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Undervisningsforslag 2: «Norsk nok?»

Mål for timen: 
Eleven kan

• Samtale om hva det vil si å være norsk.

• Gi eksempler på hvordan ulike oppfatninger av hva det vil si å være «norsk nok», kan komme 
til uttrykk gjennom rasisme, mikroaggresjoner, fordommer og diskriminering.

• Gjenkjenne/gi eksempler på rasisme i hverdagslige former.

Tidsbruk: Anbefalt 2–5 skoletimer, bruk gjerne en skoletime på hver tekst med tilhørende 
oppgavesett. Kan tilpasses, det er fullt mulig å plukke ut og jobbe med deler av opplegget.

Forberedelser og materiell:

• Sett deg godt inn i de sentrale begrepene (se undervisningsforslag 1). Les gjennom oppleg-
get, og gjør en vurdering av hvilke tekster og oppgaver du ønsker å jobbe med. Det anbefales 
å følge rekkefølgen på tekstene fra 1–5, da de følger en tematisk progresjon: Etter hvert 
som elevene arbeider med tekstene og refleksjonsoppgavene, vil de få flere knagger å henge 
den neste teksten på.

• Skriv ut tekster til diskusjon og oppgaver dersom du vil at elevene skal lese tekstene selv 
(individuelt eller i grupper). Alternativt kan tekstene leses høyt i fellesskap, fra smarttavle/
projektor.
– Mediesak om å være «norsk nok»
– Case fra et barns hverdag
– Mediesak om å søke jobb med utenlandsk navn
– Utdrag fra kong Haralds tale

• Du vil også trenge A3-ark, post it-lapper og skrivesaker/PC/nettbrett.

• Digitale skoler/klasser kan gjerne gjøre en forundersøkelse av holdninger og meninger på 
skolen/i klassen i forkant av arbeidet. Bruk for eksempel Office Forms, Google Forms, Men-
timeter e.l., med spørsmål rundt hva rasisme er, og i hvilken grad de mener rasisme er et 
problem på skolen/i Norge. Denne kan hentes fram igjen etter endt undervisning.

Oppstart: 
Få fram elevenes forkunnskaper og tanker: Hva vil det si å være norsk? Gjør en idémyldring 
på tavle i fellesskap, eller la elevene lage tankekart. Ta en muntlig gjennomgang av elevenes 
tanker om spørsmålet. Få fram ulike synspunkter i elevgruppa rundt det som kommer opp i 
gruppa. Understrek at du ikke sitter med fasiten.

Skriv ned kriteriene elevene har kommet fram til, på post it-lapper. Fest dem på en plakat med 
tittel «Å være norsk», som dere henger opp i klasserommet før dere jobber videre. Digitale 
klasser kan gjøre dette i verktøy som Padlet eller Answergarden.

Elevaktiviteter: 
Nå skal elevene jobbe med de fire tekstene. De omhandler alle på hver sitt vis hvordan ideer 
om norskhet kan utlede bevisste og ubevisste, eksplisitte og implisitte rasistiske ytringer og 
handlinger. Oppgavene kan løses muntlig eller skriftlig, individuelt, i læringspar, grupper 
eller i klassesamtale. Det anbefales å følge rekkefølgen på tekstene fra 1–5, da de følger en 
tematisk progresjon: Etter hvert som de arbeider med tekstene og refleksjonsoppgavene, vil 
de få flere knagger å henge den neste teksten på.

Avslutt arbeidet med hver tekst med en felles gjennomgang av elevenes svar. Vær åpen for 
uenigheter og diskusjon. I klassesamtalene er det viktig å få fram at rasistiske ytringer og 
handlinger ikke er begrenset til å villede rasistiske og eksplisitte krenkelser.

Elevark til undervisningsforslag 1

– Hei! Hva heter du?
– Abdi
– Å, kult! Er du fra Afrika?

– Hvor kommer du fra, da?
– Fra Oslo.
– Ja, men hvor kommer du egentlig 
fra?

– Muslimene tar snart over landet vårt.

– Kan jeg få kjenne på håret ditt? Det 
er så morsomt å ta på!

– Kommer du fra Afrika? Kan ikke du 
vise meg en dans? Dere har jo så mye 
rytme i kroppen!

– Du har blitt veldig flink til å snak-
ke norsk! Hvor lenge har du egentlig 
bodd her?
– Jeg ble født her. 

– Ser du like godt som oss andre, si-
den du har sånne skrå øyne?

– Bor dere samer i lavvo hele året? – Er dere fattige? Sånne som dere job-
ber jo ikke.

– Tvinger faren din deg til å bruke 
hijab?

– Får du lov til å gifte deg med hvem 
du vil?

– Skulle du ikke heller ønske du var 
hvit?

– Det må være kaldt for deg her i Nor-
ge. Du er vel ikke vant til det der du 
kommer fra?

– Er ikke du jøde? Hvorfor hater dere 
egentlig muslimer?

– En hund som blir født i en stall, kan 
aldri bli hest. (Barn av innvandrere 
kan aldri bli helt norske)

– Hvorfor går du i 17. mai-tog når du 
ikke er norsk?

– Hvorfor går utenlandske gutter alltid 
sammen i gjenger?

I 2015 ønsket USAs president å sten-
ge grensene for muslimer.

Innvandrere gidder ikke å lære seg 
norsk.

– Hva er galt med ordet neger? Det 
betyr jo bare svart.

– Sånne asiatiske jenter er pene.

En svart mann ble stoppet av politiet 
17 ganger på tre uker, mistenkt for å 
ha stjålet sykkelen sin, som var av en 
dyr modell.

– Du er ganske flink på skolen til å 
være tater.

– Islam er en terroristreligion.

Nordmenn med mørk hud opplever at 
de blir kontrollert oftere av tollerne på 
flyplassen enn hvite nordmenn.

– Kan du spise svin? Men er ikke du 
muslim, da?

– Hvis du vil jobbe som telefonselger 
her hos oss, må du nok bytte til et 
norsk navn.

– Er du ikke litt misunnelig på at jeg 
kan spise svin når du ikke kan?

– Samer er sånne som driver med 
reinsdyr.

– Beklager, men vi ansetter ikke per-
soner som er mørke i huden.

– Jeg er ikke rasist, men … – Hvorfor bruker du turban?

Personer med navn som ikke er «ty-
pisk norske», opplever at det er van-
skeligere for dem å bli kalt inn til 
jobbintervju enn personer med tradi-
sjonelle norske navn.

Personer med mørk hud får sjeldnere 
hovedroller i teater, film og TV-serier 
enn personer med hvit hud.

Kvinner med mørk hud som er ute på 
byen i helgene, opplever å bli tatt for 
å være prostituerte.

Er du polakk? Hadde du giddet å male 
rommet mitt i kveld, eller?

Personer med mørk hud som er høyt 
utdannet (f.eks. leger, ingeniører) har 
ofte problemer med å få seg jobb i 
Norge.

Personer med mørk hud opplever ofte 
at folk med hvit hud snakker ekstra 
høyt og langsomt til dem. 

Innvandrere eller personer med inn-
vandrerbakgrunn opplever noen gan-
ger at etnisk norske personer ikke 
ønsker å leie ut leiligheten sin til dem.

En del barn med innvandrerbakgrunn 
opplever at lærere behandler dem an-
nerledes enn etnisk norske barn.

I butikker og bakerier selges det bak-
verk med navnet «Negerboller». 


