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Etniske minoriteter i 
skole og utdanning
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Barn og unge med 
innvandrerbakgrunn

7 prosent av alle under 18 år i Norge har to 
utenlandsfødte foreldre
Omfatter om lag 90 000 unge under 18 år
9 av 10 har foreldre fra ikke-vestlige land
4 av 10 bor i Oslo
6 av 10 er født i Norge

Minoritetsspråklige elevers muligheter i 
skolen – alle odds mot seg?

Språk
Kultur
Innvandringssituasjon
Sosial klassebakgrunn

Skolesystemet – hvordan virker det?
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John Ogbus teori om frivillige 
migranter og ufrivillige minoriteter

Kritisk til konvensjonelle måter å forstå 
minoriteters muligheter i skolen

genetiske forklaringer
sosial klasse
kultur- og språkforklaringer

Ogbus teori: et aktørperspektiv
minoritetsgrupper utvikler sine egne kulturelle modeller

måter å forstå og fortolke omverden 

Minoriteters kulturelle modeller 
påvirkes av to typer krefter

1. Måter minoriteter innlemmes i samfunnet på
2. Minoritetsgruppenes egen respons på 

innlemmingen

frivillige migranter
(innvandrere, flyktninger)

ufrivillige minoriteter
(ufrivillig inkorporert i storsamfunnet)

Minoriteters innlemming i samfunnet

Frivillige migranter
sosialt underordnet gruppe
diskriminering

flyttet i håp om å oppnå et 
bedre liv

Ufrivillige minoriteter
sosialt underordnet gruppe
diskriminering

tvunget inkorporering 
gjennom slaveri, 
kolonialisering, erobring
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Minoriteters responser

Frivillige migranter
Problemer oppfattes som 
midlertidige
Positiv dobbel 
referanseramme
Tilpasning til systemet
Mobilitet gjennom 
utdanning

Ufrivillige minoriteter
Problemer oppfattes som 
varige
Negativ dobbel 
referanseramme
Kollektiv motstand
Alternativ karriereveier

Hvordan går det med 
minoritetsspråklige elever i skolen?

Svakere prestasjoner
Høyere motivasjon

Jon Lauglo: I motbakke, men med mer driv

Nyere forskning på feltet

Prestasjonsgapet noe større på videregående 
skole
Mindre kjønnsforskjeller blant minoritetselevene
Tydelige forskjeller mellom innvandrergrupper
Minoritetsungdom trives omtrent som andre
Små forskjeller i atferdsproblemer i skolen
Innvandrerforeldre svært ambisiøse på barnas 
vegne

store forventninger
men kan ikke bidra i samme grad som majoritetsforeldrene
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Krange og Bakken

Prestasjonsforskjeller forstås ut fra 
klasseforskjeller
… men klassebakgrunn gir ikke samme 
avkastning for minoritetselevene

Språk og begrepsutvikling
- hva slags språk kreves i skolen?

Dagligspråket
konkret, erfaringsbasert
kontekstavhengig
vanlig brukte ord
læres relativt raskt

Skolespråket
abstrakt, bokrelatert
kontekstuavhengig
fagterminologi
tar lenger tid å beherske

Mulige årsaker til problemer med 
begrepsforståelse

For lite eksponert for norskspråklige miljøer
For dårlig utvikling av morsmålet
Sosial bakgrunn
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Bidrar skolen til prestasjonsgapet?

Læreres forventninger
Middelklassepregete lærebøker
Elevsammensetningen på skolene
Fungerer særskilte undervisningsopplegg?

Innvandrerungdoms utdanningsvalg
(Dæhlen)

Lavere andel i høyere utdanning blant ikke-
vestlige innvandrerungdom
Forklares av ulikheter i sosial bakgrunn

Konklusjon: sosialt utjevende tiltak vil redusere 
utdanningsforskjeller 


