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Er skolen en nasjonsbyggende institusjon – og bør den være det? Isåfall, hva
slags norskhet er det som skapes og gjenskapes, som utfordres og bekreftes,
i dagens norske skole? Denne artikkelen tar utgangspunkt i undervisningsopplegget «Hva vil det si å være norsk?» Opplegget stammer fra et forskningsprosjekt om nasjonal identitet i møte med migrasjonsrelatert mangfold
i Europa, der vi utviklet og gjennomførte opplegget med omkring 300 elever
på 6 videregående skoler ulike steder i Norge.
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INNLEDNING

ordnet del og i de enkelte læreplanene i fagene. Mye

Denne artikkelen handler om refleksjon og samtaler

av fokuset på «medborgerskap» speiles i koblingen

om fellesskap og nasjon: om vi, oss og de andre i
klasserommet, blant unge mennesker i Norge i dag.
Med utgangspunkt i erfaringene våre med undervisningsopplegget «Hva vil det si å være norsk?»
spør vi: Er skolen en nasjonsbyggende institusjon
– og bør den være det? I så fall, hva slags norskhet
er det som skapes og gjenskapes, som utfordres og
bekreftes, i dagens norske skole? Opplegget stammer
fra et forskningsprosjekt om nasjonal identitet i
møte med migrasjonsrelatert mangfold i Europa, der
vi utviklet og gjennomførte opplegget med omkring
300 elever på 6 videregåendeskoler ulike steder i
Norge.
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Vi spør videre: Er det mulig og hensiktsmessig å
snakke med elever i norske klasserom om norskhet
i dag? Hvis ja, hvordan tilrettelegger man i så fall for
dialogbasert refleksjon om norskhet med ungdom?
Hvilke måter å forstå og snakke om «vi», «oss» og
«de andre» på kan man bidra til i klasserommet?
Vi bygger på premisset at kategorier finnes og
brukes, men at disse ikke er statiske (Eriksen, 1995;
Erdal, 2018; Ezzati & Erdal, 2018). Tvert imot er
kategorier ofte dynamiske – og dermed mulige å
reflektere over – her med utgangspunkt i spørsmålet

til demokrati – helt konkret – til å delta i samfunnet
ved å stemme ved valg til Stortinget og i lokalvalg,
men også gjennom å delta i sivilsamfunnet:
«Medborgerskap inkluderer begreper som
demokrati, rettferdighet og sivile rettig
heter, solidaritet, menneskerettigheter,
likestilling og deltakelse i samfunnet, for
eksempel gjennom å stemme ved valg.»
(NOU 2015: 8)
Medborgerskap handler om, eller kanskje mer
presist, forutsetter noe helt fundamentalt: at man
hører til, og at man blir anerkjent av andre, som
en som hører til i et felles samfunn med sine medborgere. Men: Hvem er så de som anerkjenner,
og de som anerkjennes, som medlemmer av fellesskapet av medborgere? Hva er premissene for dette
medlemskapet?
I konteksten «norsk skole» dreier dette seg om
lærere og elever, kanskje også skoleledelse og de
som bestemmer pensum og lærernes utdannelse,
men også foreldre og nærmiljø rundt den enkelte
skole. Samtidig vil enhver også kunne se at norsk

«Hva vil det si å være norsk?».

skole er forankret i et større fellesskap enn dette

NORSKHET OG MEDBORGERSKAP

fellesskapet kan defineres ulikt.

I dagens norske skole rettes det fokus på «medborgerskap» og hvilken rolle det å være medborger skal
spille i et demokratisk samfunn, og for et bærekraftig
fellesskap i et stadig mer mangfoldig Norge. Ludvigsenutvalget, et regjeringsoppnevnt utvalg som
utredet «fremtidens skole» (NOU 2015: 8), understreket dette, og det gjenspeiler seg både i over-
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lokale nærmiljø-fellesskapet rundt skolen. Det større
I Bergen vil det for eksempel være naturlig at det
å «være bergenser» er en viktig fellesskapsdannende
dimensjon. På skoler i Troms og Finnmark, der en
ikke uvesentlig andel av befolkningen vil definere
seg som samisk, vil dette være ett element av
hvordan et større fellesskap vil defineres. Samtidig
vet bergensere at det nasjonale norske fellesskapet
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rommer deres lokale patriotisme og identitet, mens

tanke om statsborgerskap som medlemskap i

personer med samisk identitet med god grunn har

nasjon(alstat)en – er en objektiv størrelse vi må lære

et mer ambivalent forhold til det norske, spesielt

å kjenne ut ifra dens gitte grenser, som er absolutte.

i sin institusjonaliserte form (Dankertsen, 2014).

Andre forskere har ytt mostand i stor grad i parallelle

Likevel kan en samisk og en norsk identitet som

spor – det dreier seg om kategorien «nasjon», og

parallelle og ofte sammenvevde identiteter i enkelt-

hva vi forstår med den. Det er åpenbart, men verdt

menneskers liv være en realitet for mange i dag

å sette ord på: «Om man forstår nasjonal identitet

(Olsen & Andreassen, 2018).

som basert på blodsbånd (biologisk), fødested

VI, OSS OG DE ANDRE I KLASSEROMMET
Undervisningsopplegget «Hva vil det si å være

(byråkratisk) eller deltakelse i fellesskapet (empirisk), resulterer det i ulike grenser» (Ezzati, 2018: 50).

norsk?»2 ble gjennomført med 33 elevgrupper på

ET BLIKK PÅ NASJONALISMEFORSKNINGEN

6 videregående skoler ulike steder i landet, i tett

Her hjelper nasjonalismeforskningen oss med

samarbeid med deres lærere. 3 Vi gjennomførte

å definere at det nettopp finnes ulike perspektiv,

opplegget på vanlige norske videregående skoler

og at disse også har endret seg over tid. Det som

– altså unntatt mottaksklasser og andre tilrettelagte

var gjeldende frem til 1980-tallet, var i stor grad

ordninger for elever som ikke har fullført grunnsko-

dominert av tanken om nasjoner som nærmest

len i Norge, og ikke er flytende i norsk. Utgangs-

biologiske, ur-enheter som fantes fra fordums tid.

punktet vårt var at alle de elevene vi møtte, kunne

Fra 1990-tallet har det vokst frem en forståelse av

antas potensielt å definere seg selv som norske,

at nasjoner er enheter som finnes i sosial forstand,

i større eller mindre grad, eller overhodet ikke,

så lenge «vi» som er medlemmer i nasjonen, opp-

men at en diskusjon om hva norskhet er, var noe

rettholder vår felles forestilling om at dette er et

alle kunne delta i og ha en mening om. Og ikke

meningsfylt fellesskap. Det politiske er sentralt, fordi

bare kunne delta i – nei, vårt utgangspunkt var at

dagens nasjonalstatssystem gjør at den politiske

dette var en samtale alle elever ved norske videre-

organiseringen av stater er sterkt sammenvevd

gående skoler har en naturlig og legitim rett til både

med idéen om nasjoner. Dette er naturligvis en

å delta i og ha egne tanker, refleksjoner og menin-

fortettet og noe karikert fremstilling, men mange vil

ger om.

kjenne til navn som Smith (1993) og Gellner (1983),

Vi har møtt noe motstand fra noen lærere og

der nettopp skillet mellom en etnonasjonal til

noen andre forskere for denne tilnærmingen, når

nærming og en tilnærming som fokuserte mer på

vi de siste årene har presentert dette opplegget.

nasjonalstatenes rolle i å forme nasjoner, fremkom.

Lærerne, enten fordi de har som premiss at nasjonen

Historikerne Hobsbawm og Ranger har redigert

er statisk, ekskluderende og noe som tres ned over

boken The Invention of Tradition (1983), som nettopp

hodet på mennesker, og som det derfor er naturlig

viser til hvordan tradisjoner ikke bare «finnes», men

å ønske å bestride, eller fordi de har som premiss

snarere bør forstås som ritualer og fellesskapsbyg-

at nasjonen er en statisk størrelse som – enten den

gende mekanismer, som ved å ta opp i seg kulturell

er etnonasjonalt definert, eller definert ut ifra en

praksis, forankres, men også derfor kan benyttes for
eksempel til å styrke nasjonale fellesskap.
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Benedict Andersons (1983) begrep imagined

i vennegjengen, i klassemiljøet, i hvem «vi» er, og

communities, på norsk «forestilte fellesskap», var

hvem som i hvert fall ikke er «en av oss» – brynes

banebrytende og bidro i sterk grad til en aner

hver eneste dag på norske skoler (Røthing, 2015;

kjennelse av hvordan nasjoner skapes og gjenskapes

Røthing & Bjørnestad, 2015; Thun, 2017).

– nettopp som «forestilte» fellesskap mellom men-

Grenser kan være ekskluderende, men det er

nesker som aldri har møtt hverandre, men like fullt

også verdt å huske at grenser har den positive

deler tilstrekkelig mye, ikke minst et skjebnefelles-

funksjon at de er til for å definere og hegne om noe

skap hva fremtiden angår. I vårt arbeid har vi også

av verdi som er «innenfor», og slett ikke er – eller

bygget mye på Rogers Brubakers arbeid, som inngår

må være – statiske, uforanderlige og ugjennom-

i en ny tradisjon fra 2000-tallet, der «hverdags

trengelige. Tvert imot danner grenser et potensial

nasjonalisme» står i fokus. Hverdagsnasjonalisme

fordi de kan krysses, bygges bro over, justeres,

er forstått som vanlige menneskers måter å forholde

flyttes på, eller viskes ut (Barth, 1969; Erdal, 2019;

seg til nasjonen på, både som forestilt fellesskap

Strømsø, 2019b). Grenser kan oppleves som virkelige

og som nasjonalstatlig ramme – både som noe som

i konkrete øyeblikk, for eksempel der inkludering,

kommer «ovenfra» fra nasjonalstaten, og samtidig

eller ekskludering, skjer. Samtidig er grenser i

noe som kommer «nedenfra» fra hverdagslivet, der

menneskelige fellesskap, om det er nasjoner, etniske

små og store nasjonalt ladede praksiser gjennom-

grupper eller grupper basert på andre sosiale kate-

føres og erfares.

gorier, ikke statiske eller objektive. Grenser er altså

NASJONEN SOM FORESTILT FELLESSKAP

komplekse i den forstand at ulike mennesker vil
beskrive dem ulikt, samtidig er grenser foranderlige,

Det større «forestilte» fellesskapet som Kongen

men like fullt veldig betydningsfulle som sosiale

snakker til, med og for i sine nyttårstaler, er det

mekanismer i menneskelige fellesskap. Et eksempel

norske fellesskapet – det er et nasjonalt fellesskap,

som illustrerer dette, er spørsmålet om hvithet og

definert ut ifra en felles idé om territorium, om

norskhet: Utgjør hvithet en grense for norskhet?

historie, om språk, men ikke minst om en felles

Erfaringene blant enkeltindivider i det norske

fremtid «i samme båt» (Demiri & Fangen, 2019).

samfunnet vil være ulike – synspunktene på hvordan

Dette er et fellesskap skolen på mange måter er det

det bør være, vil heller ikke være de samme. Sam-

fremste eksempel på og uttrykk for. Like fullt vegrer

tidig peker dette eksempelet mot et historisk bak-

mange lærere seg for å snakke med elevene i klasse-

teppe: For hundre år siden var det knapt noen som

rommet om norskhet. De frykter kanskje at det kan

bodde eller var født i Norge, som ikke var hvit. Altså

oppstå en situasjon der noen kan føle seg eksklu-

er det en historisk antakelse om hvordan folk i Norge

dert, og da særlig elever som har familie med inn-

ser ut, som vi i dag fortsatt kan erfare at enkelte i

vandrerbakgrunn, eller som har familie med nasjonal

det norske samfunnet oppfatter som rimelig og

minoritetsbakgrunn. Det er altså en positiv bekym-

legitimt. Samtidig er dette en grense som har for-

ring, i den forstand at læreren ønsker å unngå

andret seg: Mange mennesker som bor i Norge i

situasjoner som er vanskelige for elevene. Samtidig

dag, som er født i Norge, er ikke hvite. Dette inne-

oppstår det situasjoner med ekskludering (og

bærer en endring over tid, som viser hvordan

inkludering) på ulike måter på skolen, både i og

grenser både er foranderlige og komplekse (Anton-

utenfor klasserommet: grensene for fellesskap

sich, 2018; Erdal & Strømsø, 2018a). Det er selvsagt

5

Vi, oss og de andre i klasserommet: Å tilrettelegge for
dialogbasert refleksjon om norskhet med ungdom

6

også naturlig og nødvendig å eksplisitt sette

«vi-et» som subjekt, gir flere muligheter og mer

søkelyset på den rasisme som finnes, også

fleksibilitet til anerkjennelse av internt mangfold. Det

i det norske samfunnet (Bangstad & Døving, 2015).

kan kanskje også åpne opp for å se kompleksitet,

I dette kapitlet beholder vi likevel fokuset på nasjo-

motsetninger og den pluralisme som ofte finnes

nen som størrelse, og på dens grenser som har

internt i grupper (og ikke minst i nasjoner). Inspirert

potensial både til å inkludere og til å ekskludere.

av dette kan vi ved å være bevisst på hvordan «vi»,

Gitt at denne innsikten i grensers natur foreligger,

«oss» og «de andre» konkret brukes, også lettere

gir det mening å snakke om grenser for norskhet.

benytte det rommet som finnes i en subjekt-tilnær-

Dette gjør vi i anerkjennelse av at mange unge med

ming til «vi-et» i et inkluderende øyemed, også i

minoritetsbakgrunn, oftest der denne er synlig

klasserommet.

i deres utseende og/eller navn, faktisk opplever

Vi kan her tenke på 17. mai-feiring som en svært

grenser for sin aksept av andre i det norske felles-

eksplisitt nasjonal feiring – som er nasjonalstatlig

skapet i mange sammenhenger. Vi mener at det

gitt: vi feirer Grunnloven. Samtidig er feiringen svært

er viktig å snakke om grenser for norskhet som

forankret og skapt av alle de små og store lokale

et fenomen. Et fenomen som alle i det norske

tradisjoner som enkeltmennesker og lokalsamfunn

samfunnet bidrar til å skape og gjenskape i sine

bidrar til (Buxrud & Fangen, 2017). Men vi kan også

hverdagsliv (Strømsø, 2018a). Nettopp fordi disse

tenke oss eksempler som ikke er så eksplisitte

grensene speiler en idé om hvem «vi» i det forestilte

i hverdagen, der det nasjonale ofte danner et impli-

norske fellesskapet er i dag (Andersson, 1983;

sitt bakteppe, som få av oss vil tenke over at finnes,

Brubaker, 2004; 2006; 2010).

men som likevel er der (Strømsø, 2019a; 2019b).

INKLUDERING OG EKSKLUDERING

I denne artikkelen trekker vi på en slik forståelse:
at også i norske klasserom er nasjonen noe som

Vi trekker også teoretisk på Thomas Hylland Eriksens

implisitt finnes. Spørsmålet blir da hvilken rolle denne

forskning, der han beskriver forskjellen mellom «vi»

implisitte hverdagsnorskheten spiller for interaksjo-

og «oss» som to ulike måter å forstå gruppe

nen mellom lærer og elev og elever imellom? Er den

identiteter på (1995). Man kan tenke seg at gruppe

implisitt inkluderende overfor Fareeha og Stanisław?

identiteter – og fellesskapets grenser – tegnes opp

Eller er den eksplisitt ekskluderende? Eller kan det

med to ulike formål. På den ene siden «oss», som

tenkes at den kan være både ekskluderende og

skisserer fellesskapets eksterne grenser, og define-

inkluderende, på implisitte og eksplisitte måter,

rer oss som annerledes enn «de andre», som finnes

avhengig av den gitte situasjonen, hvem som er til

utenfor vår egen gruppe (eller nasjon).

stede, og hva de sier og gjør?

På den andre siden er det også fellesskapsbyggende behov internt. Her må et «vi» skapes som

NASJONSFORSTÅELSER PÅ 2020-TALLET?

forholder seg til det interne mangfold som alltid

I dagens Europa er nasjonalisme høyaktuelt. Men

finnes innad i grupper og fellesskap – kvinner og

hvilke nasjonsforståelser gjelder nå? Forstår man

menn, gamle og unge, rike og fattige. Hva er det

nasjonale identiteter som et null-sum-spill? Enten

som knytter dette «vi-et» sammen når vi ikke skal

er du helt norsk, eller så er du ikke norsk? En slik

bruke de faktorene som skiller oss fra «de andre»,

forståelse bygger på at nasjonale identiteter og

men tvert imot se på hverandre? Det å utforske

nasjonen er statisk. Tidligere nasjonalismeforskning
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hadde fokus på nasjonenes røtter, hvor nasjonen

borgerskap – men familiebakgrunn fra et annet land,

var et sluttpunkt. I dag er nasjonalismeforskningen

ikke kan ta for gitt at de vil sees på som en naturlig

opptatt av det dynamiske og prosessuelle ved

del av nasjonen av sine medborgere, til tross for

nasjoner. Altså mer om hvordan mennesker og

at de rent faktisk er en naturlig del av det norske

stater gjennom politikkutforming og hverdags-

samfunnet.

erfaringer omskaper og gjenskaper nasjonale felleser nasjoner noe vi alle erfarer i våre hverdagsliv

SKOLEN SOM NASJONSBYGGENDE
INSTITUSJON

(Andersson 1983). Individer trekker på nasjonale

«Skolen kan brukes til å bygge opp en enhetlig

forestillinger som de identifiserer seg med (eller

nasjonal kultur som ville gi et samlet rike, et tilfreds

ikke), og samtidig erfarer, skaper og gjenskaper

folk og en felles kultur», skriver Grankvist (2000:

vi nasjonen i våre hverdagsliv (Strømsø, 2019a;

102) om skoleloven fra 1896. Skolen har ikke bare

2019b; 2019c).

i Norge, men generelt for nasjonalstater, vært et

skap. Nasjoner er forestilte fellesskap, og samtidig

Nasjonen og dens territorielle grenser fortsetter

viktig verktøy i nasjonale sosialiseringsprosesser. Det

å være viktig i dagens globaliserte verden. Flagget

handler om å skape og gjenskape et «vi». Sammen

som symbol, og i Norge, kongens rolle, konkretiserer

med den militære verneplikten, og i land som Norge,

nasjonalstatens sentrale posisjon. Nasjonen som

institusjoner som den norske kirke, har skolen vært

et forestilt fellesskap, er nemlig en erfart virkelighet;

helt sentral for statens nasjonsbygging.

det er slik den sosialt skapes og gjenskapes. Det

Hvilke historiefortellinger fremmes så i nasjons-

individuelle og erfaringsbaserte danner utgangs-

byggingens tjeneste? Her er det naturlig å se tilbake

punktet, men i et aktivt samspill med staten nasjo-

på Grunnlovsjubileet i 2014, der særlig Grunnlovens

nalt og lokalt, media og andre aktører.

§2 ble trukket frem. Denne paragrafen forbød

Medlemskap i nasjoner dreier seg både om hvem

i utgangspunktet jøder, munker og jesuitter adgang

som identifiserer seg med og føler tilhørighet til

til riket – altså basert på religion. Paragrafen ble

nasjonen, og hvem som anerkjennes som en del

endret trettisyv år senere, i 1851, men illustrerer de

av fellesskapet. Medlemskap i (nasjonal)staten

religiøse grensene, rent territorielt, slik de ble

reguleres gjennom statsborgerskapet som formell

demarkert i Grunnloven. Hva slags historiefortelling

status. Men forholdet mellom statsborgerskapet

fremmes i dag når det gjelder nasjonens «religiøse

som medlemskap i statens politiske fellesskap, og

grenser»? Vi lever i dag i et samfunn som langt

et opplevd og anerkjent medlemskap i nasjonen, er

på vei er tros- og livssynsåpent, det er i alle fall et

ullent, også i norsk kontekst. Altså, uformell aksept

uttalt politisk mål. Samtidig er det en humanistisk

blant medborgerne som likeverdige medlemmer av

og kristen kulturarv som ikke bare er innskrevet

nasjonen, følger ikke nødvendigvis av å ha norsk

i Grunnloven, men som også gjennomsyrer mye av

statsborgerskap, slik vi ser i elevenes eksempler når

landets kultur: alt fra stavkirkene til høytidsdagene

det gjelder det å være hvit eller ikke. Dette reiser

i mai, som få lenger vet hvorfor er fridager.

noen åpenbare utfordringer for hvordan grenser for

Hva er så skolens rolle i å formidle og undervise

nasjonen skal forstås. Hvilke grenser og premisser

om nasjonens religiøse historie og samtid, om

for medlemsskap er det som fremkommer, når barn

hvordan nasjon og religion henger sammen og

som både er født i Norge – og har norsk stats-

samtidig er uavhengig av hverandre, til ulike tider,
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for ulike mennesker? Dette er spørsmål som er

fullt stille spørsmålet: Hva tenker barnet eller ung-

brennende aktuelle, enten det gjelder norsk islam,

dommen hvis begge foreldrene er født i et annet

norske jøders erfaring av økt hets, også i skolen,

land enn Norge? Det var ikke mine forfedre, så det

hvordan innvandrere og etterkommere fra ulike deler

er ikke min sang – ikke mitt land? Eller, dette er

av verden som er kristne møtes, eller forholdet

et budskap og en historie jeg og min innflyttede

mellom en historie der kristen kulturarv uten tvil

familie får skrive oss inn i, får et eierskap til gjennom

er avgjørende, mens nåtidens forhold til kristendom-

nåtiden og en felles fremtid? Begge deler er kanskje

men er svært sammensatt.

sannsynlig, men hvordan spiller det en rolle hva som

Når skolen bedriver sin nasjonsbygging, er det

blir sagt på skolen, når «Ja, vi elsker» skal øves på?

ofte gjennom pensum og lærebøker – litteraturhis-

Nasjonsbygging i skolen har som hensikt å sosiali-

torien, historien og geografien preger mye av det

sere elevmassen inn i det nasjonale fellesskap, som

som skal formidles. Samtidig er det også elementer

barn og unge, men ikke minst som fremtidens

som er mindre teoretiske, spesielt i tilknytning til

voksne medborgere. Da er det som foregår på

17. mai-feiringen rundt om på alle landets skoler.

skolen svært viktig – både pensum og det lærerne

I ukene før 17. mai øves det på «Ja, vi elsker», og barn

formidler på ulike vis – og samhandling elevene

(kanskje mer enn ungdom), synger: «... alt hva

imellom.

fedrene har kjempet, mødrene har grett ...» Kanskje

En vanlig forståelse av nasjoner er at det er et

tenker ikke barn så nøye over ordlyden i en tekst

ovenfra-og-ned-fenomen, som defineres av eliten

som kan være vanskelig å forstå. Men man kan like

og personer i maktposisjoner, eksempelvis kongen
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og statsministeren. Videre forstås nasjoner som

elevene selv er innvandret til Norge.4 I vår studie

skriftliggjort gjennom eksempelvis offentlige doku-

var 15 % av elevene norskfødte med to innvandrer-

menter, samt innenfor skolen som institusjon;

foreldre, mens 11 % av elevene var norskfødte, og

gjennom utdanningspolitiske styringsdokumenter,

hadde en innvandrerforelder (dette siste har vi ikke

læreplaner og kompetansemål. Ved en slik til-

tilgjengelige tall på for norske videregående skoler

nærming til nasjoner forstås individer, inkludert

generelt). En årsak til at sammensetningen i vår

lærere og elever, som passive mottakere av nasjo-

studie er litt annerledes enn det generelle bildet, er

nale strukturer. Vårt utgangspunkt er imidlertid at

at fire av de seks skolene som deltok, ligger i Bergen

dette kun er den ene siden av medaljen – for elever,

og Oslo, byer med høyere andel innvandrerbefolk-

lærere, og lokalsamfunn er både mottakere og

ning enn snittet i Norge. To skoler i hver av byene

samskapere i hva nasjonen til enhver tid er og opp-

ble valgt, i begge tilfeller to skoler som var mer

leves som.

«mangfoldige» enn gjennomsnittet, og to skoler som

HVEM DELTOK I STUDIEN?

var mindre «mangfoldige» enn gjennomsnittet, for
de to byene.

Figuren viser familiebakgrunnen til individene som

Det er viktig å understreke at det blant elevene

deltok i vår studie. Mens 2/3 av elevene hadde to

i vår studie – slik det er i norsk skole – er så godt

foreldre født i Norge, hadde omtrent 1/3 ikke det.

som umulig entydig å definere hvem som er norsk

23 % hadde to foreldre født i utlandet, mens 12 %

ut ifra familiebakgrunn. Her er det elever som har to

hadde en norskfødt forelder og en forelder født

foreldre født samme sted de selv er vokst opp,

i utlandet. Blant dem som hadde to utenlandsfødte

elever med foreldre fra ulike deler av Norge, elever

foreldre, hadde 15 % foreldre som var født i forskjel-

som har en mor født i Ål og en far fra Nairobi, elever

lige land (utenfor Norge). Blant dem som hadde en

med besteforeldre født i tre ulike land, elever med

norskfødt forelder og en utenlandsfødt, var dette

besteforeldre som kom til Norge for femti år siden

stort sett familier med en forelder med innvandrer-

og adopterte ikke-hvite elever. Enten vi ser på

bakgrunn og en uten.

elevenes familiehistorier og hudfarge, eller hva

Variasjonen og mangfoldet i elevenes familiebak-

de sier om norskhet, så ser vi en norskhet i flertall5

grunn er betegnende for det økende migrasjons-

som rommer forskjellighet (Erdal & Strømsø, 2016).

relaterte mangfoldet i det norske samfunnet, og
særlig blant unge mennesker. Til sammen 34 land

ERFARINGER MED UNDERVISNINGSOPPLEGGET

ble nevnt som fødeland for elever og foreldre til

Det første trinnet i opplegget vårt, som muliggjorde

elever i denne studien, med 289 deltakere. Samtidig

individuell refleksjon, var tekster der elevene kunne

er det verdt å merke seg at 90 % av elevene er født

sette ord på tanker og følelser som for noen er

i Norge, mens 94 % har norsk statsborgerskap (6 %

veldig aktuelle, for andre ikke – før de skulle gå inn

av disse har dobbelt statsborgerskap).

i en gruppe med andre og snakke om de samme

Til sammenligning er det på videregående skoler

temaene. Her kommer noen eksempler:

i Norge totalt 4 % av alle elever som selv er født
i Norge med to innvandrerforeldre, mens 10 % av

4

https://www.udir.no/globalassets/upload/statistikk/innvandrere-i-grunnopplaringen-2014.pdf (23. august 2017).

5

Les mer om «Norskhet i flertall» her: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=9128.
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«Man trenger ikke være hvit i huden, ha

At mange muslimer opplever fordommer i hverdag-

blå øyne, være kristen, snakke flytende

en, var noe ikke bare elever med egen muslimsk

norsk, elske å gå på ski og spise brunost

bakgrunn tok opp, eller var opprørt over. Dette ble

for å være norsk, mener jeg. For faktumet

av noen knyttet til religionsfrihet, av andre til

er jo at det er et fåtall som faktisk er

rasisme, og av andre igjen, som eleven vi siterer over,

akkurat slik i Norge. Norge er et fargerikt

til en erfaring av at dette er det Norge jeg lever

land. Alle har ytringsfrihet. Alle kan tro på

i, det er et mangfoldig samfunn – der det er ugreit

hva de vil. Gå kledd i hva de vil. Og mene

at mangfoldet ikke aksepteres.

hva de vil. Derfor er alle så forskjellige,
og disse forskjellene er med på å skape

«Språket er veldig viktig for å kunne si

det norske slik det er her og nå.»

at man er norsk. Språket er en så stor del

(elev i Tromsø)

av identiteten vår, og jeg tenker at hvis
man kan snakke norsk, så har man noe

Elevene vi møtte, var svært bevisst på det mang

av det grunnleggende norske. Språket

foldet som danner det norske samfunn i dag, og

gir også tilhørighet.» (elev Oslo)

absolutt ikke bare med tanke på migrasjonsrelatert
mangfold. Mange elever tok også opp stereotypier

Det å kunne snakke sammen, med et felles språk,

om det «typisk norske», som de utfordret.

er grunnleggende fellesskapsdannende. Dette var
noe som kom veldig klart frem i ungdommenes

«Eit stort fleirtal i dagens norske samfunn

refleksjoner, og handler både om det hverdagslige,

er del av den norske kyrkja. Betyr det

men også om et mer fundamentalt spørsmål om

at du må vere kristen for å vere norsk?

hvordan og hvorvidt man er i stand til å forstå

Bussvenninna mi er ikkje kristen. Ho er

hverandre. En del av elevene var klare på at det

muslim, ber fem gonger om dagen og

å kunne norsk for dem var en grense for norskhet

går av og til med hijab. Likevel følger ho

de kunne stå inne for.

norske reglar, snakkar norsk og er med
på pizzakveld når jentegjengen samlast.

«Jeg tror det ligger litt i underbevisstheten

Ho oppfører seg som ein vanleg norsk

til mange. Man har gjerne mer fordommer

ungdom, sjølv om ho har anna tru enn

enn man liker å innrømme for seg selv.

meg. Ho er framleis norsk statsborgar.

Hvorfor er det slik? Kanskje er vi redd

Eg blir oppriktig sint om nokon seier at

for endringer?» (elev Bergen)

ho ikkje er norsk fordi ho er muslim. Blir
eg òg plutseleg utlending om er skifter

Grenser for norskhet finnes og erfares og ble reflek-

tru til buddhismen? Noreg er blitt eit

tert over både som noe som faktisk skjer – og med

multikulturelt samfunn, og det må vi

tanke på hvordan man ønsker seg at det skal være.

akseptere.» (elev Sogn og Fjordane)

Noen elever reflekterte slik denne eleven fra Bergen
gjorde, over ambivalensen som erfares i det norske
samfunnet av den endring som migrasjonsrelatert
mangfold fører til.
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Foto: Forfatterne

«Jeg tror veldig på at man kan bli norsk.

SPRÅK, FØLELSER, DET SYNLIGE OG PROSESS

Jeg synes det er en selvfølge at en person

På bildet ser du en av oppgavene vi har i diskusjons-

som deltar i det norske samfunnet, skal
kunne betegne seg som norsk.»
(elev Tromsø)
Mens noen elever vektla fortiden, var andre mer
opptatt av fremtiden, av det at det går an å bli
norsk. Og samtidig at det å bli norsk – eller å være
norsk – både rommer forskjellige ting og samtidig
er et medlemskap i et fellesskap som har og bør
ha grenser.

opplegget, hvor vi ber elevene om å bli enige om
plassering av ulike kort med stikkord på faktorer
som kan – men ikke må – være relatert til det å være
norsk. Å snakke norsk blir tilnærmet i alle grupper
plassert av elevene i sentrum av det som er viktig
for å være norsk. At det å snakke norsk oppfattes
som helt sentralt for det å være norsk, er dermed
et viktig, men antakelig ikke overraskende funn. Å
kunne kommunisere på norsk ble oppfattet som
nokså ukontroversielt – og en helt fundamental
betingelse for å delta i det norske samfunnet, og
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dermed også for norskhet. Kanskje er dette en banal

stemmer overens. En del diskusjoner er «politisk

dimensjon ved norskhet, men den fremstår likevel

korrekte» – men dette brytes også ofte. Også i

som viktig for elevene, ofte viktigere enn statsbor-

elevtekstene der hver enkelt skrev alene, er det

gerskap eller fødeland.

paradokser i egen forståelse av norskhet som reflek-

Sammen med det å snakke norsk er det å bidra

teres over. Kategorien ’norsk’ brukes altså på ulike

i samfunnet blant faktorene som vurderes som

måter, mer eller mindre bevisst, i prosesser der

sentrale. Her er bidragene åpent definert, men

elevene kategoriserer seg selv og hverandre, inn og

inkluderer oftest arbeid, samt frivillig engasjement,

ut av «norskhet».

og det å bry seg. Refleksjoner om hvorvidt det
stilles andre krav til personer med innvandrerbak-

Her er et utdrag fra en fokusgruppe som speiler
dynamikken beskrevet over:6

grunn, og om dette er riktig, går igjen. Her kan man
også trekke frem at det i tilknytning til det å snakke

P1: Betyr hudfarge noe med hensyn

norsk, også ble understreket at det dreier seg om

til norskhet

å kunne kommunisere for å kunne være en del av

Flere P: nei

samfunnet og fellesskapet. Det var ikke et unisont

P2: Det har mye å si.

krav om aksentfri norsk, samtidig som dialektenes

P3: Syns du det?

rolle i å definere det norske også ble fremholdt av

P4: For å være norsk? Eller for å bli

mange elever.

sett på som norsk?

Det andre funnet vi vil trekke frem, og som

P5: Eller føle seg norsk, liksom?

understrekes av mange av elevene, er følelsen: Det

P2: For å føle seg og bli sett på som norsk.

å føle seg norsk er det som burde være viktigst, det

P5: Ja, men hva med de som er adoptert, da?

er det som spiller en rolle. Føler du deg norsk, så er

P2: Nettopp, det er mye lettere å komme

du norsk. Samtidig er erkjennelsen av at identitet er

inn i det norske samfunnet hvis du har

relasjonell veldig til stede – ens egen følelse av

et vestlig utseende. Hvis du har feil

å være norsk kan utfordres av andres syn – dersom

utseende, så kan du lett bli utelukket.

man ikke blir sett på som norsk av andre. Denne

P2: «Hvor er du ifra?» Så er det sånn:

erkjennelsen er meget klar også i klasser med ingen

«Nei, jeg er født og oppvokst i Norge»,

eller få personer med synlig minoritetsbakgrunn.

men så er det: «Hvor er du egentlig fra?»

Elevene er tydelig på at hudfarge sees på som

Så er det sånn, mine besteforeldre var

irrelevant – eller at det burde være det – for hvem

fra India, men jeg er fra Norge.

som er norsk i dag. Samtidig er de klar over at det

P1: Men det er ikke umulig å være norsk

i praksis har en betydning for førsteinntrykket man

da, hvis du har en annen hudfarge.

danner seg av andre – og det er en implisitt hvit eller

P5: Men hvor irrelevant er det da?

ikke-hvit forståelse her.

P1: Jeg vil si at det er ganske irrelevant,

Med andre ord viser elevenes diskusjon en

det er min mening i alle fall.

bevissthet om forskjellene mellom selv-definert

P4: Jeg er enig med det som P1 sier

og tilskrevet identitet, som ikke nødvendigvis

(…) man vil gjerne si at det ikke har

6

Vi skriver mer om dette i en engelskspråklig artikkel (Erdal & Strømsø 2019a).
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gjelder på flere nivå. Identitet som prosess kommer

å si enn vi vil at det skal ha å si.

tydelig frem i mange elevtekster hvor de reflekterer

P1: Litt mer indirekte kanskje.

over barndomsår og ungdomstiden. Også identitet

P2: Jeg har jo et annet utseende,

som prosess over generasjoner, med tanke på for-

og jeg opplever at det har noe å si.

eldre og besteforeldre. Da vi ba elevene om å trekke

Flere P: Ja.

frem én ting de ville ta med seg videre fra sin del-

P1: Ja, men det burde jo ikke være slik. Vi

takelse i prosjektet vårt, var det mange som nevnte

vil jo ikke innrømme at det skal være sånn.

hvordan denne perioden hadde gitt dem rom for

P2: Det burde ikke være det, men …

å reflektere rundt hva det vil si å være norsk, på

P5: Men vi kan ikke gå ut ifra hvordan

en måte som de ellers ikke hadde opplevd. Dette

vi har lyst til at det skal være.

var i seg selv en erfaring med en refleksjonsprosess

P1: Nei nettopp, men dessverre er det

rundt norskhet for dem. Dette er også en av grun-

sånn, det bør forandre seg.

nene til at vi slår et slag for dialogbasert refleksjon
om norskhet med ungdom i skolen i dag: Det

Vi tolker denne sekvensen dithen at den dreier seg

er svært få andre slike rom for å bidra til, støtte opp

om synlige forskjeller, om hudfarge som en grense

om og tilrettelegge for en slik prosessuell tilnærming

for norskhet. Dette handler om hvordan du ser på

til spørsmål om identitet – som er fundamentale for

andre, hvordan andre ser på deg, og hvordan du tror

individet så vel som for samfunnet vårt.

at andre ser på deg. Vi finner at hudfarge ofte
erfares som en grense for om man blir sett på som

INNFALLSVINKLER PÅ NORSKHET

norsk eller ikke. Denne erfaringen deles særlig

Hverdagserfaringer rommer tatt-for-gitte fellesskap,

av personer som ikke er hvite. Men denne grensen

delt hverdag og felles språk, men også erfaringer

er ikke absolutt. På tvers av elevenes bakgrunn

der hudfarge og navn av andre settes foran, noe

er deres forståelse av norskhet basert på hvordan

som kan bidra til en opplevelse av å bli utestengt fra

de erfarer at norskhet er, og på hvordan de mener

dette fellesskapet. Å føle seg norsk fordrer andres

at norskhet bør være.

aksept. Dersom ens norskhet forblir på prøve, opp-

De aller fleste elevene mener at hudfarge ikke er

leves dette naturlig nok som utfordrende for mange

en legitim grense for norskhet i dag. Elevene reflek-

unge norskfødte gutter og jenter. Hudfarge og navn

terer også over egne førsteinntrykk, der nettopp

er konkrete markører som bevisstgjør om en norsk-

hudfarge kan spille en rolle, men der dette ikke

het som kan favne vidt, men som ikke alltid gjør det

oppleves som greit. Imidlertid ser de at det ofte får

i praksis.

spille en rolle i det offentlige rom, der media og

Elevenes erfaringer tyder på at forestillinger

politikeres utspill er viktige. Et lite fåtall av elevene

om norskhet ikke alltid holder tritt med hverdags-

opprettholder også en statisk nasjonsforståelse,

erfaringenes virkelighet. Dette gjelder på tvers

der hudfarge, rase og etnisitet er definerende for

av foreldres fødeland, og hvor i landet elevene bor,

hvordan de forstår nasjonens grenser – blant dette

selv om det kanskje er mer fremtredende i Oslo.

mindretallet finnes elever både med og uten innvan-

Det oppstår en friksjon som ikke alltid er enkel

drerbakgrunn (Erdal & Strømsø, 2018a).

å håndtere. For dersom en statisk forestilling om

Et tredje funn dreier seg om prosess, og dette

norskhet definert av hudfarge og stamtavle skulle
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gjelde, hvilke følger ville det ha? Eller dersom man

om å fortelle om sin identitet og norskhet. Inntrykket

forkaster en slik forestilling om norskhet, hvilken

fra studien er at det er liten forståelse blant elevene

forestilling står man igjen med?

for hvorfor det er nødvendig og nyttig å skille unge

Mange elever beskriver med noe ironisk distanse

i Norge, på bakgrunn av om de har foreldre født

stereotypier om det norske: Kvikk Lunsj og appelsin

i Norge eller i et annet land. Her viser elevene

på skitur, om turer i skog og mark, men også

en kritisk forståelse av norskhet. Klarer skolen

om tradisjoner knyttet til jul, familie og matkultur.

å ta denne opp i seg? Hvordan er det lærebøker

Den ironiske distansen til tross dette er sentrale

og overordnede strukturer i skolen forholder seg

elementer i mange elevers refleksjoner om hva som

til norskhet?

kjennetegner det norske.

Hva er «etnisk norsk», og er det mulig å «bli

Det å forene ulike innfallsvinkler på det norske

norsk»? Disse spørsmålene er kilde til både forvirring

– hverdagserfaringer, forestillinger og stereotypier

og frustrasjon, noe som bunner i usikkerhet rundt

– nødvendiggjør et rom for friksjon og uenighet. Vi

hvilken rolle opphav og hudfarge har for å være

ser i vår studie at det blant elevene er et rom som

norsk, hvor for eksempel ens idealer eller forståelse

har tilstrekkelige fellesnevnere til at norskhet for de

av hva en nasjon er, ikke alltid samsvarer med ens

aller fleste er en størrelse som intuitivt gir mening.

egne hverdagserfaringer, som fellesskap på skolen

Elever fra studiespesialiserende og yrkesrettede

og i klassen. Selv om de fleste elevene mente at det

linjer, og fra helt ulike deler av landet, ser ut til å dele

å føle seg norsk, og ens egen erfaring av identitet

mange av disse fellesnevnerne, og slik erfaringen av

personlig, var det viktigste for om noen var norsk

en norskhet «i flertall» som også inkluderer dem selv.

eller ikke, erkjente de samtidig at andres anerkjen-

Men ikke uten unntak – noen elever definerer seg

nelse også var en viktig faktor, selv om de ikke

«ut» av enhver fortelling om det norske.

nødvendigvis mente at det burde være slik.

UBEHAGET RUNDT DET «ETNISK NORSKE»

enn norsk samtidig, er viktig for mange. Hva inne-

Elevene uttrykker – på tvers av foreldres bakgrunn

bærer det å være helt norsk, og må man da være

– en frustrasjon over betydningen av «etnisk norsk».

bare norsk? Gitt en forståelse av nasjonen som

Mange spurte: Hva er definisjonen? Da vi spurte

dynamisk og erfart, slik elevene ofte selv la til grunn:

elevene om hvordan de selv forstod dette, dreide

Nei, for du blir ikke mindre norsk av å kunne flere

egendefinisjoner seg ofte om det å være født

språk eller av å ha besteforeldre i andre land. Det

i Norge, kanskje å ha foreldre født i Norge. Forstå-

gjør at familien din ikke bare er norsk. Men en norsk-

elsen av nasjonen – eller av det «etnisk norske» –

het i flertall forutsetter ikke en brøk som går opp

som genetisk var sjeldne, men disse finnes.

i tallet én; når du er født og oppvokst i Norge, med

Spørsmålet om man kan være norsk og noe annet

De færreste var komfortable med å gradere

mor født i Danmark og far født i Pakistan, så er dette

norskhet ut ifra hudfarge og foreldres fødeland.

en del av din bakgrunn. Du kan føle deg helt norsk,

Er du født i Norge og føler deg norsk, så er du norsk,

og litt dansk og litt pakistansk, eller grader av flere

mente de aller fleste, uansett foreldres bakgrunn.

av disse, og dette endrer seg i ulike faser av livet.

Mange elever opplevde begrepet «etnisk norsk»

I dag har over 250 000 mennesker – hovedsakelig

– og dets bruk i media og politikken – som uklart

barn og unge – en forelder som ikke er født i Norge,

og frustrerende. Ingen av elevene i studien brukte

og en forelder som er født i Norge.

denne beskrivelsen om seg selv da de først ble bedt
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MANGE MÅTER Å VÆRE NORSK PÅ

ER NASJONAL IDENTITET VIKTIG?
Det er åpenbart slik at «norskhet» som identitets-

«Å være norsk, rommer mye. Norskhet

kategori ikke er like viktig for alle, og for en del ikke

er et fenomen i prosess, der historie

viktig – uavhengig av hvordan de stiller seg til

og tradisjoner har sine roller, og nye

å definere seg selv som norske. Samtidig er det like

ting finner sin plass.»

åpenbart at «norskhet» er en identitetskategori alle
skoleelever ved norske skoler møter, i løpet av et gitt

Dette var noen av konklusjonene fra nesten tre

skoleår og i ett skoleløp. Premisset for denne artik-

hundre elever på seks videregåendeskoler i Tromsø,

kelen er at skolen – som en nasjonsbyggende

Sogn og Fjordane, Bergen og Oslo, som deltok i vår

institusjon – har et ansvar for å tilrettelegge for

studie. De skrev en tekst, deltok i en diskusjons-

en kritisk, reflekterende, dialogbasert samtale om

gruppe, og vi samlet systematisk bakgrunnsinfor-

nasjonal identitet – og har makt til å gjøre dette

masjon om hver elev og hans/hennes familie-

på inkluderende så vel som på ekskluderende måter.

bakgrunn. Vi fant med andre ord det vi har valgt

Denne makten bør skolen som institusjon, og hver

å kalle en «norskhet i flertall» – en norskhet som

enkelt lærer, være seg bevisst.

reflekterer nettopp det faktum at det finnes mange
måter å være norsk på.

Vårt premiss er at temaet – nasjonal identitet,
norskhet og inkludering/ekskludering – finnes og

Gjennom de trettitre rundene med øvelsen «Hva

dermed bør tas opp og innlemmes i skolens under-

vil det si å være norsk?» som vi gjennomførte med

visning på en ansvarsbevisst måte. Gjennom dette

elevgrupper, fant vi gjennomgående at elevene enes

utnyttes et mulighetsrom for konstruktive refleksjo-

om at det å snakke norsk er viktig; så viktig at det

ner som har potensial for å være fellesskapsbyg-

ofte tas for gitt. For de fleste er det å være født

gende unge mennesker imellom – unge mennesker

i Norge en viktig del av det å være norsk. Samtidig

som helt uavhengig av hvordan de selv velger

er de enige om at det å føle seg som norsk, er et

å beskrive sin nasjonale identitet, er del av den

tegn på at man er norsk. Å føle seg som norsk mener

norske skolens nasjonsbyggingsprosjekt. Vår tilnær-

elevene henger sammen med å være del av det

ming er at dette er et iboende positivt, inkluderende

norske samfunnet, selv om dette ikke alltid er pro-

og fellesskapsdannende prosjekt – dersom det

blemfritt. Patriotisme er også et element i norsk

legges til rette for det.

heten: Elevene refererer til Kongen og Grunnloven,

Etter avslutningen av forskningsprosjektet har

den norske naturen, eller å være stolt av å si at man

vi også gjennomført opplegget vårt med lærer

er norsk når man er på ferie i utlandet.

studenter på universitetet. Her var det flere av dem

Det at elevene i mange av gruppene – men slett

som ga uttrykk for et tydelig ubehag ved å måtte

ikke alle – fremhevet patriotisme, overrasket oss,

forholde seg til nasjonen på denne måten. Det var

kanskje fordi vi hadde en forventning om at nasjonal

særlig bekymringer knyttet til risikoen for at noen

identitet enten ikke oppleves som så vesentlig

elever skulle oppleve seg selv som ekskludert som

i hverdagen, eller at patriotisme ikke er noe ungdom

følge av undervisningsopplegget – det å måtte sette

er så opptatt av, selv om de måtte tenke at nasjonal

ord på egen og andres identitet og tilhørighet her

identitet er viktig. Kartet stemte rett og slett ikke

i Norge. Sagal Goala fant i sitt masterprosjekt (2019)

helt med terrenget her – det var mer patriotisme

at måten elever med minoritetsbakgrunn (i hennes

enn vi hadde ventet.

prosjekt primært født og dels oppvokst i utlandet)

15

Vi, oss og de andre i klasserommet: Å tilrettelegge for
dialogbasert refleksjon om norskhet med ungdom

16

diskuterer med hverandre om norskhet på, er nokså

det rom for å tenke seg at identiteten «utlending»

annerledes enn når man diskuterer i en helklasse-

blant ungdommer med innvandrerbakgrunn i Norge

setting der alle elever er tilstede.

i dag er en underkategori av den større kategorien

Dette er viktig innsikt, fordi det understreker

«norsk ungdom»? Eller er det slik at ungdommer

verdien av klassefellesskapet, og det potensialet

som selv-definerer seg som «utlendinger», nødven-

som ligger i å diskutere med hverandre om norskhet

digvis identifiserer seg med foreldrenes nasjonale

i nettopp dette fellesskapet. Vi understreker derfor

identitet(er)? Dette siste vet vi jo at stemmer i svært

også her at vårt opplegg, slik vi gjennomførte det,

varierende grad: For noen er dette sentralt, deriblant

og vil anbefale å bruke det, absolutt ikke bør brukes

ungdom med kurdisk bakgrunn, for mange andre er

med ungdom som deles inn i grupper basert på

identiteter som er sammensatte, norsk-somalisk eller

(antatt) identitet og tilhørighet, men at man jobber

norsk-pakistansk, mer naturlig å referere til enn

sammen i klassefellesskapet, slik man normalt gjør

foreldrenes nasjonale identitet alene, men dette

i skolehverdagen. Dette er fordi diskusjonene nød-

varierer veldig (Erdal & Strømsø, 2018a; Erdal, 2019).

vendigvis må være relasjonelle og dynamiske,
og det fordrer at ulik erfaringsbakgrunn og familie-

AVSLUTNING: ET OMFAVNENDE «VI»

historier sammen danner et mye sterkere utgangs-

Gjennom denne teksten ønsker vi å illustrere hvor-

punkt for samtale, enn dersom man forsøker å styre

dan skolen kan være en mulighetsarena for å skape

hvem som «passer» til å snakke sammen om temaet

et «omfavnende vi». Denne teksten er skrevet først

norskhet på forhånd.

og fremst ut av en dyp forpliktelse til de mange

Men hva så med de hverdagslige merkelappene,

elevene vi fikk lov til å snakke med – og få innsikt

der ungdommer beskriver seg selv som «utlending-

i deres tanker og refleksjoner – gjennom vårt arbeid

er» og «norske» – gjerne gjensidig? Boken De andres

i 2015/2016. Slik som «Amina», en elev ved en videre-

skole (Eriksen 2017) tar opp spørsmål om gruppe-

gående skole i Oslo:

dannelse, utenforskap og etnisitet i dagens norske
skole på måter som vil være gjenkjennelige for

Jeg er en nordmann som ser ut som en

mange lærere, elever og foreldre. Gruppedannelser

somalier. Overalt møter jeg en vegg av

i skolen, også basert på kategorisering av seg selv

uforståelighet. Tidligere kunne jeg ikke

og andre, som henholdsvis «utlendinger», «norske»

skjønne hvordan jeg kunne være noe

eller andre gruppekategorier, er relativt vanlig. Vårt

annet enn norsk, og hver gang kommen

utgangspunkt speiler også dette, samtidig som vi

tarer som «innvandrer» ble slengt mot

stiller noen kritiske spørsmål ved hvordan man skal

meg, ble jeg alltid like sjokkert. Innvandrer?

forstå og forholde seg til ungdommers selv-definer-

Jeg har da aldri vandret inn noe sted?

ing som «utlendinger», når disse elevene som

(....)

gruppe i en klasse ofte kun har det til felles at de

Uansett hvor trist det er at beskrivelsen

snakker norsk sammen, er født (oftest) i Norge, og

«Europas negre og hjemlandets tapere»

går sammen på en helt vanlig norsk skole, og har

passer meg, så er, til syvende og sist, det

foreldre født i ulike land.

å være norsk ikke nasjonaliteten som står

Hvordan skal da skolen, eller vi som forskere, forstå

på passet, men nasjonalfølelsen. Faktorer

merkelappen eller identiteten som «utlending»? Er

som hudfarge, etnisitet, tro og tilhørighet
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og navn har lite å si dersom du er stolt

Det var fruktbart for gruppediskusjonene at

av å være norsk, føler deg ekstra happy

elevene hadde reflektert over temaet hver for seg

på 17. mai, overlykkelig når vi slår sven

på forhånd. Gjennom diskusjonene ble de klar over

skene i ski (uansett hvor lite peiling du

at ikke alle tenkte likt som dem, verken når det gjaldt

har på ski), og at du liker å skryte litt ekstra

hva nasjonen er, ei heller hvem som inngår i nasjo-

av vårt kjære Norge i utlandet. Ta det fra

nen. Diskusjonsoppgaven ga eleven et utgangspunkt

en svart jente i hijab, hvor alt ved meg

for å utforske dette sammen, der noen elever var

skriker det motsatte av det jeg er.

villige til å endre synspunkt, var det andre som ble
enige om å være uenige. Det elevene i vår studie

Aminas refleksjoner understreker mulighetene og

klarte, var å behandle hverandre med respekt selv

fortvilelsen, håpet og frustrasjonen, og kanskje

om de kunne være grunnleggende uenige i hver-

fremfor noe – det ansvaret for å se og inkludere

andres tanker og holdninger. Dette i seg selv la

unge mennesker i det norske samfunnet i dag, som

grunnlag for en forståelse av en nasjon i flertall.

hviler på oss alle. Skolen som en arena der alle barn

Skolen kan være en mulighetsarena for dialog

og unge møtes, som fellesskapsbyggende institusjon

og økt innsikt i egne og andres perspektiver, verdier

og som mulighetsarena, har en helt spesiell rolle

og prioriteringer. Dette er en uvurderlig ressurs

i barn og unges liv, og derfor også et stort ansvar

og mulighet i et mangfoldig samfunn. Når media

for å bidra til aktiv og likeverdig inkludering i felles-

og politikk polariseres, og «oss» og «dem»-retorikk

skapet i samfunnet vårt.

får råde grunnen, er fellesskapsarenaer som skolen,

Norskhet er et dynamisk og prosessuelt fenomen

viktigere enn noen gang.

i hverdagen til de fleste elevene som deltok i vår

Dialogbasert arbeid, der uenighetsfellesskapet

studie. Denne norskheten i flertall er ikke friksjonsfri.

som erfaring kultiveres, er prosesser der klassen som

Et samfunn – og et nasjonalt fellesskap – som rom-

fellesskap gir helt unike muligheter (Iversen 2014;

mer forskjellighet og uenighet, krever mye av indi-

2017). Gjennom slikt arbeid bygges gjensidig tillit

videt. Viktigheten av kompetanse om og identi-

mellom unge mennesker som har mye til felles, og

fisering med demokrati og medborgerskap er kritisk

mye de ikke deler, langs mange ulike akser. En slik

for fellesskapet.

tillit muliggjør forståelse og respekt og kan gi rom

Hva nasjonen er, og hvem og hva som inngår

for mellommenneskelige relasjoner, som motvirker

i nasjonen, er ikke noe de fleste går rundt og tenker

lettvint «oss» og «dem»-retorikk, også langt inn

på i sine hverdagsliv. Det å få muligheten til å skrive

i fremtiden. I stedet får elevene verktøy til sammen

en individuell tekst om dette satte derfor i gang en

å meisle videre på det norske samfunnet de alle

refleksjonsprosess hos elevene i vår studie. De fleste

er en del av, og som de aller fleste av deres barn vil

tekstene fremsto som at forfatteren hadde et tatt-

vokse opp i, og dermed investere i «vi-et».

for-gitt-forhold til egen nasjonal tilhørighet og
reflekterte dermed over grensen for andres tilhørighet. Dette gjaldt imidlertid ikke for alle, og noen
tekster tok for seg egen og/eller venner og families
historier knyttet til det å ikke ha en betingelsesfri
tilhørighet til nasjonen.
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