe bla, bla, bla, det var mer slekta som blandet seg inn, 

istedenfor min familie, så var det slekta som plutselig skulle bestemme hvordan jeg skulle leve 

livet mitt, og jeg sto på mitt, og det var en kamp, en lang kamp, men jeg har bevist for alle 

sammen at det valget jeg tok den gangen, det gikk veldig fint. 

Nå er Nadia blant de eldste informantene i dette datamaterialet, slik at det hun forteller må tas 

i betrakting av den tiden hun vokste opp i. Det pakistanske miljøet kan ha vært mer 

konservativt da enn det er nå. Skilsmissen er et vanskelig tema for Nadia å snakke om, og hun 

ønsker ikke å gå nærmere inn på det. Dette er et betent tema, ettersom det ikke er uvanlig at 

arrangerte ekteskap, forveksles med tvangsekteskap. Uvitenhet og misforståelser rundt dette 

temaet, kan føre til stereotypier og et feilaktig og negativt bilde av minoritetsgrupper som 

tilknyttes en ikke-vestlige bakgrunnstradisjon, som er vanlig i land fra Midtøsten (Bredal, 

2013, s 123).  

På tross av, eller kanskje på grunn av Nadia sin fortid og de erfaringene hun har hatt, fremstår 

hun som en sterk kvinne, som hele veien står på sitt, og som ikke har latt seg presse av 

foreldrene eller slekten. Dette er en relativt utradisjonell måte å være på for en kvinne i den 

pakistanske kulturen, som har til felles med mange andre land i Midtøsten, at det er en lav 

grad av individualisering, og at de unge skal adlyde og lære av de eldre (Berg, 1993; Prieur, 

2004, s. 48). Samtidig er Nadia i godt selskap, det finnes mange eksempler på kvinner med 

bakgrunn i fra Midtøsten, som viser sterk individualitet. Det at Nadia har hatt foreldrene på 

sin side, har nok vært av stor betydning for henne, fordi det til syvende og sist vanligvis er 

foreldrene som avgjør hvorvidt de skal ta ryktespredningen innover seg. Dette så vi eksempel 

på i familien til Sharhram og Armin, hvor faren valgte å stå imot presset fra minoritetsmiljøet, 
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og hos Nancy i Skamløs, som mener det er foreldrene som avgjør hvorvidt «ryktekulturen» 

skal vektlegges eller ikke (Bile et al., 2017, s.104).  

Samtidig så sier Nadia at faren var veldig opptatt av hva slekten mente, som kan ses i 

sammenheng med det Wikan skriver om den kollektive æren (Wikan, 2005, s. 72). Faren blir 

også utsatt for en type negativ sosial kontroll, fordi han er den som har ansvar for sin datter. 

Han ble stående mellom «barken og veden», og måtte i dette tilfelle velge mellom familiens 

ære og sin egen datters lykke. Det er med andre ord mye som står på spill, og hele slekten ble 

berørt av Nadia sin skilsmisse. Dette er i trå med det Aase (2007) skriver om familiebegrepet, 

som ikke er det samme som en familie i norsk kontekst er, men hvor slekten eller klanen er 

større, og hvor hele kollektivet krenkes av en enkelt persons brudd på ærbarhet (Aase, 2007, 

s. 230). Selv om Nadia fremstår som en sterk kvinne, måtte hun forholde seg til strenge regler 

i oppveksten: 

Nadia: Når jeg var liten så tenkte jeg at jeg ville bli psykolog, i tillegg så danset jeg mye når 

jeg var liten og i ungdomstiden og sånne ting, men jeg visste at det ville ikke være akseptert av 

mine foreldre, så jeg tok aldri initiativet til å bli skuespiller eller danser. Retningen min ble litt 

annerledes da. Det var mer sånn jeg ville ha familie, forlovet meg veldig tidlig, jeg var 17 år 

da jeg forlovet meg. Jeg hadde ikke sett han mer enn en gang, og så forlovet jeg meg, også 

giftet jeg meg med han senere da.  

Nadia har ingen utdannelse etter videregående, og det hun brant for å gjøre, og som kanskje 

kunne vært hennes vei, ville ikke blitt akseptert hos hennes foreldre. Nadia forteller videre at 

hun føler at kvinnene i hennes minoritetsmiljø må finne seg i mye: 

Nadia: (...) Jeg tror de tar imot mye dritt av gutta, unnskyld ordbruket, men også likevel så 

aksepterer de det, fordi de er gutter. Og er det en datter, og hun gjør noe som er ufint, så er det 

fy, fy liksom, datterens jobb er å holde familiens ære, å holde på den, mens gutta de har litt 

mer frie tøyler da. Så dessverre, så er det litt sånn i familien vår også, jeg kunne ikke hatt noen 

kjæreste i oppveksten. 

Det Nadia forteller minner mye om det Adil, Aryan og Armin snakker om. Nadia hadde 

foreldrene sin støtte da hun ønsket å skille seg, men hun kunne ikke ha kjæreste eller 

guttevenner. Nadia stiller seg på mange måter imot den pakistanske kulturen, hun går sine 

egne veier, og hun gjør opprør mot familien og slekten. Samtidig så er hun også tradisjonell 

på mange måter, hun forlovet seg veldig tidlig, og giftet seg med en mann som hun kun hadde 
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møtt en gang før bryllupet. Nå er Nadia eldst blant sine søsken, og hun vokste opp i en annen 

tid hvor frigjøringskampen ikke hadde kommet like langt som den har i dag, slik at det kunne 

vært annerledes om hun vokste opp 10 eller 20 år senere. Nadia forteller også at hun som barn 

elsket å hjelpe til i hjemmet, i motsetning til sin yngre søster: 

Nadia: Jeg var den som alltid gjorde rent hjemme, mamma kunne bare sitte og slappe av, så 

kunne jeg liksom gjøre alt, jeg elsket å gjøre det, men søstera mi gjorde ikke det, hun leste 

bøker isteden, i dag også, hun rydder ikke opp koppen sin en gang (ler). Så mamma pleier å si 

at det var så behagelig når du bodde hjemme, da ble det ryddig og fint. Og det var på fri vilje, 

mamma trengte ikke å mase på meg, det var fordi jeg alltid ønsket meg et hjem og en familie, 

derfor var jeg veldig opptatt av å holde alt ryddig rundt meg, for kanskje å overbevise meg 

selv om at jeg klarer det. Så jeg har alltid vært den tradisjonelle pakistanske jenta på mange 

måter, men også veldig utradisjonell fordi jeg har tatt veldig tøffe valg og stått for det. Det har 

vært en sånn miks da, jeg har aldri vært helt norsk, og jeg har aldri vært helt pakistansk. Når 

det gjelder klesstil også, for jeg kan gå med akkurat det jeg har lyst til å gå med, men det ville 

ikke søstera mi gjort, hun har ikke «baller» til å gjøre det, fordi hun er opptatt av hva mamma 

og pappa sier. Hun er veldig tilpasningsdyktig når det kommer til disse tingene her (...). 

Nadia illustrerer i dette sitatet dilemmaet som også jentene i Skamløs trekker frem, Sofia 

forteller at hun i sin oppvekst måtte forholde seg til å på den ene siden å bli kaldt «for 

vestlig», og på den andre siden å bli kaldt «alt for muslim» (Bile et al., 2017, s.74). Nancy 

forteller at hun først forsøkte å være den «perfekte muslimske jenta», for så å innse at hun 

ikke finnes, og hun måtte begynne på nytt i forsøket på å finne seg selv både i den norske og 

den libanesiske kulturen (Bile et al., 2017, s.35). Dette er et dilemma som også Prieur (2004) 

tar opp, hvor hun formidler at flere av hennes kvinnelige informanter synes det er 

problematisk å balansere mellom foreldrenes strenge krav og sosiale kontroll, og de norske 

vennenes interesser for festing og for kjærester (Prieur, 2004, s. 64).  

Nadia forteller at hun er veldig annerledes enn sin lillesøster, som ikke er opptatt av huslig 

sysler, men som elsker å lese bøker. Det kan virke som Nadia og søsteren har taklet det med å 

forholde seg til både den norske og til den pakistanske kulturen på forskjellig måter, selv om 

de har vokst opp med de samme foreldrene. Lillesøsteren er 11 år yngre enn Nadia, men hun 

er fortsatt ugift og bor hjemme hos foreldrene. Det at hun bor hjemme hos foreldrene, har gitt 

henne muligheten til å gjennomføre en mastergrad, noe Nadia ikke fikk muligheten til, da hun 

ble giftet bort som 17 åring. Dette kan ha noe med det store tidsspennet å gjøre, at foreldrene 

var mer konservative da Nadia var tenåring. Likevel, der Nadia er utradisjonell er søsteren 
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tradisjonell og omvendt. Prieur (2004) vektlegger at det kan være vanskelig for 

minoritetsungdom å finne en middelvei mellom det å oppfylle foreldrenes forventninger, og 

det å gjøre sine egne valg, som ofte innebærer å skuffe sine foreldre (Prieur, 2004, s. 47). 

Nadia kan nok ha strukket foreldrenes grenser på noen områder, og det er ikke alt hun ønsker 

å snakke om: 

Nadia: (...) Jeg tør å si i fra, og jeg er kanskje litt rebell også, jeg vet ikke... kanskje mine 

foreldre synes at jeg har vært litt rebell mens jeg var ungdom. Jeg har gått igjennom ganske 

mye, veldig mye, det er ting jeg ikke snakker om. Og det har egentlig gjort at jeg har noen få 

gode venner, og det er jeg veldig fornøyd med. (...) For eksempel søstera mi, hun er mye 

stillere av seg, litt sånn som holder seg for seg selv, hvis hun er sint, så holder hun det inne i 

seg, hvis hun er happy så holder hun det inni seg, mens jeg er sånn at hvis jeg er sint, da 

merker man det, og hvis jeg er happy så merker man det, jeg er utover, og hun er innover. 

Brødrene mine, de er litt sånn egne vesener (ler), gutter de har en helt annen måte å utrykke 

seg på (...). 

Selv om det er tydelige kjønnsroller i familien til Nadia, så forteller Nadia at søsteren hennes 

på mange måter er en motsetning av henne selv. Mens det kan virke som Nadia tar alle 

kampene, forteller hun at søsteren hennes er mer diskre, mindre glad og mindre sint. Det 

Nadia forteller kan minne litt om det Aryan forteller, at søsteren hans er mer innadvendt og 

lukket enn han selv, samtidig som han sier at hun er flinkere enn han på skolen. Aryan sin 

søster er eldst, mens Nadia sin lillesøster er nest yngst. De har begge vokst opp i familier med 

konservative kjønnsroller, og det kan virke som kjønn har mer å si for hvordan de gjør det på 

skolen, enn hvorvidt de er eldst eller yngst i søskenflokken, men personlighet har selvfølgelig 

også noe å si. Nadia skiller seg på mange måter ut i forhold til de andre kvinnene i studien. 

Selv om hun har vokst opp i en familie hvor det har vært nokså streng sosial kontroll på 

jentene har hun ikke tatt høyere utdannelse, og hun er heller ikke spesielt pliktoppfyllende på 

andre områder enn der det måtte passe henne selv å være det.  

De konservative kjønnsrollene kan, som vi ser, virke begge veier på hvordan en gjør det i 

utdannelsessystemet. Ut ifra mitt datamateriale, ser det ut til at de strenge kjønnsrollene oftest 

fører til at jentene gjør det bedre enn guttene på skolen og tar høyere utdannelse, som er i tråd 

med tidligere forskning (Bakken, 2003; Dzamarja, 2010; Midtbøen, 2019). Men Nadia er et 

eksempel på det motsatte, som viser at konservative kjønnsroller og sosial kontroll på kvinner 

også kan være begrensende på kvinnenes utdannelsesmuligheter. Med lillesøsteren til Nadia, 

er det slik som med søsteren til Aryan og kusinen til Adil. De har alle tre tatt prestisjefulle 
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utdannelser, og de har alle vokst opp i familier hvor «æreskulturen» og det kollektive miljøet 

settes høyt.  

 

Hos oss er det ikke forskjell på gutt og jente 

Det er flere av de kvinnelige informantene som forteller at de har vokst opp i familier hvor 

guttene og jentene har blitt behandlet likt. Sora som er kurder fra Irak, Anisa og Neha som er 

pakistanske, og Thanusha som er Tamil fra Sri Lanka, forteller at det ikke har vært særlig 

definerte kjønnsroller i deres familier. Thanusha har en storebror og en lillebror, og hun 

opplever ikke at foreldrene hennes er strenge sammenlignet med andre foreldre med samme 

bakgrunn. Hun beskriver seg selv som mer strukturert enn sine brødre, og dette minner om 

hvordan Aryan beskriver forskjellen på seg selv og sin søster, og hvordan Adil beskriver 

forskjellen på sin kusine og fetter, hvor de begge forteller at det har vært ulike regler for 

jentene og guttene i de tilfellene. Men Thanusha gir ikke inntrykk av at hun har hatt det 

strengere enn sine brødre.  

Sora forteller i likhet med Thanusha at det ikke har vært forskjell på gutt og jente: 

Sora: Mamma og pappa har alltid sagt at det er ikke forskjell på jente og gutt i dette huset, 

selv om kulturen vår tilsier noe helt annet. Kulturen vår er jo blitt bygd på at det er forskjell på 

jenter og gutter, gutter har det lettere i forhold til alt, hva de for lov til å gjøre i forhold til 

studier, det meste.  Men hos oss var det veldig fokus på at det er ikke noe forskjell, det er 

forventet like mye av dere, og jeg husker jo ofte at brødrene mine hadde det mye vanskeligere 

enn meg. De fikk mye mere kjeft enn meg, hvis jeg hadde gjort noe galt, i forhold til hvis dem 

hadde gjort noe galt, for da husker jeg pappa ofte bare... husk at dere skal være gode 

rollemodeller for søstrene deres. Bror nummer to, begynte å røyke på ungdomskolen, og det 

ble jo ikke tatt godt imot (ler). Og det er jo veldig mye sånne ting jeg husker at... ja det var 

ikke noe forskjell. Det hadde vært like ille om jeg hadde gjort det, som at han begynte å røyke, 

og som sagt, på veldig mye ting, så var det ofte gutta som fikk mye mere kjeft.  

Soras foreldre valgte altså, i likhet med Thanushas foreldre, å ikke gjøre forskjell på guttene 

og jentene, selv om Sora forteller at det er vanlig at guttene har det friere enn jentene i deres 

kultur. Dette er i stor kontrast til hva for eksempel Aryan forteller, som er kurder fra Irak slik 

som Sora. Mens det i hans familie er tydelige kjønnsroller, har Soras foreldre valgt å ikke 

gjøre forskjell på gutter og jenter. Dette vitner om at foreldrene faktisk har et valg, selv om 
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«ryktekulturen» og det sosiale miljøet kan legge press på de (Wikan, 2005, s. 74). Dette er 

noe foreldrene, og spesielt faren i familien, må forholde seg til og ta et standpunkt til. Men det 

er flere eksempler i denne undersøkelsen som viser at foreldrene kan velge å stå imot presset, 

slik som Armin, Sharhram og Nadia sine historier vitner om.  

Sora forteller videre at hun på et tidspunkt hadde en norsk kjæreste, men hun hadde han aldri 

med seg hjem, fordi forholdet ikke var seriøst nok til det. Dette var likt for de andre søsknene, 

brødrene hennes hadde norske kjærester, og Sora fikk møte en av dem en gang, men utover 

det, så møtte hun ikke noen av brødrenes kjærerester. Søstrene hadde også kjærester, ikke 

norske, men med andre etnisiteter. Det er tydelig at Sora og søsknene hennes har hatt det 

friere enn flere av de andre informantene i undersøkelsen, selv om familieverdiene også står 

sterkt i hennes familie. Mens Nadia forteller at brødrene hennes kunne ha kjærester, men ikke 

søsteren hennes og henne selv, forteller Sora at foreldrene hennes valgte å ha like regler for 

brødrene og søstrene. Et likhetstrekk mellom Nadia og Sora sine familier er at det kun er 

jentene som har fullført en høyere utdannelsesgrad. 

Neha, som har pakistansk bakgrunn slik som Nadia, Anisa og Adil, forteller at hun tror at 

reglene ville vært strengere hos dem hvis de hadde hatt en bror: 

Neha: Jeg tror at om vi hadde hatt en bror, eller kanskje flere brødre, så hadde vi kanskje hatt 

det litt strengere da, for det er jo forskjell mellom gutter og jenter i oppdragelse. Det har man 

jo lest og sett og sånn tror jeg det fortsatt er, at gutter har det litt mer sånn friere hjemme enn 

det jentene har da. Men vi har liksom aldri hatt noen å sammenligne oss med, vi har bare vært 

jenter, så mamma og pappa har bare oppdratt oss sånn som de på en måte tror er best. Men 

hadde vi vært en søskenflokk med gutter og jenter, så tror jeg det hadde vært 

forskjellsbehandling uansett. 

Det Neha forteller, om at de ikke har hatt det så strengt fordi de bare var jenter, viser at det er 

store forskjeller innad i det pakistanske miljøet. Adil fortalte, som tidligere nevnt, at onkelen 

hans valgte en mye strengere og mer kjønnsdelt oppdragelsesform for sine barn enn det faren 

til Adil valgte. Neha legger ikke skjul på at det ofte er slik i den pakistanske kulturen at 

guttene har det friere i hjemmet enn det jentene har, og det kan ligge noe i at de har fått en 

mindre streng oppdragelse fordi det bare har vært jenter. Anisa forteller at det heller ikke i 

hennes familie ble gjort store forskjeller på gutter og jenter: 
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Anisa: Altså venner og familie, der er det mye forskjell, fordi vi traff jo mange forskjellige 

folk, for faren min var veldig sosial, men vi opplevde jo at det var veldig mye forskjeller, fordi 

folk kommer fra forskjellige steder i Pakistan. Så min familie skilte seg litt ut på akkurat det, 

for faren min var veldig sånn at dere skal ta dere en god utdannelse. På den tiden var det nok 

litt sånn at det ikke var så mye fokus på jentene, og han var veldig opptatt av at vi skulle være 

selvstendige (ler), jeg husker at han absolutt på liv og død skulle lære oss alt mulig. Han skulle 

lære oss å sykle, alt skulle vi lære. Vi skulle nesten være guttejenter, ikke skulle vi ha langt 

hår, han mente det ikke var sundt å ha langt hår, vi skulle ha kort hår. Og mammaen min også 

skulle ha kort hår, ikke veldig kort hår, men ikke ha alt for langt hår, det skulle være praktisk 

og greit. Han var litt uvanlig i forhold til omgangskretsen vår, men han hadde ikke noen 

problemer med at når vi satt sammen med andre, så sa han høyt ut at dette her er både mine 

sønner og mine døtre, det husker jeg han sa veldig ofte. Vi hadde ikke noen bror, og vi var 

bare to, og det var veldig vanlig å ha veldig mange barn på den tiden. 

Anisa har også en lillebror, selv om det ikke kommer frem i dette sitatet, men lillebroren er 11 

år yngre. Det er interessant at Anisa i likhet med Neha forteller at de ikke har blitt oppdratt 

etter tradisjonelle kjønnsroller, fordi de bare har vært jenter i søskenflokken. Anisa tar opp at 

det er store forskjeller mellom ulike familier, noe som også gjenspeiler seg i denne analysen. 

Som Anisa forteller, så har dette mye å gjøre med hvor i landet en kommer fra, som også 

Prieur (2004) og Andersson (2005) påpeker. Faren til Anisa var veldig opptatt av at de skulle 

utdanne seg, noe som er mer vanlig hos de som kommer fra en storby enn de som kommer fra 

bygda i Pakistan (Prieur, 2004, s. 38; Andersson, 2005, s. 240). Anisa vokste opp på samme 

tid som Nadia, og de er cirka jevngamle. Det Anisa forteller om at det var en annen tid hvor 

det ikke skulle være mye fokus på jenter, gir også mening i forhold til det Nadia sier, om 

hvordan hun selv og lillesøsteren har håndtert utfordringene ved å være norskpakistansk på så 

forskjellige måter.  
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6.3 Oppsummering  

Flere av de mannlige informantene snakker åpent om utfordringer rundt kjønnsroller i deres 

familie, miljø og vennekrets, og opplever at kjønnsrollene kan være strengere for jentene enn 

for guttene. Det kommer frem at jentene i den forbindelse er mer pliktoppfyllende og 

skoleflinke enn guttene, fordi de ikke får lov til å være ute med venner på kveldstid. Det er 

likevel store forskjeller i hvordan informantene opplever kjønnsroller i sin familie. Noe som 

går igjen blant flere av informantene, er hvordan de forholder seg til æresbegrepet. Jentene 

bærer ansvaret for familiens ære, og det er spesielt noe fedrene må forholde seg til. Samtidig 

viser det seg at flere av fedrene har valgt å gi døtrene sine frihet, fremfor å kontrollere de for å 

beskytte slektens og familiens ære. Mens noen informanter opplever at reglene fra hjemlandet 

blir opprettholdt i Norge, opplever andre at foreldrene og familien har blitt mer liberale 

etterhvert som de har tatt den norske kulturen innover seg.  

Brødrene viser seg å ha en sentral rolle når det gjelder å påvirke fedrene til å gi døtrene mer 

frihet. Samtidig er det ikke bare kvinnene i datamaterialet som opplever sosial kontroll, også 

guttene opplever at de i ulik grad har vært utsatt for en form for sosialt press hjemmefra. 

Kvinnene i datamaterialet er ikke like åpne som guttene når det gjelder å snakke om 

kjønnsroller, men det kommer frem at det er variasjon i hvordan de opplever kjønnsroller i sin 

familie og sitt miljø. Det går et skille mellom de eldste og yngste informantene, hvor de eldste 

gjennomgående har hatt den mest konservative oppdragelsen, og de yngste informantene 

gjennomgående har høyest utdannelse. I det neste analysekapittelet ser jeg på foreldrenes 

forventninger til å gjennomføre høyere utdannelse. 
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7. Forventninger og utdannelsesambisjoner 
Det er et kjent fenomen at mange unge med minoritetsbakgrunn gjør det bedre i skolesystemet 

enn majoriteten, på tross av at de ofte har en lavere sosioøkonomisk status enn unge med 

majoritetsbakgrunn har (Bakken & Sletten 2000; Støren, 2005; Fekjær, 2006; 2007; Støren & 

Helland, 2010; Friberg, 2016). Jeg ser derfor i det kommende analysekapittelet nærmere på 

hvordan informantene har opplevd foreldrenes og minoritetsmiljøets forventninger til å ta 

høyere utdannelse, og hvordan forventningene har påvirket deres verdier og holdninger i 

forhold til dette. Jeg ser i tillegg på hvordan familiens sosioøkonomiske status kan ses i 

sammenheng med foreldrenes forventinger til barnas utdannelsesvalg. 

 

7.1 Foreldrenes og miljøets forventninger til utdannelse 
De fleste informantene i mitt datamateriale opplever at foreldrene og folk fra 

minoritetsmiljøet har forventninger til at de skal ta høyere utdannelse. Adil fra Pakistan, og 

begge søstrene hans, har tatt høyere utdannelse, noe som også har vært forventet av dem: 

Adil: (...) Altså dette med utdannelse er veldig høyt på agendaen, fordi en ting er at det fører 

til et bra liv til en selv da, men det har jo litt med status å gjøre også, og litt med hva man kan 

fortelle andre om hva barna gjør, og man kan fort bli bedømt ut ifra hva barna dine driver med 

da. Det er veldig prestisje og forventinger, nesten et litt sånt usunt press på mange, det er jo 

ikke alle som takler det. Også i tillegg så har jeg en del fettere og søskenbarn i Pakistan, og det 

er veldig mange av dem som er utdannet leger og advokater og sånt, de er høyt utdannet, så du 

føler at forventningene blir høyere når du bor her også ikke sant, det er fra mamma sin side da.  

Så det er veldig, veldig høye forventninger, ikke bare for at du skal få et bra yrke, men du skal 

også gjøre det veldig bra innenfor det du driver med (...).  

Adil vektlegger at høyere utdannelse er viktig for hans familie og slekt, fordi utdannelse fører 

til et bra liv. Adil forteller i tillegg at høyere utdannelse er viktig for familiens status og rykte, 

og at det går prestisje i å ta høyere utdannelse. Det kan her være relevant å trekke inn 

æresbegrepet til Wikan (2008). Som tidligere nevnt i teorikapittelet (se delkapittel 3.2), 

handler æresbegrepet som på kurdisk kalles shirif, om anseelse og prestisje (Wikan, 2008, s. 

12). Foreldrene høster berømmelse og ære når barna tar høyere utdannelse, og i motsatt fall 

mister de status og ære. Dette kan ses i sammenheng med det Friberg et al., (2016) betegner 

som «kollektivistisk familieorientering», hvor de mener at «æreskultur» og sosial kontroll kan 
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bidra til at barn av innvandrere gjør det bra på skolen (Friberg m. fler, 2016, s. 47 og 48), og 

det Shah m. fler (2010) finner, at britiskpakistanske barns skolesuksess gir prestisje til hele 

familien (Shah et al., 2010, s. 1115). Dette kan legge et press på de unge, når de ikke «bare» 

tar høyere utdannelse for sin egen fremtids skyld, men i tillegg har ansvar for familiens og 

slektens rykte og grad av ære. Adil trekker selv frem at dette er forventninger som er typiske 

for den pakistanske kulturen: 

Adil: For det første, i forhold til den kulturen jeg kommer i fra da, der er det litt sånn... det er 

veldig rart, det skal være en spesiell grunn til at du ikke er høyere utdannet. Da skal du ha 

gjort ett eller annet på en måte, det er liksom sånn, hvis noen spør hva gjør barna dine, så kan 

du si, nei de bare jobber i butikk, eller kjører varebil, eller hva som helst. Ikke at det er noe 

negativt, men også sier de, men har de ikke tatt utdannelse, og hvorfor det, det er liksom sånn, 

det er bare et eksempel da, det er veldig forventet at alle gjør noe. Og det er sånn, folk spør 

hva gjør barna dine, eller hva driver de med, eller de kan spørre deg om folk du kjenner, hva 

gjør søstera di, eller broren din og sånne ting da, de liksom forventer at det er... fordi det er 

mye fokus på å ta utdannelse i forhold til status og sånne ting da. Det har på en måte vært litt 

sånn, dette er noe jeg vet jeg må gjøre, også er det mer sånn hva vil jeg gjøre da, men hadde 

jeg valgt selv, så hadde jeg så klart valgt å ta en utdannelse da også, så det er det ingen tvil om, 

men det er bare det at du i tillegg har de forventningene hjemmefra, og i fra miljøet (...). 

Dette er noe som går igjen hos flere av informantene, og Nadia som også er fra Pakistan, 

forteller at utdannelse og yrke er viktig for personens og familiens status: 

Nadia: (...) Dessverre er det sånn i vårt samfunn, så er det sånn at de spør deg hvilken 

utdannelse, eller hva du jobber med, fordi da skal de på en måte kalkulere hva slags respekt 

det er den personen fortjener. Så hvis du er en butikksjef da, så er det oi, oi, oi, men hvis du 

bare er en vanlig ansatt i kassen, så skal du lenger ned. Så de måler deg på vektskalaen da, og 

det er en veldig sånn uting i min kultur (...). 

Kristine: Opplever brødrene dine, som jobber i dagligvare, motstand fra andre i fra deres 

miljø? 

Nadia: Ja det har de flere ganger sagt, at fetterne våre og kusinene våre er så opptatt av hva de 

andre er og ikke er, og jeg har sagt liksom at gjør det beste dere kan, og ikke tenk på hva andre 

sier.  

Det Nadia forteller om at en blir vurdert ut ifra utdannelse og yrke, hvilken grad av respekt en 

fortjener, minner om det Adil sier om at utdannelse gir status. Nadia som tidligere i analysen 
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kommuniserer at hun tar avstand til mye av den pakistanske tradisjonen (se delkapittel 6.2), 

viser også her tydelig misnøye overfor hvordan familien blir vurdert etter barnas yrke og 

utdannelse. Brødrene til Nadia som hun forteller at har fått kommentarer av fettere og kusiner 

fordi de jobber i en dagligvarebutikk, er eksempler på hvordan æren kan bli degradert når en 

ikke har en prestisjefull utdannelse, og Adil som forteller at det nesten skal være noe galt, hvis 

du ikke tar høyere utdannelse.  

Samtidig finnes det ulike miljøer blant majoritetsungdom i Norge også, hvor det i noen 

majoritetsmiljøer ikke er uvanlig å vurdere hverandre etter yrke og utdannelse. Bakken & 

Hyggen (2018), finner i sin rapport at det varierer i ulike ungdomsmiljøer både blant minoritet 

og majoritetsungdom, hvilken grad en blir vurdert etter skoleprestasjoner. Likevel opplever 

unge med innvandrerbakgrunn i større grad at utdannelse gir status i vennegjengen, enn unge 

med majoritetsbakgrunn (Bakken & Hyggen, 2018, s. 88). 

Aryan forteller, slik som Adil og Nadia, at høyere utdannelse også er viktig for familien hans, 

og generelt er viktig i det kurdiske miljøet: 

Aryan: (...) Det er status å si at jeg studerer medisin, jeg studerer for å bli lege, eller jeg tar en 

master i etter eller annet. Det er veldig mange kurdiske familier som har barn og som har den 

samme tankegangen at helst lege, helst ingeniør, helst advokat hvis det er mulig, for å få det 

gode livet i Norge, fordi vi kommer fra et land hvor det ikke er noen garanti for et bra liv, så 

det er veldig stort fokus på det, i hvert fall i hjemlandet. Og når vi da kommer til Norge, så er 

det press for å ta utdannelse, få god lønn, få den beste levestandarden. Jeg tror det har en stor 

sammenheng. Jeg har en kompis som begynte på høyskolen her, og han var en person som 

ikke likte skole i det hele tatt. Så jeg spurte han hvorfor han gjorde det, og han svarte at han 

følte press hjemmefra. Moren hans sa at han måtte ta utdannelse, så da gjorde han det. Det var 

kanskje ikke den riktige veien for han, han angrer jo litt nå, men han sier likevel at han skal 

fullføre det, selv om det tar et ekstra år, fordi han strøk litt her og der. Så det er jo det tydelige 

presset fra foreldrene, og det er sånn når vi møtes at det er veldig mye snakk om det. Vi pleier 

å tulle litt med det, at foreldra våre er sånn, det er på en måte både morsomt og litt trist 

samtidig. Det får deg til å bry deg litt mer om skolen, og jeg føler det er hyggelig å ha foreldre 

som bryr seg, men kanskje ikke alt for mye (...). 

Aryan vektlegger dette med at utdannelse gir et godt liv, slik som Adil, og han sier i tillegg at 

det har mye å si at de kommer fra et land hvor de ikke har hatt de samme mulighetene til 

utdannelse som de har i Norge. Det han sier om det økte presset på å ta høyere utdannelse, 

fordi de har muligheten når de bor i Norge, minner om det Adil sier om at det stilles 
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forventinger til de som bor i Norge, når hans kusiner og fettere har klart å bli leger og 

advokater i Pakistan. I tillegg tar Aryan opp presset fra foreldrene, og hvordan de snakker om 

barnas utdanneleseprestasjoner blant venner og bekjente for å høste ære og anseelse. Dette er 

også noe Adil tar opp, at folk snakker sammen om hva barna gjør. Dette kan ses i 

sammenheng med den konkurransementaliteten som Shah et al., (2010) finner mellom 

britiskpakistanske familier, hvor foreldre og barn i det britiskpakistanske miljøet observerer 

og vurderer hverandres suksess i skole og arbeid (Shah et al., 2010, s. 1115). Grindrud (2018) 

gjør lignende funn i sin studie, hvor hun spesielt finner at de informantene med tamilsk 

familiebakgrunn snakker om konkurransementalitet mellom de norsktamilske familiene 

(Grindrud, 2018, s. 62).  

Aryan er ikke like negativ til denne statusen som er forbundet med høyere utdannelse som 

Nadia er, likevel synes han at det er trist at det er knyttet så mye prestisje til det å ta høyere 

utdannelse. Foreldrene, og det kurdiske miljøet, har slik sett påvirket Aryan til å bli mer 

interessert i å gjøre det bra, fordi det også fører til at foreldrene bryr seg og engasjerer seg.  

 

Det er mer press enn det er blant nordmenn 

Aryan tror det er annerledes for hans norske venner enn det er for han og mange andre 

innvandrere, når det gjelder forventninger til å ta høyere utdannelse:  

Aryan: Jeg tror det er veldig annerledes fra å være etnisk norsk. De etnisk norske, i hvert fall 

mine venner, jeg føler de har et helt annet press enn det vi har når det gjelder utdannelse. Det 

høres kanskje litt dømmende ut, men hos nordmenn så pleier det å være veldig sånn at du kan 

gjøre det du har lyst til, men hos oss med innvandrerbakgrunn er det veldig annerledes, fordi 

vi blir på en måte presset, eller ikke kanskje helt det, men det er et stort forventningspress i 

hvert fall, om å ta høyere utdannelse. Jeg føler det er mange innvandrerfamilier som setter det 

høyt at man skal fullføre og ha høy grad, fordi det er nesten sånn at utdannelse i Norge er lik et 

godt liv, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg føler at den generelle oppfattelsen i mitt etniske 

miljø, er at man må ha en utdannelse for å få et godt liv i Norge. Statistikken i Norge viser jo 

også at de som har utdannelse får bedre lønn og levestandard, enn de uten utdannelse. Og det 

presset har jeg også merket, noe også mine studievenner med innvandrerbakgrunn også har 

merket. De fleste pleier å ta utdannelse på enten høyskole eller universitet. Så det er det 

presset hjemme hos innvandrere vil jeg si.  
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Aryan forteller at det er store forskjeller på hvordan han og hans venner med 

minoritetsbakgrunn, og de han kjenner med majoritetsbakgrunn, opplever forventningspresset 

i forhold til høyere utdannelse. Det er både likheter og forskjeller i Nadia, Adil og Aryans 

fortellinger, men de mener alle tre, at det er vanlig i deres minoritetsmiljøer, at foreldrene 

forventer at barna tar høyere utdannelse, fordi det fører til et bedre liv, og fordi det blir 

snakket om blant slekt og venner. Mens Adil og Aryan ser det som både positivt og negativt 

at det er forventninger og et sosialt press fra familien og sitt minoritetsmiljø, stiller Nadia seg 

svært negativ til hvordan hun mener folk fra det pakistanske miljøet vurderer hverandre etter 

utdannelse og karriereprestasjoner. Men oppfatningene, om de høye forventningene til å ta 

utdannelse blant informantene i min studie, er delt.  

Sharhram, som er med på fokusgruppeintervjuet, ser ikke på forventningene til å ta høyere 

utdannelse som noe negativt. Sharhram opplever, i likhet med Nadia, Adil og Aryan, at det er 

høye forventninger til å ta universitetsutdannelse også i det kurdiske miljøet, men Sharhram 

ser på det som noe positivt at dette settes så høyt i hans familie og blant iranske kurdere 

generelt: 

Sharhram: (...) Det er en selvfølge at du må ta utdanning, og det kan skyldes at de selv ikke 

har hatt den muligheten til å studere eller å ta høyere utdanning på grunn av at de har vært 

flyktninger, så de har alltid vært støttende. For de fem av oss, som på en måte var ungdommer 

når vi kom til Norge, var det en selvfølge at vi skulle ta høyere utdanning, studere, ja også 

ramset de opp slektninger som har tatt høyere utdanning, for å på en måte få deg til å bli 

inspirert, at utdanning er noe viktig. Sånn som vi har vokst opp i min familie, så har det alltid 

vært sånn, det er bedre med høyere utdanning, enn mat på bordet. Ikke bare statusmessig, men 

jeg tror at mye av det er at foreldregenerasjonen ikke har hatt muligheten til å ta høyere 

utdanning selv, fordi de har vært nødt til å skaffe mat til familien sin. Også har jeg hørt hele 

tiden, ja vi hadde ikke muligheten, men dere har muligheten, dere trenger ikke å jobbe, dere 

har alt dere trenger, dere har mat også bil også videre, men vi hadde ikke det, så hvorfor 

studerer dere ikke. Og det ser jeg også fra mine eldre brødre, hvordan de også har arvet det fra 

mine foreldre, hvordan de sier til ungene. Ja vi sørger for alt, vi jobber hele døgnet, vi forstår 

ikke hvorfor dere ikke skulle ville ta utdanning (...). 

I likhet med Aryan, vektlegger Sharhram at han selv og de søsknene som var ungdommer da 

de kom til Norge har hatt muligheter som ikke foreldrene og de eldste søsknene har hatt når 

det gjelder høyere utdannelse. Dette er noe også Fekjær & Leirvik (2011) finner, at det er et 

innvandrerdriv (i dette tilfellet blant barn av vietnamesiske innvandrere) hvor barna føler 
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takknemlighetsgjeld overfor foreldrene sine, som ikke selv har hatt mulighet til å ta høyere 

utdannelse i sitt hjemland (Fekjær & Leirvik 2011, s. 124).  

Dette er noe Aros og Shayan som også er med på fokusgruppeintervjuet kjenner seg igjen i, 

de har begge, som Sharhram, fått høre at det er viktig å benytte seg av de studiemulighetene 

som foreldene ikke hadde i sitt hjemland. Men Sharhram mener likevel at det er en forskjell 

på hvilke holdninger kurdere fra Iran og kurdere fra Irak har til utdannelse: 

Sharhram: (...) Det er også forskjell, for jeg er liksom kurder fra Iran da, også født i Irak, og 

levd blant kurdere fra Irak, dem har ikke den samme holdningen som for eksempel kurdere fra 

Iran har til utdanning. Og det ser vi jo også her, vi hadde en kurdisk forening på universitetet, 

og de fleste som var der, kanskje 70 prosent av de var kurdere fra Iran, og det er jo noe med 

den kulturen i Iran, altså utdanning har alltid vært viktig og spør du en iraner hva skal du bli, 

så blir det ofte jeg skal bli lege. Og vi som kurdere har arvet noe av den kulturen, så når jeg 

sier at foreldregenerasjonen ikke har hatt noen mulighet på grunn av flyktningstatus, krig 

mellom Iran og Irak, vår foreldregenerasjon har jo ikke utdannelse, fordi de har bodd i 

grenseområder, hvor det har pågått krig siden 1920 tallet og til den dag i dag, så de har ikke 

hatt den muligheten. Skolesystemet har ikke vært utbredt i de områdene de har kommet ifra, 

på bakgrunn av at det har vært konfliktområder og kurdiske områder har alltid vært 

nedprioritert når det gjelder utdanning da, så når vi kom til Norge, så har det vært mye mer 

sånn, utdanning er viktig. ikke bare for deg selv, men for samfunnet ditt (...).  

Tidligere forskning på utdannelsesprestasjoner hos etterkommere av innvandrere, viser at det 

kan ligge noe i det Sharhram sier om at holdninger til utdannelse varierer med landbakgrunn. 

Bakken & Hyggen (2018) finner i sin rapport at etterkommere med landbakgrunn fra Iran kun 

ligger litt under landsgjennomsnittet, mens etterkommere med foreldre fra Irak ligger langt 

under hva som er gjennomsnittet på landsbasis (Bakken & Hyggen, 2018, s. 7-8). Likevel er 

dette med å føle takknemlighetsgjeld relevant for etterkommere med ulik landbakgrunn. Selv 

om det har gått igjen hos flere av informantene at de opplever høye forventninger til å ta 

utdannelse fra minoritetsmiljøet, så gjelder ikke det alle. Amanuel som er fra Eritrea har aldri 

kjent på et slikt press fra andre Eritreere: 

Amanuel: Det har ikke vært press fra andre eritreere for å ta utdanning, men fra pappa har det 

vært veldig press, du skal ta akademisk utdanning, altså han stresset ikke med når jeg skulle 

gjøre det, men ha en plan på hva du vil. Hvis du vil satse på fotball nå, fordi jeg spilte mye 

fotball på den tiden der, okay sats på fotball da. Men du må ha en plan b, ikke sant, gjerne ta 
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en akademisk utdannelse parallelt, eller vent et år da, men da prøver du å satse fotball nå, og 

går det bra så fortsetter du, og hvis ikke, så skal du ta akademisk utdanning (...). Jeg har mange 

eritreiske venner, som ikke har høyere utdannelse, som bare har kastet bort mye av tiden sin på 

festing og alt annet ikke sant, det er ikke nødvendigvis at de er dårlige mennesker, men noen 

av de begynner kanskje med andre ting (...). Så det er ikke mange som har tatt utdannelse av 

min generasjon da. Jeg tror likevel det er mer press enn det er blant nordmenn, men nordmenn 

velger det mer av fri vilje, det virker som de vil det, har større planer da, enn mange av de 

eritreiske på min alder.  

Selv om Amanuel ikke føler at det har vært noe press i forhold til det eritreiske 

minoritetsmiljøet tror han, i likhet med Aryan, at de har mer press på seg til å ta høyere 

utdannelse enn unge med majoritetsbakgrunn i Norge har. Mens informantene i Takvam 

Kindt (2018) sitt datamateriale vektlegger majoritetens forventninger som motivasjon til å ta 

høyere utdannelse (Takvam Kindt, 2018, s. 968), vektlegger informantene i min studie i større 

grad forventningene fra slekt og venner i sitt eget minoritetsmiljø. Takvam Kindt (2018) har 

gjennomgående funn som viser til informantenes frustrasjon overfor stigmaet fra 

majoritetsbefolkningen, mens mine funn viser at flere av informantene selv underbygger 

stigmaet om at barn av innvandrere tar høyere utdannelse, fordi de føler på presset fra 

foreldrene og minoritetsmiljøet.  

Friberg et al., finner i sin Fafo-undersøkelse at etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn langt 

oftere enn majoritetsungdom svarer at et viktig mål i livet deres er å gjøre foreldrene sine 

stolte (Friberg et al., 2016, s. 47), noe som er i tråd med mine funn. Et unntak i denne studien, 

er Abbas fra Marokko: 

Abbas: Jeg føler ikke at jeg har opplevd noe press i det hele tatt, det er ikke sånn at i det 

marokkanske miljøet så er det mange som er utdannet. Det er det faktisk veldig få som er, men 

det begynner å komme. Men jeg husker jo også når jeg gikk på helgeskole, og i 

undervisningen så var vi flere marokkanere som alle er født og oppvokst i Norge. Også ble jeg 

kjent med folk som var et par år eldre enn meg, og de hadde jo også tatt noe utdannelse. Når 

jeg gikk på videregående, så hadde de begynt å studere (...). Så jeg har jo lent meg litt på dem 

da, jeg har spurt om litt tips og råd om hva som kan lønne seg, og hva mine sterkeste sider var 

(...). Så jeg lente meg ikke på familien eller miljøet, men mer på de vennene jeg fikk, også 

selvfølgelig fra skolen og de jeg studerte med, men jeg følte, de var jo fire, fem år eldre enn 

meg, og de hadde jo vært der jeg ville være, så det var jo naturlig å spørre dem og da, og jeg 
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følte at de pusha meg en del. Jeg kjenner jo til at i hvert fall mine venner i fra pakistanske og 

indiske og srilankiske miljøer da, som jeg har hørt fra dem, så er det press hjemmefra.  

Som Abbas forteller, så var det ikke noe press fra familien eller det marokkanske miljøet. 

Abbas er generelt veldig positiv når han snakker om sin utdannelse, og han er stolt over å 

være den første i sin familie som har tatt en mastergrad. Det er tydelig at hans utdannelse er 

basert på individuelle og autonome valg. Abbas forteller at det ikke er så vanlig å ta høyere 

utdannelse i det marokkanske miljøet, noe som stemmer med det Bakken & Hyggen (2018) 

finner i sin kvantitative undersøkelse, hvor deres funn viser at innvandrergrupper med 

landbakgrunn fra Marokko, er blant de som ligger en god del under unge med 

majoritetsbakgrunn når det gjelder skoleprestasjoner i Norge. Abbas sier selv at hans venner 

fra Pakistan, India og Sri Lanka har mer press hjemmefra enn han selv har, og den ene 

informanten fra mitt datamateriale, som er Tamil fra Sri Lanka, forteller at utdanning er viktig 

i hennes minoritetsmiljø: 

Thanusha: Generelt i miljøet, så er det veldig prestisje, hvis du har en veldig bra utdanning 

og veldig gode karakterer og bra jobb og alt det der da, det er veldig sånn.... Det er veldig 

konkurranse for det, men nå har det jo blitt veldig mye tøffere på arbeidsmarkedet også, så jeg 

føler det på en måte blir utenom miljøet da, i seg selv, så blir det veldig personlig også, at jeg 

tenker at jeg må gjøre det beste for å komme ut bra i arbeidslivet. Også blant foreldrene våre, 

så har det alltid vært sånn, de har alltid motivert oss til å gjøre det beste og de har hjulpet oss 

veldig mye, men de har aldri liksom pushet oss mer enn det vi kan da, så de vet jo liksom, 

okay de klarer så mye, og de har vært fornøyd med det vi har opp nådd da, men 

skolemotivasjonen hjemme er jo veldig høy, det er den (...) 

Thanusha presiserer at det er prestisje med høyere utdannelse i hennes minoritetsmiljø, men 

likevel føler ikke Thanusha at hun har blitt presset av foreldrene, hun føler heller at hun har 

blitt støttet og oppmuntret. Ifølge studien til Bakken & Hyggen (2018), er unge med bakgrunn 

fra Sri Lanka de som bruker mest tid på lekser, og det er denne gruppen som har størst 

utdannelsesdriv i deres undersøkelse (Bakken & Hyggen, 2018, s. 104). Thanusha forteller 

videre at skolemotivasjonen er veldig høy i hennes familie, noe som også Grindrud (2018) 

finner at er tilfelle hos de tamilske informantene hun intervjuer (Grindrud, 2018, s. 71). 

Thanusha sier i tillegg at mye av motivasjonen kommer av konkurransen fra det norske 

samfunnet, og ikke nødvendigvis fra det tamilske minoritetsmiljøet. Hun sier ingenting om at 

hun opplever å ha det vanskeligere enn majoriteten, men hun nevner det tøffe 

arbeidsmarkedet som en avgjørende faktor for å ta høyere utdannelse. Thanusha sine 
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uttalelser er slik sett mer i tråd med Takvam Kindt (2018) sine funn enn hva de andre 

informantenes uttalelser i denne studien er, men likevel er det en annen undertone enn hva 

Takvam Kindt (2018) finner blant sine informanter. Mens Takvam Kindt (2018) viser til et 

budskap fra informantene om at de føler de må bevise noe overfor majoriteten for å være bra 

nok, og at de opplever å bli utsatt for stereotypier fra majoriteten som tilsier at de ikke har 

myndighet over seg selv og sitt liv (Takvam Kindt, 2018, s. 968), er budskapet fra Thanusha 

og de andre informantene i denne studien ikke rettet som en inkorporasjon mot majoriteten i 

Norge. Det betyr ikke at de ikke opplever å bli utsatt for slike stigmaer og stereotypier, men at 

det ikke er grunnlag for å si noe om det i denne studien.  

 

Det ville vært rart å gjøre noe mindre enn foreldrene mine 

Mange av informantene opplever at foreldrene har hatt høye forventninger til dem om å ta 

utdannelse. Flere av foreldrene har en lavere sosioøkonomisk status i Norge, enn de hadde i 

sitt hjemland før de migrerte, noe som er i tråd med tidligere forskning (Prieur, 2004; Ichou, 

2014; Takvam Kindt, 2017, s. 76).  

Adil kommer fra den familien med høyest sosioøkonomisk status blant informantene i min 

studie: 

Adil: (...) Morfaren min var høyt utdannet i Pakistan, og blant alle vi kjenner der, så er det 

veldig få som er så høyt utdannet. Nå gikk jo han bort for en del år siden, men jeg tror det 

hadde en del å si for mamma og de da, at alle hennes søsken er utdannet og han var veldig på 

at de skulle få seg en utdannelse. Og det var ikke bare på grunn av det sosiale presset, men 

bare generelt at det var viktig, for det var ikke normalt for kvinner i Pakistan på den tiden å 

forvente å utdanne seg. Fordi der var det mer at kvinner skulle være hjemmeværende og gifte 

seg og få barn liksom, så det at de har utdannet seg og var veldig på det, det var unormalt da. 

Sånn sett så tror jeg nok det har påvirket mamma, som videre har påvirket oss da. Faren min 

kom fra et sted som er cirka 20 minutter unna, men fra pappa sin side er det ikke så mange 

som har utdannet seg på det nivået som min morfar var da, så pappa er en av de intellektuelle 

blant søsknene sine da, av alle sammen, så det er ikke samme bakgrunn han har fra hjemmet 

sitt, fordi de var jo landbrukseiere og sånn, den typen. Økonomisk så var de veldig velstående 

der nede da, pappa og de var kanskje mer velstående økonomisk, mens hos mamma sa var det 
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jo mer fokus på utdanning, men så klart de kom jo til Norge for å få et bedre liv da, men det 

betyr ikke at man kom fra ingenting der. 

Slik som Adil forteller om at det er mange av de som har innvandret til Norge som kommer 

fra et distrikt hvor det ikke er så vanlig med høyere utdannelse, er dette som tidligere nevnt 

(se analysekapittel 6.2) noe også Prieur (2004) og Andersson (2005) mener er relevant å ta 

med i betrakting, når en ser på utdannelsesambisjoner hos barn av innvandrere (Prieur, 2004, 

s. 38; Andersson, 2005, s. 240). Foreldrene til Adil kommer tydelig fra et område i Pakistan 

hvor utdannelse er mer vanlig. Når begge foreldrene har en mastergrad, ligger det på en måte i 

kortene at Adil og hans søsken forventes å ta høyere utdannelse. Selv om moren til Adil ikke 

har jobbet innenfor det hun har utdannet seg til, så har faren en masterutdannelse som han har 

tatt i Norge, og de kan derfor kategoriseres som en typisk middelklassefamilie i Norge. 

Bakken & Hyggen (2018), finner i sin kvantitative undersøkelse at familiens økonomiske 

situasjon har mye å si for minoritetselever, og de minoritetselevene som vokser opp i en 

familie med sterk økonomi oppnår bedre resultater på skolen enn de minoritetselevene som 

vokser opp i en familie med svakere økonomi (Bakken & Hyggen 2018, s. 99). I tillegg viser 

Bakkens (2003) rapport at foreldrenes utdanningsbakgrunn har mye å si for 

utdannelsesambisjonene til unge med minoritetsbakgrunn, noe som også er tilfelle hos 

majoritetsungdom i Norge (Bakken 2003, s. 114). Nadia som også er fra Pakistan, og som er 

blant de eldste informantene i denne studien, har selv ingen utdannelse etter videregående, og 

hun forteller at hennes far er den eneste som ikke har tatt høyere utdannelse av sine søsken: 

Nadia: Foreldrene mine, de har ikke tatt noe sånn høyere utdannelse i hjemlandet. Min far han 

var yngst, men alle brødrene hans som var eldre enn han, tok høyere utdannelse. Så valgte han 

å ikke gjøre det, men han har siden han kom til Norge, har han jobbet i et og samme firma, i 

45 år så jobbet han på trykkeri. Han gjorde veldig sånn karriere innenfor det trykkerfaget. Han 

er superstolt av det, og det er jeg også. Jeg er veldig lik som pappa, jeg er veldig kreativ av 

meg, jeg liker på en måte å gjøre ting. Jeg kan ikke sitte med bøker, og jeg er ikke teoretisk av 

meg, jeg er veldig sånn praktisk, og det er pappa også. Og hadde jeg hatt like mye fokus som 

jeg har i kreativitetsdelen da i den teoretiske delen, så hadde jeg kanskje blitt noe (...). 

Foreldrene mine var ikke så opptatt av høyere utdannelse som det pakistanske miljøet generelt 

er, men slekta mi var opptatt av hva andres barn, altså om brors datter skal bli noe, men hva 

barna deres gjør, det er det samme (ler). 

Siden Nadia sine foreldre ikke har noen høyere utdannelse ifra hjemlandet, kan de ikke sies å 

ha fått en lavere sosioøkonomisk status ved å migrere til Norge. Nadia har tre søsken, hvor 
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kun lillesøsteren har høyere utdannelse, og utdannelse ser ikke ut til å være av like stor 

betydning for foreldrene til Nadia, som det er for foreldrene til Adil. Likevel kommer faren til 

Nadia ifra en familie hvor utdannelse har vært viktig, ettersom han er den eneste som ikke har 

tatt høyere utdannelse av sine søsken. Dette blir på en måte motsatt fra Adil, hvor hans far er 

en av de få med akademisk utdannelse blant hans søsken, og hvor moren til Adil er en av de 

få kvinnene i hennes generasjon med en mastergrad.  

Det kan være at foreldrene til Nadia ikke forventet at barna skulle ta høyere utdannelse, fordi 

de selv ikke har det. I tillegg så sier Nadia at hun er veldig lik sin far, hun identifiserer seg 

med han, i den forstand at hun beskriver seg selv og sin far som veldig kreative og lite 

teoretiske. Det kan virke som det har like mye å si hva foreldrene gjør, som hvilken 

sosioøkonomisk bakgrunn foreldrene har. Nadia kommer fra en slekt hvor alle kusinene og 

fetterne på farssiden har enten bachelorgrad eller en mastergrad, og faren til Nadia er den 

eneste blant hans søsken som ikke har høyere utdannelse. Altså forteller både Nadia og Adil 

at det innenfor deres familie har mer å si hvilken utdannelse foreldrene har, enn hvilken 

sosioøkonomisk status foreldrenes slekt har der de kommer ifra.  

 

Fikk ikke brukt utdannelsen sin i Norge 

Aryan forteller at han kommer ifra en fattig slekt som har opparbeidet seg ressurser på grunn 

av migreringen til Norge: 

Aryan: Både min fars og min mors familie var veldig fattige, de kom begge to fra landsbyer, 

to forskjellige landsbyer. Nå er både min mors og min fars familie, de er åtte eller ni søsken, 

og de delte kanskje to soverom på åtte/ni søsken, så det var fire søsken på hvert rom, så det var 

trange kår. Og min mor og min fars familie, de var ikke i noe særlig høy klasse i det hele tatt, 

men det endret jo seg etterhvert. Det er nå utdannelse kommer inn, hvor min eldste onkel, som 

er storebror til faren min, utdannet seg til å bli lege, flyttet til Norge, og han hadde mulighet til 

å sende penger tilbake. Det samme gjorde faren min da han ble lærer, han flyttet til Norge, og 

sendte penger tilbake. Og til slutt så fikk alle, hele den rekken fikk utdannelse, til og med min 

fars tante, hun er utdannet sykepleier i hjemlandet, hun jobbet først som sykepleier i 

hjemlandet, så måtte hun ta noen kurs eller noe sånt for å kunne jobbe som sykepleier i Norge. 

Så alle, det var på en måte det at i hvert fall det å skaffe seg jobb i Norge, og det å sende 
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penger tilbake, så plutselig så gikk standarden til besteforeldrene mine opp, og til mine onkler 

og tanter som ble igjen i Kurdistan i Irak.  

Aryan sin slekt bygget seg opp fra å være fattig til å bli en velstående slekt i Kurdistan, for 

deretter å komme til Norge å bli fattige igjen, og deretter på nytt måtte bygge seg opp. Det 

Aryan forteller er et eksempel på hvordan innvandrere kan øke levestandarden for seg selv og 

sin slekt, ved å sende penger tilbake til hjemlandet. Dette er et velkjent fenomen, det er ikke 

uvanlig at den gjenværende slekten som ikke utvandrer, mottar pengeoverføringer ifra 

utvandrerne, og slik øker den sosioøkonomiske statusen for slekten som fortsatt bor igjen i 

hjemlandet (Castles et al., 2014, s. 193). Dette er del av en bredere global trend, som kan være 

med på å forklare hvorfor utdannelse settes så høyt som det gjør blant mange innvandrere og 

etterkommere av innvandrere. Når en får muligheter som en ikke tidligere har hatt, eller får 

muligheter som foreldrene ikke har hatt, har en et annet perspektiv på viktigheten av høyere 

utdannelse, enn når en har vokst opp i et samfunn med alle muligheter tilgjengelig. Dette er 

også i tråd med tidligere forsknings tankesett rundt paradokset om innvandrerdriv (Birkelund 

og Mastekaasa 2009, s. 29-30; Fekjær 2006, s.61- 62). 

Det er flere av informantene i min studie som forteller at de kommer fra familier med lav 

sosioøkonomisk status, og at de ønsket å gjøre det bra på skolen for å vise takknemlighet 

overfor foreldrene sine. Leo, Azad, Aros, Shayan, og Sora er alle kurdere fra Irak, som alle 

har fedre med utdannelse fra Irak som de ikke har fått godkjent i Norge, og mødre som stort 

sett har vært hjemmeværende. Sora har en mastergrad, Leo, Aros, og Shayan har en 

bachelorgrad, og Azad er utdannet helsefagarbeider. De har alle søsken både med og uten 

høyere utdannelse, og de forteller alle at de føler de har hatt muligheter som ikke foreldrene 

deres har hatt, og derfor har ønsket om å ta en utdannelse vært sterkt. Det går igjen blant flere 

av informantene, at de opplever at foreldrene har ofret mye for barna, og at de føler at de 

skylder dem å gjøre det bra og få en fin utdannelse.  
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7.2 Oppsummering 

Funnene viser at holdninger til utdannelse varierer hos informantene, samtidig som noen 

verdier går igjen hos flere av dem. Mange av deltagerne forteller at utdannelse er viktig for å 

opprettholde en høy status, og et godt rykte for familien og slekten. Dette kan ses i 

sammenheng med ære, hvor æresxfbegrepet shirif handler om anseelse og prestisje innad i 

slekten og familien (Wikan, 2008, s. 12). I tillegg kommer det frem at flere av informantene 

ser på utdannelse som veien til et godt liv, og de opplever at det stilles forventninger til dem, 

fordi de bor i Norge, som er et land med mange muligheter. Det er variasjon i hvordan 

informantene opplever forventninger om å ta høyere utdannelse fra foreldrene og 

minoritetsmiljøet, og det nevnes både positive og negative opplevelser knyttet til dette. 

Forventningene til barna kan se ut til å være størst hos de med høyest sosioøkonomisk status, 

selv om flere av de med lavere sosioøkonomisk status, også opplever forventinger fra 

foreldrene om å ta høyere utdannelse. Foreldrenes grad av utdannelse viser seg å kunne ha en 

sammenheng med hvor utbredt utdannelse er i det distriktet de kommer fra i sitt hjemland.  

Mens noen av informantene har foreldre som har gjort karriere i Norge, forteller flere av 

informantene at foreldrene ikke har fått godkjent sin utdannelse fra hjemlandet i Norge, og 

derfor har fått en lavere sosioøkonomisk status etter at de migrerte. 
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8. Hovedfunn, diskusjon og konklusjon 
Jeg vil i det kommende oppsummere studiens metodiske fremgangsmåte og teoretiske 

rammeverk, som følger av en gjennomgang av oppgavens hovedfunn, en diskusjonsdel og til 

slutt refleksjoner om oppgave og konklusjon.  

 

8.1 Metodisk fremgangsmåte og teoretisk rammeverk 
Jeg har gjennom denne kvalitative studien forsøkt å besvare problemstillingen, som søker å få 

informasjon om hvordan barn av innvandrere opplever at deres utdanningsmotivasjon og 

oppnådd utdannelsesgrad kan ses i sammenheng med deres relasjoner til foreldre og søsken. 

Problemstillingen søker for det første å belyse hvordan etterkommerne har blitt påvirket av 

sin posisjon i søskenflokken. For det andre søker problemstillingen å belyse hvordan 

kjønnsroller i familien henger sammen med utdannelsesprestasjoner blant søsknene, og for det 

tredje søker problemstillingen å få innsikt i hvordan foreldrenes og minoritetsmiljøets 

forventninger til å ta høyere utdanning har hatt noe å si for informantenes 

utdannelsesambisjoner, og hvorvidt sosioøkonomisk status har noe å si for dette.  

For å finne svar på problemstillingen, har jeg gjennomført 12 semi-strukturerte 

dybdeintervjuer og et fokusgruppeintervju av totalt 15 informanter. De intervjuede er barn av 

innvandrere fra Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Marokko og Eritrea. Det som har blitt fortalt i 

intervjuene, har jeg tolket og analysert ved å benytte meg av sosiologiske teorier og begreper, 

i tillegg til at jeg har sammenlignet mine funn med tidligere relevant forskning på feltet.  

Jeg har benyttet en abduktiv forskningsstrategi, fordi det er informantenes egne forståelse av 

virkeligheten som har vært vektlagt, samtidig som jeg har benyttet sosiologiske begreper for å 

analysere det som har blitt sagt, men uten å bryte med informantenes egne oppfatninger 

(Blaikie, 2010, s. 89). I det første analysekapittelet om søskenposisjoner og ulikheter i 

skoleprestasjoner, benyttet jeg de to fødselsrekkefølgeteoriene om resursspredningsmodellen 

og konfluensmodellen, for å finne ut om disse teoriene var egnet til å benytte på mitt 

datamateriale. I det andre analysekapittelet som handler om hvordan kjønnsroller innad i 

familien kan ses i sammenheng med skoleprestasjoner, brukte jeg begrepene om ære, skam og 

sosial kontroll, for å analysere og tolke det informantene fortalte om kjønnsroller. I det siste 

analysekapittelet som handler om hvordan informantenes familier og minoritetsmiljøet 

verdsetter utdannelse, benyttet jeg teorier om innvandrerdriv til å forklare, analysere og 
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diskutere det informantene forteller om foreldrenes forventninger til høyere utdannelse, og 

hvordan det kan ses i sammenheng med foreldrenes sosioøkonomiske status.  

 

8.2 Hovedfunn 

Søskenposisjoner og utdannelse 

Det første analysekapittelet handler om forskjeller i utdannelsesambisjoner mellom søsken og 

etterkommernes tilgang på ressurser fra sine foreldre. Ressursspredningsmodellen, som det er 

redegjort for i teorikapittelet (se delkapittel 3.1), tilsier at det er de eldre søsknene som gjør 

det best på skolen, og at ressursene minsker litt for hvert yngre søsken (Downey, 2001). Mine 

funn basert på mitt kvalitative datamateriale, viser at det ofte går motsatt vei hos informantene 

jeg har intervjuet, som vil si at det er de yngre søsknene som har tilgang på flest ressurser og 

presterer best på skolen. Dette er både tilfelle hos de informantene som har kommet til Norge 

under oppveksten, og hos de informantene som er født og oppvokst i Norge. I tillegg er dette i 

tråd med Isungset (2015) sine funn, der senerefødte i søskenflokken har lenger utdannelse enn 

de tidligerefødte, hos de med innvandrerbakgrunn fra Europa og Midtøsten (Isungset, 2015, s. 

92).  

Hvor mange søsken etterkommerne har, og hvor i søskenflokken de er, viser seg også å være 

av betydning. Når det gjelder familiestørrelse, viser funnene mine at familiestørrelsen har noe 

å si for utdannelsesmulighetene til informantene, spesielt når det gjelder det sosioøkonomiske 

aspektet. Men funnene mine gir en motsatt logikk av hva som er konfluensmodellens 

forståelse. Konfluensmodellen går ut på at jo flere søsken det er i en søskenflokk, jo dårligere 

presterer de yngre søsknene på skolen (se delkapittel 3.1). Blant informantene jeg har 

intervjuet, er det i hovedsak de yngste søsknene som presterer best i skolesammenheng, og det 

er derfor de som har størst muligheter til å ta høyere utdannelse.  

Flere av informantene forteller at det finnes en hierarkisk struktur blant søsknene, hvor de 

eldre søsken innehar en form for autoritet. Hierarkiske strukturer finnes også blant 

majoritetsbefolkningen i Norge, det er ikke uvanlig at yngre søsken ser opp til eldre søsken. 

Likevel viser mine funn at hierarkiske relasjoner mellom søsken kan utspille seg annerledes 

hos etterkommere av ikke-vestlige innvandrere, på grunn av tradisjoner fra samfunnet i 
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opprinnelseslandet, og på grunn av migrasjonssituasjonen. Søsken blir ofte mer 

sammensveiset og avhengig av hverandre når de migrerer til et land med andre regler og 

normer enn de har vært vant med fra sitt hjemland, og derfor utvikler andre type relasjoner til 

sine søsken enn de kanskje ville gjort om de vokste opp i sitt opprinnelsesland. Mens de eldre 

søsknene innehar en aldersmessig autoritet, er det de yngre søsknene som gjør det best på 

skolen, så autoriteten ser ikke ut til å ha noen sammenheng med skoleprestasjoner.  

Etterkommernes botid i Norge, viser seg å ha mye å si for hvordan informantene presterer på 

skolen, fordi senerefødte har en fordel av å ha hatt lenger botid i vertslandet. Alle 

informantene fra Irak som er med i denne studien, har innvandret til Norge etter fylte seks år, 

og Isungset (2015), som har delt inn etterkommerne etter når de kom til Norge, finner at 

mønstret som tilsier at de eldste tar lengst utdannelse forsvinner, når de tar med barn som 

ankommer etter fylte seks år (Isungset, 2015, s. 55). Dette forteller oss noe om hvor viktig 

nettopp botid i vertsland er for utdannelseslengden til etterkommere av innvandrere, og at 

barn av innvandreres muligheter for å ta høyere utdannelse, i stor grad avhenger av hvor 

gamle de var da de kom til Norge. 

 

Kjønnsroller i familien 

Det ble i det andre analysekapittelet sett på hvordan kjønnsroller i familien gjorde seg 

gjeldene for informantenes utdannelsesvalg. Det er flere av de mannlige informantene som 

forteller at de i oppveksten opplevde at det var ulike kjønnsroller for gutter og jenter i deres 

familie, hvor det var strengere regler for søstrene enn det var for brødrene. I tillegg beskriver 

noen av de mannlige informantene sine søstre som mer pliktoppfyllende og skoleflinke enn 

seg selv.  

Funnene i denne analysen viser at familiene til informantene ofte forholder seg til en 

«æreskultur», men det er variasjon i hvordan familiene forholder seg til dette. Det har i denne 

studien blitt skilt mellom det Wikan (2008) beskriver som to ulike former for ære, hvor namus 

er en enten eller ære som ikke kommer i grader, og som er den mest kjønnsspesifikke formen 

for ære og shirif er den formen for ære som er mer relevant for begge kjønnene, fordi den 

handler om prestisje (se delkapittel 3.2). Mens noen av informantenes foreldre opprettholder 

hjemlandets regler for æreskodeks for seg selv og sine etterkommere, velger flere av 
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informantenes foreldre en mer liberal livsstil, som er tilpasset det norske samfunnet. 

Utvandrere gjør ofte et brudd med det som er i hjemlandet når de flytter til et annet land, og 

det gjør at den «normale» overføringen av tradisjoner fra foreldre til barn ikke blir slik den 

ville vært hvis de bodde i sitt hjemland (Prieur, 2004, s. 39).  

Mine funn viser at det kollektive presset fra minoritetsmiljøet setter foreldrene i en vanskelig 

situasjon i forhold til sine døtre, men samtidig viser funnene at det har mye å si hvordan 

innvandrerforeldrene i hver enkelt familie forholder seg til «ryktemiljøet». Ifølge flere av 

informantene er det mye opp til foreldrene selv, hvorvidt de ønsker å bry seg om det 

kollektive presset. Noen av foreldrene gir sine døtre frihet til å velge, fremfor å beskytte æren 

i familien og slekten. I den sammenheng kan også brødrene ha en viktig rolle overfor sine 

søstre, fordi de kan påvirke foreldrene og spesielt fedrene i en mer liberal retning, slik at 

søstrene får mer frihet og i mindre grad blir utsatt for sosial kontroll. Samtidig kommer det 

frem at de kvinnelige informantene som ikke har brødre, eller som først har fått en bror når de 

de nærmer seg tenårene, opplever å bli behandlet «mer som gutter». Det kan derfor virke som 

at behovet for å opprettholde de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene i familien svekkes, når 

søsken som vokser opp sammen kun er jenter. På den ene siden ser det ut til at døtrene har det 

friere når de ikke har brødre, og på den andre siden ser det ut til at døtrene får det friere når de 

har brødre som argumenterer for deres frihet.  

Det kommer frem gjennom analysen at også mennene har opplevd en variert grad av sosial 

kontroll i hjemmet. Det sosiale presset er for noen av informantene nokså likt som hos 

jentene, spesielt i de familiene hvor informantene ikke opplever utpregede kjønnsroller for 

gutter og jenter. Nå er det viktig å presisere at alle utsettes for kjønnsrollemønstre, også 

norske kvinner og menn må forholde seg til ulike kjønnsroller. Kjønnsrollene er imidlertid av 

ulik styrke og karakter, og går i ulike retninger. Hos de informantene som opplevede sterkt 

segregerte kjønnsroller i denne studien, virker det sosiale presset som guttene opplever å 

handle mer om å måtte jobbe og tjene penger ved siden av studiene, mens det sosiale presset 

jentene opplever, handler om å helst skulle holde seg hjemme på kveldstid. Guttene tar 

kanskje et friår for å tjene seg opp litt penger, og da kan terskelen for å gå tilbake på 

skolebenken være høy.  

De segregerte kjønnsrollene jeg finner i denne studien, bør ses i sammenheng med et 

tidsperspektiv. Flere av informantene forteller at foreldrene har utført strengest sosial kontroll 

overfor de eldste søsknene, og at reglene har blitt mer kjønnsnøytrale, og mindre strenge når 
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de yngre søsknene har vokst opp. Det kommer frem nokså ulike meninger og oppfatninger 

rundt dette temaet blant informantene, hvor noen mener at guttene har langt friere tøyler enn 

jentene, mens andre mener at guttene får mere kjeft og på noen områder har det tøffere enn 

jentene. Funnene mine viser med andre ord at det finnes store forskjeller mellom familier med 

ikke-vestlig bakgrunn, noe som svekker stereotypier som finnes blant majoriteten i det norske 

samfunnet (Prieur, 2004, s. 47). 

 

Foreldrenes og minoritetsmiljøets forventninger   

I det siste analysekapitlet ser jeg på informantenes opplevelser av foreldrenes og 

minoritetsmiljøets forventninger til å ta høyere utdannelse, og hvilken sammenheng det har 

med sosioøkonomisk status. Innvandrerdriv handler om at etterkommere av innvandrere ofte 

tar prestisjefylte utdannelser, uavhengig av klassebakgrunn (se delkapittel 3.3). Mange av 

deltagerne ser på høyere utdannelse som veien til det gode liv. De forteller at det har vært stilt 

forventninger til dem fra foreldrene, familien og slekten, både i Norge og fra de som fortsatt 

bor i opprinnelseslandet. Det forventes at de tar høyere utdannelse, fordi de har så gode 

muligheter til å gjennomføre dette når de bor i Norge.  

Funnene i denne studien viser at utdannelsesforskjeller hos foreldrene har noe å si for 

etterkommernes utdannelsesambisjoner. De deltagerne som har foreldre som selv har høyere 

utdannelse, forteller at de føler et press på seg til å videreføre den akademiske tradisjonen i 

familien. Samtidig forteller de som har foreldre som ikke har fått godkjent sin utdannelse fra 

hjemlandet i Norge, og de som har foreldre som selv ikke har hatt muligheten til å ta høyere 

utdannelse, at de føler et press på seg til å ta høyere utdannelse for å øke utdannelseskapitalen 

innad i familien.  

Presset om å ta høyere utdannelse kan kobles til æresbegrepet, fordi høyere utdannelse er 

viktig for familiens status og rykte. Æresbegrepet shirif (se delkapittel 3.2), kan ses i 

sammenheng med hvordan flere av deltagerne i undersøkelsen opplever at foreldrenes og 

familiens rykte vurderes etter barnas utdannelse. Dette ser ut til å veie tungt for mange av 

informantene, men samtidig så er det viktig å være klar over at ære og anseelse i forbindelse 

med barn av majoritetsforeldre og utdannelse også forekommer, selv om det oftere er reelt 

blant etterkommere av innvandrere (Bakken & Hyggen, 2018, s. 88). Det er altså ikke bare i 
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minoritetsmiljøer at en dømmer hverandre etter hvilken utdannelse en har, en «æreskultur» 

kan også finne sted i norske miljøer.  

Aase (2007) finner at det er likhetstrekk mellom æres-logikken i Tangir, og æres-logikken slik 

den kan forekomme i vestlige samfunn (Aase, 2007, s. 244 - 248). Det er også mange 

majoritetsungdom som opplever press i forhold til å ta høyere utdannelse, uten at det 

nødvendigvis knyttes til ære.  

Dette med sosioøkonomisk status i forhold til utdannelsesdriv blant innvandrere, blir også tatt 

opp av en av informantene i sammenheng med at de som migrerer til Norge sender penger til 

slekt og familie i hjemlandet. Dette er et kjent fenomen, og da kan familien og slekten øke sin 

sosioøkonomiske status og kulturelle kapital i hjemlandet. Mange som har innvandret til 

Norge øker også sin sosioøkonomiske status i hjemlandet, ved å investere i dyre flotte boliger 

i landsbyen (Prieur, 2004, s. 32; Castles et al., 2014, s. 193). En del av migrantene som har 

kommet til Norge har først hatt oppadgående mobilitet i hjemlandet på grunn av ressurser de 

har fått tilsendt fra slektninger i Norge, for deretter å ha hatt nedadgående mobilitet når de 

senere migrerer til Norge. Når en opplever å ha jobbet seg opp for så å falle tilbake til en 

lavere sosioøkonomisk klasse, kan det være et ønske om å ta tilbake posisjonen en tidligere 

har hatt. I tillegg er det i Norge tilrettelagt for at alle skal ha muligheten til å utdanne seg, 

uansett sosioøkonomisk status. Slik kan måten innvandrere har migrert til Norge på, ses i 

sammenheng med paradokset om innvandrerdriv.  

 

8.3 Diskusjon  

Mine funn viser at det ikke holder å se på forskjeller som utspiller seg mellom søsken kun ut 

ifra hvilken posisjon de har i søskenflokken, en må også ta høyde for kjønnsrollene som 

utspiller seg innad i familien, hvilken kjønnssammensetning det er i søskenflokken og 

foreldrenes og minoritetsmiljøets forventninger overfor barna til å gjennomføre høyere 

utdannelse. 

Selv om fødselsrekkefølgeteoriene ikke kan forklare funnene i denne studien på en god måte, 

er det tatt høyde for unntak i ressursspredningsmodellen, hvor de eldste i en søskenflokk kan 

miste muligheten til å utdanne seg på grunn av svak økonomi. De Haan (2010), tar opp at 
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kulturell vedvarelse av praksiser fra hjemlandet kan føre til at de eldste søsknene må ut i jobb 

og dermed mister muligheten til å ta høyere utdannelse, slik mine funn viser eksempler på. I 

tillegg presiserer Conley (2004), at posisjoner i en søskenflokk hos barn av innvandrere kan 

utarte seg annerledes enn hos majoriteten på grunn av påvirkninger fra samfunnet i 

opprinnelseslandet. 

Dette blir likevel for generelt og for lite nyansert til å kunne benyttes i min kvalitative studie. 

Her må det tas i betraktning at fødselsrekkefølgeteoriene forholder seg til bredere kategorier 

som gjør det umulig å få fram nyanser slik en kan i en kvalitativ studie. Mens de kvantitative 

studiene baserer seg på landbakgrunn, finner jeg i denne studien flere forskjellige aspekter.  

Et viktig funn er at noen deltagere forteller at jentene ofte er mer pliktoppfyllende enn 

guttene. Dette åpner for ulike tolkninger, hvor det mest åpenbare er at søstrene gjør det bedre 

på skolen og er mer pliktoppfyllende enn sine brødre, fordi de har begrenset frihet, som i 

litteraturen beskrives som «selektiv tilpasning» (se delkapittel 3.3).  

En annen måte å forklare skoleprestasjonene til kvinnelige etterkommere på, er at de ønsker å 

utdanne seg for å bli selvstendige og uavhengige, på måter som minner om hva mange norske 

majoritetskvinner legger til grunn i sine utdannelsesvalg (Takvam Kindt, 2018). Kvinner med 

ikke-vestlig bakgrunn som har hatt hele, eller deler av sin oppvekst i Norge, preges ikke bare 

av primærsosialiseringen fra sitt opprinnelsesland. De blir også formet av verdier de får 

gjennom det norske skolesystemet, av massemediene og av kulturen i sitt ungdomsmiljø 

(Prieur, 2004, s. 39). Samtidig kan et ønske om selvstendighet og uavhengighet komme som 

følge av en streng oppvekst preget av sterk sosial kontroll.  

Dette kan ses i sammenheng med kjønnsrollemønstrene som kommer av en «æreskultur», 

som er viktig hos minoriteter med ulik landbakgrunn, og som påvirker kjønnsrollemønsteret 

på måter som gjør at kvinnenes handlinger blir mer synlige. Dette har betydning for hvordan 

kvinner og menn med slike tradisjoner forholder seg til utdannelse, og det er med på å 

forklare hvorfor minoritetsmenn statistisk sett gjør det dårligere i utdannelsessystemet enn 

minoritetskvinner.  

De segregerte kjønnsrollene kan for det første føre til at mennene blir forhindret i å ta høyere 

utdannelse, fordi det er forventet at de skal ut i jobb for å kunne forsørge familien. For det 

andre kan de innvirke på skoleprestasjoner hos de mennene som må arbeide mye ved siden av 
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studiene, fordi de får mindre tid til å gjøre skolearbeid. For det tredje kan det påvirke 

mennenes skoleprestasjoner hos de mennene som hatt mer frihet i oppveksten enn sine søstre, 

fordi de ofte har brukt mindre tid på skolearbeid enn sine søstre.  

På den ene siden har mennene en fordel når de har færre begrensninger enn kvinnene i 

oppveksten fordi de har det friere, men på den andre siden kompenseres den sosiale 

kontrollen kvinnene i større grad enn mennene utsettes for, med at de klarer seg bedre i 

utdannelsessystemet. Slik sett kan den sosiale kontrollen jenter og gutter med ikke-vestlig 

bakgrunn opplever i oppveksten, ha større betydning for utdannelsessprestasjoner enn 

økonomiske og intellektuelle ressurser. Kjønnsroller kan dermed være en medvirkende årsak 

til hvorfor sosiale forskjeller oppstår mellom søsken som er etterkommer av ikke-vestlige 

innvandrere. Dette blir på en måte motsatt av hvordan mange tenker om likestilling, fordi 

mangelen på individuell frihet i dette tilfellet fører til at unge kvinner lykkes i 

utdannelsessystemet. Her er det viktig å presisere at også mange minoritetskvinner med mye 

individuell frihet gjør det svært godt i utdannelsessystemet, noe mitt datamateriale viser flere 

eksempler på.  

Et annet viktig funn er at æresbegrepet kan knyttes til innvandrerdriv, fordi «æreskulturen» 

kan ses i sammenheng med de høye forventningene flere av deltagerne opplever fra sine 

foreldre. Selv om minoritetskvinner statistisk sett gjør det bedre enn minoritetsmenn i 

utdannelsessystemet i Norge, viser tidligere forskning (Friberg et al., 2016) at både kvinner og 

menn med en kollektivistisk familieorientering ofte har oppadgående sosial mobilitet i 

utdannelsessystemet. De høye forventningene som stilles til mange av etterkommerne, kan 

kompensere for sosioøkonomiske og kulturelle ressurser.  

På den ene siden kan innvandrerdriv ses på som noe positivt som øker den sosiale mobilitet 

blant innvandrere, men på den andre siden begrenser også dette de unge etterkommernes 

frihet. Dette er et «minefult» felt innenfor den norske integrasjonsdebatten, da balansen 

mellom å tilrettelegge for individuell frihet, kan komme i konflikt med minoritetens rett til å 

opprettholde sine kulturelle verdier. Et godt samarbeid mellom skole og hjem kan likevel 

bidra til å utjevne noen av de sosiale forskjellene, uten nødvendigvis å måtte gå på tvers av 

kulturelle verdier.  

Det hevdes at sosial mobilitet blant etterkommere av ikke-vestlige innvandrere i Norge ikke 

nødvendigvis har å gjøre med innvandrerdriv. Hermansen (2017), mener at suksessen i 
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skolesystemet blant etterkommere av innvandrere, heller bør ses i sammenheng med at 

utdannelsessystemet i Norge er lagt opp til at foreldrenes utdannelse ikke er like viktig for 

barnas livssjanser som det er i mange andre land (Hermansen, 2017). Mine kvalitative funn 

viser at det norske skolesystemet kan være en av flere viktige grunner til at etterkommere av 

ikke-vestlige innvandrere tar høyere utdannelse, men mine analyser tilsier at det ligger mer til 

grunn enn ett skolesystem som tilrettelegger for sosial mobilitet. Dette underbygges også av 

Friberg et al., (2016) sine funn, som viser at det å vokse opp som etterkommer av innvandrer, 

gir spesielle erfaringer som har betydning for etterkommernes utdannelsesvalg (Friberg et al., 

2016, s.46). 

Som nevnt i analysekapittel 7.1, finner Takvam Kindt (2018) i kontrast til mine funn, at 

informantene ser på seg selv som ganske like majoriteten i Norge (Takvam Kindt, 2018, s. 

970), og informantene hun har intervjuet vektlegger at det er forventningene de får fra 

majoriteten, som er hovedmotivasjonen til deres utdannelsesvalg (Takvam Kindt, 2018, s. 

968). Takvam Kindts funn stiller seg på en måte i motsetning til funnene i min studie på dette 

området, fordi hun skriver at informantene opplever å være frustrert over stigmaet de får fra 

majoritetsbefolkningen. Mine funn viser derimot at informantene selv mener at de og folk 

med innvandrerbakgrunn som de kjenner, føler på et sterkere press fra foreldrene enn 

majoritetsungdom gjør. Det kommer heller ikke frem av intervjuene at de føler på et stigma 

rundt dette «dilemmaet» fra majoritetsbefolkningen, eller at de opplever forventninger fra 

majoriteten til å ta høyere utdannelse. Tvert imot er det flere av informantene som mener at 

deres majoritetsvenner er langt mer avslappet til det med å ta høyere utdannelse enn de selv 

er.  

På den ene siden er det viktig å ikke underbygge stigmaer som kan føre til stereotypier av 

minoritetsgrupper, men på den andre siden er det også viktig å ikke undergrave faktiske 

realiteter som finner sted, og som blir vektlagt av etterkommerne selv. Nå må det tas i 

betraktning at Takvam Kindt (2018) har et annet utgangspunkt enn jeg har i min 

undersøkelse, hun studerte de som tok prestisjefylte utdannelser, mens jeg har et mer variert 

utvalg. I tillegg argumenterer Takvam Kindt (2018) for at minoritetsungdommene hun 

studerte snakket inn i en «norsk diskurs», der alle forventer at minoritetsungdom har krav fra 

foreldrene om å studere medisin, juss eller lignende utdanninger, mens jeg har tatt 

utgangspunkt i hvordan informantene forholder seg til foreldrenes og minoritetsmiljøets 

forventninger til å ta høyere utdannelse.  
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Mine funn viser at de kvantitative modellene på fødselsrekkefølgeteoriene går glipp av viktige 

nyanser som kommer frem i denne studien. «Æreskultur», landbakgrunn og 

migrasjonssituasjon, kombinert med foreldrenes grad av utdannelse, språkkunnskaper og 

utfordringer ved å komme til et land med en helt annerledes kultur, er med på å komplisere, 

og disse nyansene forsvinner i det store teoretiske bildet. Funnene i denne studien viser at de 

store kvantitative studiene på feltet er svært viktige, men at også den kvalitative forskningen 

er viktig for å nyansere. Uten de kvalitative studiene blir det stående fortellinger som mangler 

nyanser, det er derfor viktig å kombinere kvantitative og kvalitative analyser. Mens de 

kvantitative studiene må ha få variabler som kan si noe om omfanget, kan de små kvalitative 

studiene gå i dybden og nyansere, og her finner vi historiene som er med på å synliggjøre 

forskjellene.  

 

8.4 Refleksjoner om oppgaven 

Denne oppgaven har noen begrensninger og fordeler som bør nevnes. Jeg har for det første 

kun benyttet etterkommere av innvandrere som informanter, og med dette utelukker jeg 

perspektiver fra majoritetsbefolkningen. Oppgaven hadde blitt annerledes hvis jeg hadde hatt 

med individuelle erfaringer fra både majoritets og minoritetsbefolkningen, og det kan i noens 

øyne redusere noe som skulle vært samfunnsforskning til å bli innvandrerforskning (Loona, 

1987, s. 91; Prieur, 2004, s.11). Dette har sine praktiske forklaringer, fordi det i 

masteroppgaven er begrenset kapasitet og plass. Ettersom jeg ønsket å gå grundig til verks, og 

i best mulig grad få frem variasjoner og likheter mellom informantene i min studie, prioriterte 

jeg å bruke plassen jeg hadde til disposisjon, til å fokusere på søskenrelasjoner, kjønnsroller 

og utdanning hos etterkommere av innvandrere fra ikke-vestlige land.  

For det andre, kunne jeg ha prioritert å velge kun en eller to etterkommergrupper, for å få en 

grundigere analyse av etterkommere med spesifikke landbakgrunner, som det finnes mange 

eksempler på fra tidligere forskning (Grindrud, 2018; Fekjær & Leirvik, 2011; Fuglerud & 

Engebrigtsen, 2006; Leirvik, 2012; Zhou & Bankston, 1994). Det kan på den ene siden ses på 

som en begrensning at jeg har et utvalg fra mange minoritetsgrupper, særlig når jeg legger 

vekt på hvordan kulturbakgrunn gjør seg gjeldenende for søskenrelasjoner, kjønnsroller og 

skoleprestasjoner. På den andre siden får jeg frem variasjonen og likheter blant 

etterkommerne som går på tvers av landbakgrunn, ved å ha et utvalg fra flere land. At det ble 



 87 

en sammensetning med flest informanter fra Pakistan og Irak var tilfeldig, men variasjonen 

får frem ulikheter innad blant de informantene som er fra Pakistan og Irak, og det kom frem 

viktige nyanser i et komplisert bilde.  

For det tredje, kan det anses som problematisk at jeg har en stor variasjon på informantenes 

alder i min kvalitative studie, fordi de eldste informantene kom i en helt annen tid, og dermed 

hadde andre utfordringer enn de yngre informantene har hatt i sin oppvekst. Samtidig kan et 

stort aldersmessig sprik gi et bilde av hvordan tradisjoner og normer har endret seg over tid 

hos informantene. For eksempel viser funnene at to av de kvinnelige informantene som er i 

30–40 årene var mindre opptatt av utdannelse, og hadde i noen grad en mer konservativ 

oppvekst enn sine yngre søsken, og enn de yngre informantene i studien forøvrig.  

 

8.5 Konklusjon 

Problemstillingens første spørsmål, søker å besvare hvilken betydning relasjoner til foreldre 

og søsken har for informantenes utdannelsesmotivasjon, og hvordan de opplever at sin 

posisjon i søskenflokken har hatt noe å si for dette. 

Det kommer frem av analysen at informantenes relasjoner til sine søsken betyr mye, fordi de 

kan hjelpe hverandre med skolearbeid der foreldrene kommer til kort på grunn av 

språkvansker og manglende utdannelse. De yngre søsknene som har bodd lenger i Norge, har 

en fordel i forhold til sine eldre søsken. I tillegg har de eldre søsknene en form for 

aldersmessig autoritet, som ikke ser ut til å ha noe med skoleprestasjoner å gjøre. 

På bakgrunn av hovedfunnene, vil min konklusjon være at fødselsrekkefølgemodellene ikke 

er nyanserte nok til å fange opp denne analysens variasjoner og detaljer, fordi disse modellene 

behandler store datamengder, og derfor må konsentrere seg om noen få variabler. 

Problemstillingens andre spørsmål søker å få innsikt i hvilke tanker informantene har rundt 

kjønnsrollene i sin familie, og hvordan de opplever at det har hatt innvirkning på 

utdannelsesambisjonene de har hatt.  

Mine funn viser at det er stor variasjon i hvordan kjønnsroller oppleves og praktiseres hos 

informantene i denne studien, og det er interessant at flere av de mannlige informantene 
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opplever at de har tydelige skiller i kjønnsrollene i sin familie, mens flere av de kvinnelige 

informantene ikke opplever at det er særlig store forskjeller.  

Funnene mine viser også at en «æreskultur» er noe flere av de kvinnelige og de mannlige 

informantene forholder seg til. Dette er noe som kan påvirke kvinnenes frihet fordi de har et 

særskilt ansvar for familiens ære, selv om det også er noen av foreldrene som velger å gi 

døtrene frihet fremfor å opprettholde æren i familien. I tillegg kan det virke som at 

kjønnsrollene blir mindre viktig for familien når det bare er jenter i søskenflokken, samtidig 

som brødrene spiller en viktig rolle for jentenes frihet i de søskenflokkene hvor det er både 

gutter og jenter. Selv om det i denne studien i størst grad er kvinnene som utsettes for sosial 

kontroll i hjemmet, opplever også guttene en variert grad av dette. Noen av guttene opplever 

et sosialt press i forhold til å tjene penger, og dette kan gå ut over skoleprestasjoner.  

Min konklusjon vil dermed være at kjønnsrollene og den sosiale kontrollen informantene 

forteller om i denne studien både kan forhindre og fremme deres utdannelsesmuligheter, og 

det kan tenkes at den sosiale kontrollen unge med minoritetsbakgrunn opplever, har større 

betydning for utdanningsprestasjoner enn hvorvidt de er eldst eller yngst i søskenflokken. 

Problemstillingens tredje spørsmål søker å få informantenes opplevelser av foreldrenes og 

minoritetsmiljøets forventninger til å gjennomføre høyere utdannelse, og hvordan dette kan 

ses i sammenheng med sosioøkonomisk klasse og minoritetsbakgrunn.  

Flere av informantene opplever at utdannelse er viktig for å opprettholde familiens status og 

rykte. De opplever at det stilles forventninger til dem om å ta høyere utdannelse fra slekten og 

familien i Norge, og fra slekten som bor igjen i opprinnelseslandet. Spesielt interessant er det 

at dette kan ses i sammenheng med æresbegrepet shirif, som handler om familiens anseelse og 

prestisje.  

I tillegg viser funnene mine at den sosioøkonomiske statusen er av betydning, enten det måtte 

være for å opprettholde, eller ta tilbake tapt utdannelsesstatus. Et interessant aspekt her, er at 

hierarkiet som virker å spille en rolle for søskens posisjoner i søskenflokken, ikke ser ut til å 

basere seg på skoleprestasjoner, på tross av at utdannelse viser seg å verdsettes høyt hos 

informantenes familier.  

På bakgrunn av mine hovedfunn vil konklusjonen være at et driv mot å ta høyere utdannelse, 

kan være av betydning for hvorfor etterkommere av innvandrere vanligvis ikke har de samme 
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fødselsrekkefølgeeffektene som majoriteten i Norge har. I tillegg vil jeg konkludere med at 

selv om økonomiske ressurser ser ut til å være av betydning for utdanningsprestasjoner blant 

etterkommere av ikke-vestlige innvandrere, bør innvandrerdriv også ses i sammenheng med 

praktisering av en «æreskultur». 

Funnene i denne undersøkelsen har lært oss noe om ulikhetene som oppstår mellom søsken 

med innvandrerbakgrunn i Norge, både når det gjelder posisjoner i søskenflokken og når det 

gjelder kjønnsroller. Dette anser jeg som samfunnsmessig og sosiologisk viktig, fordi det 

forteller oss noe om hva som bremser og fremmer høyere utdannelse hos etterkommere av 

innvandrere i Norge, og hvorfor kvinnene statistisk sett gjør det bedre enn mennene i 

utdannelsessystemet. I tillegg gir det oss kunnskap om hvordan sosioøkonomiske forskjeller 

mellom søsken med minoritetsbakgrunn kan forårsakes av andre og mer varierte grunner, enn 

hva tidligere forskning på majoritetssøsken skulle tilsi. Mine funn viser at det finnes store 

variasjoner innad i minoritetsgruppene, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i denne 

sammenheng. Det kunne være interessant for videre forskning å se på hvordan 

kjønnssammensetningen i en søskenflokk påvirker kjønnsrollene i familien, og hvordan dette 

kan gjøre seg gjeldene for skoleprestasjoner blant etterkommere av innvandrere. 
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Vedlegg 1: Begrepsavklaring  

Det blir her redegjort kort for sentrale begreper som er med i denne studien, som ikke blir 

redegjort for underveis i oppgaven. 

Innvandrer: Ifølge statistisk sentralbyrå, omtales en som innvandrer, når en er født og 

oppvokst i utlandet, og har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre (Statistisk Sentralbyrå, 

2017).  

Etterkommer av innvandrer: En omtales som etterkommer av innvandrer hvis en er født 

eller har ankommet Norge før skolestart (Statistisk Sentralbyrå, 2017).  

I denne undersøkelsen, blir de som har ankommet Norge etter skolestart, og som derfor bare 

delvis har vokst opp i Norge, også omtalt som «etterkommere av innvandrere», eller som 

«barn av innvandrere». Bortsett fra dette unntaket, er alle kriteriene til Statistisk Sentralbyrå 

for hvem som skal omtales som etterkommer av innvandrer fulgt.  

Flyktninger: FNs flyktningkonvensjon definerer flyktninger som «enhver person som 

befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt 

på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell 

sosial gruppe» (Bahus og Leraand, 2018).  

Arbeidsmigranter: Kan også betegnes som arbeidsinnvandrere, og vil si innvandrere som 

kommer til Norge for å arbeide. Denne type innvandring var i hovedsak en følge av politiske 

tiltak, som ble igangsatt for å få personer med spesialkompetanse fra utlandet, til å ta jobber 

som det manglet kvalifiserte arbeidstakere til i Norge (Store norske leksikon, 2018). Fra 1967 

kom de første arbeidsinnvandrerne fra Tyrkia, Marokko og Pakistan (Brochmann & 

Kjeldstadli, 2014, s. 211) og de fleste fikk jobb som ufaglærte arbeidere, i industri og 

servicebransjen (Brochmann & Kjeldstadli, 2014, s. 219), og det er disse arbeidsmigrantene 

som er det refereres til i denne studien. 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
Oppstart 

Takker informanten for at han/hun ville stille opp på intervjuet og informerer kort om 

formålet med undersøkelsen. Deretter blir informanten bedt om å lese det medbragte 

informasjonsskrivet, etterfulgt av at jeg forklarer hva konfidensialitet og anonymisering, 

innebærer. Det åpnes for eventuelle spørsmål fra informanten og så starter intervjuet. 

 

Åpningsspørsmål 
Jeg vil først si at det er fint om du svarer så utfyllende som mulig på spørsmålene jeg stiller, 

alt du sier kan være relevant og det er ikke noe spesielt jeg er ute etter. Jeg vil starte med å 

stille deg noen spørsmål om din bakgrunn i Norge.  

  

• Kan du fortelle litt om deg selv først? Hvor gammel er du, hva er din sivilstatus, 

hvilken landbakgrunn og religiøs tilhørighet har du?  

• Har du studert på universitet eller høyskole? I så fall hva studerte du og hvor lenge?  

 

Familierelasjoner 

• Kan du fortelle meg litt om foreldrene dine? Hvordan og når kom de til Norge, hvilket 

land flyttet de fra og hvorfor de flyttet til Norge? 

• Hva jobber de med, eller hva har de jobbet med? Har de eventuelt noen utdannelse fra 

det landet de ble født i, eller noen utdannelse fra Norge? 

• Kan du fortelle litt om søsknene dine og relasjonene dere i mellom? Hvor mange 

søsken har du? Hvilket nummer i søskenflokken er du? 

• Hvilket språk snakket dere vanligvis hjemme under oppveksten? Snakker du mest 

norsk, eller mest morsmål med søsknene dine og foreldrene dine?   

 

• Hvem hjalp vanligvis til med lekser hjemme hos deg? Var det mor, far, eller eldre        

søsken?  Hjalp du yngre søsken med lekser? 
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Studierelaterte spørsmål 

• Hvordan opplever du at forventninger til å ta høyere utdannelse og å få gode 

karakterer er i din omgangskrets? Opplever du støtte, forventningspress, eller 

eventuelt motstand når det gjelder utdannelsesambisjoner? 

• Hvilken betydning har høyere utdannelse for deg og din familie?  

• Hvordan opplever du at din familie skiller seg fra, eller ligner på andre familier med 

samme landbakgrunn som din når det gjelder det gjelder betydningen, eller 

verdsettingen av høyere utdannelse? Kan du komme på en episode eller hendelse som 

beskriver dette på en god måte? 

• Husker du hvilke ambisjoner du hadde for din fremtid under oppveksten? Kan du 

beskrive de ambisjonene så detaljert som mulig? 

• Hvordan forholdt dine foreldre og søsken seg til dine ambisjoner? Har de vært 

skeptisk eller positivt innstilt? Eventuelt på hvilken måte? 

• Kan du si litt om når og hvorfor du bestemte deg for å studere/ikke studere? Har din 

bakgrunn vært en medvirkende årsak til dette valget? 

• Hvordan opplever du at du og dine søsken har blitt fulgt opp av deres foreldre når det 

gjelder utdannelse? Har dere blitt fulgt opp på samme måte? Hvis ikke, hvordan har 

oppfølgingen variert? 

• Har søsknene dine valgt å ta høyere utdannelse? I så fall, vet du hvorfor, eller hvorfor 

de ikke valgte å ta høyere utdannelse? 

 

Kjønnsroller/fødselsrekkefølgeroller 

• Kan du si litt om hva du tenker er dine styrker? Skiller du deg på noen måte ut i 

forhold til dine søsken?   

• Kan du fortelle litt om hvilke roller, eller posisjoner du opplever at de forskjellige 

familiemedlemmene har hatt i familien du har vokst opp i? Er det noen som 

bestemmer mer enn andre? I så fall hvem bestemmer hva og på hvilken måte? 

• Hvilke forventninger har blitt stilt til deg og hva slags oppgaver og ansvarsområder 

har vært dine?  

• Hvordan opplevde du din rolle eller posisjon i familien du vokste opp i? Skiller din 

rolle/posisjon seg fra, eller ligner din rolle/posisjon på dine venners rolle/posisjon i sin 
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familie? Var du tilfreds med din rolle/posisjon, eller skulle du ønske den var 

annerledes? I så fall hva var du tilfreds med og hva var du ikke tilfreds med? Hvordan 

kunne du eventuelt tenke deg at din rolle/posisjon heller skulle vært?  

• Tror du at din rolle/posisjon kunne ha vært annerledes om du var kvinne/mann? 

• Opplever du at din rolle/posisjon i familien har vært med på å forme dine 

utdanningspreferanser? I så fall på hvilken måte? 

• Opplever du at det er noen forskjell på hvordan jenter og gutter har blitt oppmuntret til 

å ta høyere utdanning i din familie? 

• Kan du fortelle litt om hvordan du opplever reglene du og dine søsken har måttet 

forholde dere til i oppveksten? Har du hatt strengere, eller mildere regler å forholde 

deg til enn dine Søstre/brødre? Kan du komme på en eller flere episoder eller 

hendelser som eksempler? 

•  Hva føler du at har betydd mest for måten du har blitt oppdratt på med tanke på 

utdanningsmotivasjon? Kan det at du er kvinne/mann, eller at du er yngst, i midten, 

eller eldst ha noe med saken å gjøre?  

• Opplever du at din familie skillers seg fra, eller ligner på andre familier når det gjelder 

oppdragelse? I så fall på hvilken måte, er det strengere eller mildere regler enn for 

eksempel dine venner, eller andre du kjenner med samme landbakgrunn som deg selv? 

Beskriv hjerne med å vise til tidligere episoder eller hendelser. 

• Er det noe du lurer på, eller noe mer du ønsker å fortelle om som ikke har kommet 

frem under intervjuet?  
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Vedlegg 3: Fokusgruppeintervjuguide  

Oppstart  

Takker informantene for at de ville stille opp på fokusgruppeintervjuet, og informerer kort om 

formålet med undersøkelsen, og hva konfidensialitet og anonymisering innebærer. Jeg 

informerer deltagerne om at det er fint å få frem mange forskjellige synspunkter innenfor 

temaene som skal tas opp, og at det er helt i orden å ha motstridende meninger og erfaringer 

innenfor temaene som tas opp. Det åpnes for eventuelle spørsmål fra informantene, og så 

starter fokusgruppeintervjuet.  

Spørsmål som skal stilles:  

1. Hva tenker dere når jeg sier forventninger til å ta utdannelse? 

• Kan familie og venner ha sterk påvirkningskraft? For eksempel være støttende, gi 

forventningspress, eller være dømmende?  

2. Hvor viktig tenker dere at det er å ta høyere utdannelse? 

• Tror dere hva slags utdannelse en ønsker å oppnå kan ha sammenheng med landbakgrunn og 

innvandringsbakgrunn?  

3. Når det gjelder muligheten for å få oppfølging til skolearbeid, tror dere at det kan ha noe å 

si om en er eldst, yngst, eller i midten? 

• Hvordan og hvorfor tenker dere at det kan variere?  

3. Når jeg sier søskenrelasjoner, hva er det første dere tenker på da?  

• Er det konkurranse, tette bånd, forve søskenflokken påvirket en som person?  

• Hva med utdanningsvalg og roller?  

6. Hvis jeg sier kjønnsroller, hva tenker dere på da?  

• Kan det være forskjell på hva gutter og jenter får lov til i deres etniske miljø?  

• Kan det være noen forskjell på hvordan jenter og gutter vanligvis blir oppmuntret til å ta 

høyere utdanning i deres etniske miljø?  
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv til deltagerne 

Vil du delta i forskningsprosjektet 
«En kvalitativ oppgave om fødselsrekkefølge og 

utdanningsmotivasjon hos barn av innvandrere»  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å få kunnskap 

om hva barn av innvandrere legger til grunn for sin utdanningsmotivasjon og om 

fødselsrekkefølgen blant søsken, og om hvilket kjønn en har kan påvirke valg av høyere 

utdanning. I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse 

vil innebære for deg.  

Formål  

Dette er en mastergradsstudie, hvor formålet er å få dybdeinformasjon om barn av 

innvandrere, som innebærer individuelle forklaringer og tanker rundt utdanningsmotivasjon i 

sammenheng med hvilken klassebakgrunn, søskenrelasjoner og kjønn den intervjuede har. 

Det vil være hva intervjupersonene forteller og legger til grunn for sin utdanningsmotivasjon, 

og hvordan de eventuelt opplever at fødselsrekkefølge og kjønn kan være med på å påvirke 

utdanningsvalg, som vil bli vektlagt. Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om 

utdanningsmotivasjon hos barn av innvandrere, som tilsvarer en stor del av befolkningen i 

Norge. Ettersom etterkommerne til de første innvandrerne som kom til Norge nå har blitt 

voksene, er det et økende behov for å få kunnskap om denne gruppen. Selvsagt må det tas 

høyde for at variasjonene er store mellom personer med ulik landbakgrunn. Når det gjelder 

fødselsrekkefølge blant barn av innvandrere, er det til nå gjort lite kvalitativ forskning 

innenfor dette i Norge. På bakgrunn av dette, er mitt første forskningsspørsmål følgende:  

1. Hvordan snakker barn av innvandrere i dagens Norge, om sine relasjoner til søsken og 

foreldre når det gjelder utdanning? Og på hvilken måte opplever de at fødselsrekkefølgen kan 

gjøre seg gjeldene for deres utdanningsmotivasjon?  

Jeg ønsker i tillegg å undersøke om de intervjuede opplever at kjønn kan være en viktigere en 

faktor enn fødselsrekkefølgen, for hvorvidt en ønsker å ta høyere utdannelse eller ikke. Det 

andre forskningsspørsmålet følgende:  
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2. Hvilke tanker gjør barn av innvandrere i dagens Norge seg når de snakker om kjønnsroller 

og søskenrelasjoner? Hvordan snakker de om kjønnsroller i sammenheng med 

utdanningsmotivasjon og fødselsrekkefølge?  

Med dette håper jeg å kunne bidra med å dekke en liten del av et kunnskapshull, på et felt 

hvor det til nå er gjort lite forskning i Norge.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Oslo.  

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Du får spørsmål om å delta fordi du er i målgruppen innenfor de kriteriene som har blitt satt 

for denne undersøkelsen. Det vil være mellom 10 og 15 personer som blir intervjuet og alle er 

barn av innvandrere fra Asia, Tyrkia, Vietnam, Pakistan, Afrika, eller sør og Mellom-

Amerika og intervjupersonene må ha minimum et søsken og de må være myndige. Begge 

foreldrene til de som intervjues må være innvandrere. Det er viktig at det ikke er noen 

personlig relasjon mellom meg som forsker og intervjupersonene.  

Hva innebærer det for deg å delta?  

Du vil bli intervjuet og det vil bli gjort lydopptak av intervjuet. Målet er å søke mening 

gjennom å tolke det du forteller og det er din egen forståelse og kunnskap om virkeligheten 

som er den viktige. Det vil bli stilt de samme spørsmålene til deg, som til de andre deltagerne, 

men det er viktig at du har muligheten til å snakke fritt. Derfor vil oppfølgingsspørsmålene 

variere noe og spørsmålene vil ikke alltid stilles i samme rekkefølge. Intervjuet vil vare i cirka 

en til to timer, men dette vil variere fra intervju til intervju. Du vil i intervjuet bli stilt 

spørsmål om sivilstatus og utdannelse, i tillegg vil du bli bedt om å fortelle om dine foreldres 

og søskens utdannelse og arbeid. Du vil bli spurt om religiøs tilhørighet og hvilken 

landbakgrunn du har. Du vil videre bli bedt om å utdype din relasjon til dine foreldre og 

søsken. Du vil også bli bedt om å fortelle om hvilke ambisjoner du har hatt i oppveksten din. 

Hva som ligger til grunn for din utdanningsmotivasjon og hvordan du ser deg selv i forhold til 

dine søsken og i forhold til dine venner, eller andre med samme landbakgrunn som du selv 

har.  
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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 og tredjepartene til formålene vi har fortalt om i dette 

skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuene, men det er kun jeg og veilederen som vil ha tilgang 

til lydopptakene og intervjuene. For å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til 

personopplysningene, vil all informasjon om informantene blir lagret på et passord-beskyttet 

sikkert område på UIO sin server. Navnet og alle kontaktopplysninger bli erstattet med en 

kode som lagres på en egen navneliste, adskilt fra de øvrige dataene. Intervjupersonene og 

tredjepartene vil bli anonymisert ved at personopplysninger som navn, alder, utdannelse, og 

antall søsken vil bli endret før det blir publisert, slik at intervjupersonene eller tredjepartene 

ikke skal kunne bli gjenkjent.  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31. desember 2020. Personopplysninger og lydopptak vil 

bli slettet.  

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.  
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Oslo, 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 sosiologi og samfunnsgeografi, Oslo ved Kristine R. Damhaug, E-post: 

kristinedamhaug@gmail.com eller telefon: 93 88 10 02 og Mette Andersson E-post: 

mette.andersson@sosgeo.uio.no eller telefon: 22 85 49 74.  

• Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17.  

Med vennlig hilsen  

Prosjektansvarlig: Mette Andersson.  

Student: Kristine R. Damhaug  

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «En kvalitativ oppgave om 

fødselsrekkefølge og utdanningsmotivasjon hos barn av innvandrere» og har fått anledning til 

å stille spørsmål. Jeg samtykker til:  

o å delta i intervju 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31. 

desember 2020.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato)  
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Vedlegg 5: Informasjonsskriv til foreldre og søsken 

Informasjonsskriv uten samtykkeerklæring 
«En kvalitativ oppgave om fødselsrekkefølge og 

utdanningsmotivasjon hos barn av innvandrere»  

Dette er informasjon til deg som vil bli registrert som tredjepart, ved at deres sønn/datter, eller 

bror/søster er  

Formål  

Formålet med undersøkelsen er å få dybdeinformasjon om barn av innvandrere, som 

innebærer individuelle forklaringer og tanker rundt utdanningsmotivasjon i sammenheng med 

hvilken klassebakgrunn, søskenrelasjoner og kjønn den intervjuede har. Siden etterkommerne 

til de første innvandrerne som kom til Norge nå har blitt voksene, er det et økende behov for å 

få kunnskap om denne gruppen.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Oslo.  

Hvem deltar i undersøkelsen?  

Kriteriene som har blitt satt for denne undersøkelsen: Det vil være mellom 10 og 15 personer 

som blir intervjuet og alle er barn av innvandrere fra Asia, Tyrkia, Vietnam, Pakistan, Afrika, 

eller sør og Mellom-Amerika og intervjupersonene må ha minimum et søsken og de må være 

myndige. Begge foreldrene til de som intervjues må være innvandrere. Det er viktig at det 

ikke er noen personlig relasjon mellom meg som forsker og intervjupersonene.  

Hva innebærer det for deg å være tredjepart?  

Ditt barn/søsken vil bli bedt om å fortelle om sine foreldres og søskens utdannelse og arbeid. 

Han/hun vil bli spurt om religiøs tilhørighet og hvilken landbakgrunn han/hun har. Han/hun 

vil videre bli bedt om å utdype sin relasjon til sine foreldre og søsken. Han/hun vil også bli 

bedt om å fortelle om hvilke ambisjoner han/hun har hatt i oppveksten sin. Hva som ligger til 
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grunn for sin utdanningsmotivasjon og hvordan han/hun ser seg selv i forhold til sine søsken 

og i forhold til sine venner, eller andre med samme landbakgrunn som han/hun selv har.  

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. 

Det vil bli gjort lydopptak av intervjuene, men det er kun jeg og veilederen som vil ha tilgang 

til lydopptakene og intervjuene. For å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til 

personopplysningene, vil all informasjon om informantene og tredjepartene blir lagret på et 

passord- beskyttet sikkert område på UiO sin server. Navnet og alle kontaktopplysninger bli 

erstattet med en kode som lagres på en egen navneliste, adskilt fra de øvrige dataene. 

Intervjupersonene og tredjepartene vil bli anonymisert ved at personopplysninger som navn, 

alder, utdannelse, og antall søsken vil bli endret før det blir publisert, slik at intervjupersonene 

ikke skal kunne bli gjenkjent.  

Hva skjer med opplysningene når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31. desember 2020. Personopplysninger og lydopptak vil 

bli slettet.  

Dine rettigheter  

• Så lenge du kan identifiseres som tredjeperson 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  

• Å protestere på behandlingen av dine personopplysninger  

• Å sende klage til personvernombudet eller datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger  
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk 

forskning.  

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 sosiologi og samfunnsgeografi, Oslo ved Kristine R. Damhaug, E-post: 

kristinedamhaug@gmail.com eller telefon: 93 88 10 02 og Mette Andersson E-post: 

mette.andersson@sosgeo.uio.no eller telefon: 22 85 49 74.  

• Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17.  

 

Med vennlig hilsen  

Prosjektansvarlig: Mette Andersson 

Student: Kristine R. Damhaug  

 


