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Basert på refleksjoner og 
erfaringer fra nesten 300 elever 
i norske videregående skoler, 
er norskhet noe man gjør ved 
å være en del av det norske 
samfunnet. Språkets rolle er 
en fellesskapsfaktor som tas for 
gitt, og som er nokså usynlig i 
en ungdomstid som later til å 
foregå mye på norsk. En norskhet 
i flertall kommer tydelig frem: å 
være norsk rommer forskjellighet 
og uenighet. Men dette oppleves 
slett ikke alltid som problemfritt. 
Hvordan norskhet er i praksis, 
hvordan den bør være, og hvordan 
den oppfattes, rammer inn ulike 
typer fortellinger om nasjonen.

Elever i videregående skoles refleksjoner om det å være norsk idag
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ger, var de nokså entydige i sine tilnærminger 
til en norskhet i flertall. Dette er en viktig ramme 
for fortellinger om norskhet hvor det er rom for 
både forskjellighet og for uenighet, sålenge man 
sammen føler et ansvar for, og bidrar til det 
samfunnet man er en del av. Sentrale fellesnev-
nere foruten språk er det å føle seg norsk, det å 
være født i Norge, og det å ville være en del av 
felleskapet i samfunnet. 

Uenighetsfellesskapet i diskusjonene mellom 
de nesten 300 elevene som deltok i denne stu-
dien lover godt for fremtiden. Men uenighets-
fellesskapet er ikke et problemfritt fellesskap. 
Det å leve sammen og samhandle, på tvers av 
uengihet og forskjellighet, innenfor rammen av 
en norskhet i flertall, krever innsats og deltakel-
se; det krever at vi sammen bygger videre på det 
norske samfunnet vi er en del av.

Videre lesning

Så du tror du er norsk (www.bt.no/nyheter/inn-
sikt/Sa-du-tror-du-er-norsk-3361195.html)

#JegErNorsk - Aftenposten WebTV (www.aften-
posten.no/webtv/#!/kategori/100095/jegernorsk)

Når blir du norsk?  
(www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kro-
nikk-Nar-blir-du-norsk-41267b.html)

Fordommer i endring  
(pahoyden.no/2008/01/fordommer-i-endring)

Noter

1. Denne studien er en del av et større prosjekt, 
der vi også har intervjuet 60 personer fra 
20-86 år om deres synpunkter og erfaringer. 
Vi har også analysert taler, deriblant kongens, 
men også politiske debatter i Stortinget, og 
samlet og sett på meningsstoff fra fem for-
skjellige aviser rundt om i landet,  
www.prio.org/nation.

IX Det norske uenighetsfelleskapet

Norges nasjonaldag og grunnlovsdag, 17. mai, 
er en viktig dag for elevene. Alle har et forhold 
til 17. mai, men på forskjellige måter. Kanskje 
noe overraskende, var det en sterk grad av 
uttrykt patriotisme og stolthet over det å være 
norsk, og særlig i forbindelse med 17. mai. Noen 
elever  føler imidlertid at 17. mai ikke helt er 
«deres»,  men gir samtidig uttrykk for at det er 
en dag de respekterer og som de feirer fordi det 
er Norges dag.  Elevene trekker frem det unike 
ved de norske barnetogene, og prinsippene 
nedfelt i Grunnloven som sikrer oss demokrati 
og frihet.

I fokusgruppene ba vi elevene om å oppsumme-
re sin egen opplevelse av prosessen med både å 
skrive teksten og å delta i fokusgruppediskusjo-
nen. Flere av elevene konkluderte med at de me-
ner det er flere måter å være norsk på og ulike 
måter å tenke om det norske på. Det var også fle-
re som sammenlignet selve oppsettet for fokus-
gruppediskusjonen med det norske fellesskapet. 
Nettopp det at det var rom for å være uenige og 
samtidig  kunne snakke sammen om viktige 
tema på en respektfull og verdig måte. De trakk 
fram ytringsfrihet og religionsfrihet som viktige 
prinsipper for det norske uenighetsfellesskapet.

Vi tok også opp ulike potensielle utfordringer 
ved det å leve i et samfunn – det norske sam-
funnet – der det er forskjeller og uenighet, for 
eksempel med tanke på tro- og livssyn og ulike 
land man har familiebånd til. Forskjellighet og 
uenighet er ikke noe nytt, men i tråd med de-
mokratiets utvikling, og en endret sammenset-
ning i befolkningen, oppstår det nye spørsmål 
som fellesskapet må ta stilling til. Blant de man-
ge temaene vi tok opp var bruk av religiøse sym-
boler, som kors, av personer i offentlige roller og 
adskilt svømmeundervisning for jenter.

I flertallet av fokusgruppediskusjonene, der 
elevene måtte bryne seg på hverandres menin-

å ikke se på seg selv som norske. Det er imid-
lertid vanskelig å forstå dette helt løsrevet fra 
den konteksten de beskriver, hvor man ikke kan 
anta at egne følelser av norskhet vil bekreftes. 
Hverken i hverdagen, eller gjennom de fortel-
lingene om nasjonen som er vanlige. Samtidig 
er de fleste av dem også selv enige i at de er en 
del av det norske samfunnet, de samhandler i 
stor grad med venner på norsk, og når de er i ut-
landet blir de sett på som norske. Ofte også som 
norske og noe mer, med henblikk på foreldre 
eller besteforeldres opprinnelsesland.

Andre definerer seg selv som norske, men syns at 
dette er vanskelig fordi de opplever å ikke få lov til å 
føle seg norske. Felles for begge disse erfaringene og 
refleksjonene er det at elevene stiller spørsmål ved 
om man må være norsk på en bestemt måte, eller 
om det er rom for å føle seg norsk og samtidig føle 
andre tilhørigheter, enten de er etniske, nasjonale, 
religiøse, eller noe annet. Mens noen bare føler til-
hørighet til Norge, erfarer en del av elevene at fami-
liebånd til andre land følelsesmessig er viktige, og  
disse oppleves i seg selv ikke som en motsetning til 
det å være norsk, selv om det kan være utfordrende 
å ha «en fot i hver kultur».

Et fåtall av elevene som identifiserer seg som 
norske, er ikke åpne for å inkludere personer 
som er født i Norge, men har foreldre med inn-
vandrerbakgrunn, i sin forståelse av norskhet 
som ideal. Det er imidlertid som oftest uproble-
matisk for dem å leve sammen i fellesskap i det 
norske samfunnet. Dette dreier seg om bestem-
te typer fortellinger om hvordan norskhet bør 
være som ideal, hvor disse personene ikke pas-
ser inn på grunn av sitt geografiske opphav. Det-
te gjelder nesten utelukkende på generelt plan, 
og ikke overfor personer elevene selv kjenner og 
har felles erfaringer sammen med. Det er også 
vanskelig for elevene å skille mellom innvandre-
re som kom til Norge som voksne og dem som 
selv er født i Norge, men har foreldre som en 
gang innvandret, i refleksjonene om dette.

• En norskhet i flertall fremkommer, 
med mange fortellinger om norskhet, 
fordelt på kategoriene norskhet som 
hverdagserfaring, ideal, og stereotypi.

• Spørsmål om det er mulig å bli norsk 
er kilde til forvirring og frustrasjon, der 
opphav og det «etnisk norske»  
står sentralt.

• Lokal tilhørighet knyttes til måter å 
oppleve norskhet på, fordi det nasjonale 
erfares gjennom det lokale.

• Å føle seg norsk er avgjørende i spørsmål 
om norskhet, men elevene erkjenner at 
når andre ikke ser deg som norsk, så er 
ikke din egen følelse tilstrekkelig.

• En norskhet i flertall rammer inn 
fortellinger om norskhet hvor det er rom 
for forskjellighet og uenighet, sålenge 
man sammen føler ansvar for og bidrar 
til samfunnet man er en del av.
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1 Hva vil det si å være norsk i dag?

«Hva vil det si å være norsk i dag?», spurte vi 
nesten 300 videregåendeskoleelever høsten 2015. 
Gjennom elevtekster og fokusgruppediskusjoner 
med 16–18-åringer på seks skoler i Tromsø, Sogn 
og Fjordane, Bergen og Oslo, har vi fått innblikk 
i deres forståelser av og erfaringer med fellesskap 
og norskhet i dagens samfunn.

Det finnes ulike forståelser av hva en nasjon 
er, der grunnleggende spørsmål dreier seg om 
hvorvidt og hvordan man kan bli for eksempel 
norsk. Dette er også spørsmål elevene har drøf-
tet. Med utgangspunkt i et fokus på norskhet i 
dag, har vi vektlagt spørsmål om norskhet i end-
ring. Vi legger til grunn at nasjoner og nasjons-
forståelser endrer seg. Disse endringene dreier 
seg om globalisering og teknologi, om økonomi, 
om tro- og livssyn, men også om innvandring.

II Man føler seg norsk i utlandet

I fokusgruppediskusjonene begynte vi med en 
kort refleksjon fra hver elev om hvorvidt de så 
på seg selv som norske, om det var viktig, og når 
dette var noe de tenkte på. Fra Tromsø til Bergen 
og fra Sogn og Fjordane til Oslo var det ett felles-
strekk: når man er i utlandet tenker man over at 
man er norsk. Svaret var også det samme for dem 
som selv hadde foreldre eller besteforeldre med 
innvandrerbakgrunn: i foreldre eller besteforel-
dres opprinnelsesland opplevde mange, ofte mer 
entydig enn i Norge, å bli sett på som norske.

At norskhet erfares som åpenbart i utlandet, re-
flekterer at nasjonale identiteter for mange er et 
bakteppe som tas for gitt i hverdagen. Dette blir 
forsterket gjennom faktorer som det å snakke 
norsk med hverandre, som for elevene var auto-
matisert adferd. Dette innebærer imidlertid ikke 
at nasjonale identiteter er uvesentlige, men at de 
som oftest er én brikke blant mange, som dan-
ner den identiteten vi selv erfarer og står for, og 
som andre identifiserer oss med helt eller delvis.

III Hvilke stemmer teller i spørsmål 
om norskhet?

Hvem vi er som nasjon formes av våre erfarin-
ger, så vel som av politikkutforming og medie-
diskurser. Kongens nyttårstaler har for eksem-
pel stor symboleffekt, for hvordan vi forstår og 
snakker om det nasjonale «vi’et». I denne stu-
dien ønsker vi å forstå hvordan ungdom tenker 
om og erfarer det nasjonale fellesskapet.1

Vårt utgangspunkt er at elever på norske videre-
gående skoler, som følger ordinær undervising 
på norsk, er «norske elever» i videregående 
skole. Avhengig av tilnærming til «nasjonen» 
kunne vi for eksempel valgt å ta med kun per-
soner med norsk statsborgerskap, eller kun dem 
som er født i Norge, eller kun dem som er hvite 
i huden. Vår tilnærming til «norske elever» byg-
ger på en forståelse av nasjonen som noe som 
oppstår i fellesskapet mellom mennesker.

Studien vår inkluderer elever fra både studi-
espesialiserende linjer og yrkesfag, med en 
overvekt av de første (hovedsakelig av praktiske 
årsaker i gjennomføringen av studien). I analy-
sene våre forsøker vi å vektlegge de mange ulike 
perspektivene. Vi har ikke sortert deltakerne 
etter kjønn, ei heller etter hvorvidt foreldre var 
innvandrere, eller etter deres tros- og livssynstil-
hørighet. Vi ser på disse som relevante momen-
ter for forståelser og opplevelser av norskhet, 
men ikke som kategorier som definerer erfarin-
gene til elevene. Analysene våre bekrefter også 
et stort mangfold av erfaringer og refleksjoner 
på kryss og tvers av denne typen identitetsmar-
kører, selv om hudfarge og navn genererer en 
del nokså slående like erfaringer.

IV Mange fortellinger om nasjonen

På kryss og tvers av landet finner vi mange ulike 
typer fortellinger om nasjonen. Disse fortellinge-
ne kan deles inn i tre overordnede kategorier:  
1) fortellinger om nasjonen basert på hverdagser-

faringer, 2) fortellinger om nasjonen som ideal, 
om hvordan nasjonen bør være, og 3) fortellinger 
om nasjonen slik man typisk forestiller seg norsk-
het, det stereotype. Vi ser med andre ord norskhet i 
flertall, der de fleste av elevene bruker fortellinger 
i alle tre kategorier, men med ulike kombinasjo-
ner. Ofte er det friksjon mellom de ulike fortellin-
gene om norskhet elevene formidler i de ulike ka-
tegoriene. Dette speiler forvirring og frustrasjon 
omkring spørsmålet om hvorvidt man egentlig 
kan bli norsk.

I fokusgruppene stilte vi spørsmål om hvorvidt det 
å være «etnisk norsk» er viktig eller uviktig for det 
å være norsk. Dette reiste ofte nye spørsmål om 
hva «etnisk norsk» egentlig betyr. De fleste elevene 
hadde en klar formening om at det innebærer opp-
hav i Norge, helst over generasjoner. Noen foreslo 
at det handlet om å selv være født i Norge. Et fåtall 
opprettholdt idealet om nettopp opphav, og at det 
å være «etnisk norsk», er den eneste måten å være 
norsk på – eller i alle fall den beste måten å være 
norsk på. Imidlertid stemmer ikke et slikt ideal om 
en norskhet basert på opphav med mange elevers 
hverdagsopplevelse av norskhet siden de opplever 
at det er mange «unntak» til dette idealet. Denne 
friksjonen oppleves også blant de få vi hadde med 
i studien, som selv hadde foreldre med innvan-
drerbakgrunn, men også opprettholdt et ideal om 
nasjonale identiteter basert på opphav. Her blir 
venner og søskens sammensatte identiteter – også 
som norske – en utfordring for idealet om hvordan 
nasjonen bør være.

Mange elever både skriver om og diskuterer 
fortellinger om norskhet som noe man gjør 
ved å være en del av det norske samfunnet, for 
eksempel gjennom å bidra. En slik tilnærming 
til nasjonen trekker på en forståelse av nasjonen 
som et forestilt fellesskap som skapes gjennom 
relasjoner med hverandre. Fellesskapet er et po-
litisk fellesskap, der hver borger også er knyttet 
til staten gjennom statsborgerskapet. Denne 
tilnærmingen til idealet om nasjonen er for elev-
ene lettere å forene med de hverdagserfaringene 
av nasjonal identitet og fellesskap de selv har.

Den siste kategorien fortellinger fremkommer 
spesielt gjennom tekstene, der elevene indivi-
duelt reflekterte over norskhet. Noen av disse 
fortellingene er stereotype. Mange skrev om at 
man er norsk når man går på ski med Kvikk 
Lunsj og appelsin i ryggsekken. Dette er eksem-
pler som trekkes frem som typiske ting nord-
menn gjør, som tas opp med glimt i øyet. Den 
ironiske tilnærmingen til eksempler for hvordan 
man gjør norskhet leser vi som en bevissthet om 
at hva man synes er kjekt å gjøre eller å spise, 
ikke har betydning for om man er norsk eller 
ikke. Norskhet rommer ulike preferanser.

Samtidig er det noe mer her, med tanke på hvil-
ke fortellinger om nasjonen som fremstår som 
typiske, selv med ironisk distanse. Dette reflek-
teres på sosiale medier, der flere elever skriver 
om bilder de har delt av seg selv på fjelltopper 
med en Kvikk Lunsj i hånden. Til tross for en 
bevissthet om at norskhet kan utøves på ulike 
måter, er det ofte det typiske man velger å bruke, 
og på dennne måten blir dette også en aktiv del 
av ungdommenes identitetsutøvelse.

V Lokal tilhørighet og opplevelser av 
norskhet

Mange av refleksjonene til elevene dreier seg om 
et norsk mangfold som resultat av innvandring. 
Dette er også hovedfokuset i studien. Det er 
likevel viktig å påpeke at forskjellighet og uengi-
het følger mange akser – fra måten man ser på 
norskhet på – og hvilke typer fortellinger i de tre 
kategoriene man selv opplever som relevante – til 
politisk ståsted, tro- og livssyn, men også åpen-
bart sosio-økonomisk bakgrunn og karrierepla-
ner videre i livet, og, ikke minst, bosted i Norge.

Oslo-elevene skiller seg ut, på noen måter, mens 
det er overraskende mange fellesstrekk på tvers 
av elever i Tromsø, Sogn og Fjordane og i Ber-
gen, og mange av disse deles også med elever i 

Oslo. Mangfoldserfaringer i Oslo er ofte sterkere 
til stede, med et vell av ulike uttrykk. Trom-
sø-elevene skiller seg ut ved en større bevissthet 
om det samiske som en del av det norske felles-
skapet, som er relativt fraværende i de øvrige 
byene. Det som forener elevene fra skolene uten-
om Oslo, er imidlertid kanskje en sterkere opp-
levd tilhørighet til sitt lokale nærmiljø, som er 
del av det norske på sin unike måte. Oslo-eleve-
ne er mer opptatt av forskjellene innad i Oslo, og 
bruker lite tid på å relatere Oslo til Norge. Tross 
likhetene på tvers, og uenighetene og forskjelle-
ne som også går på tvers, er det åpenbart at lokal 
tilhørighet er tett sammenvevd med måter å 
oppleve norskhet på fordi man erfarer det nasjo-
nale gjennom det lokale.

VI Å føle seg norsk og bli sett på  
som norsk

 I fokusgruppene spurte vi elevene om hva det var 
som gjorde at de så på seg selv som norske. De 
aller fleste svarte: «Jeg er norsk fordi jeg føler meg 
norsk og jeg er født i Norge.» Disse to aspektene 
gikk igjen, men med en hovedvekt på det første. 
Først i neste omgang sa en del elever også «for-
eldrene mine er født her» eller «jeg har norsk fa-
milie». Elevene trakk fram flere unntak til denne 
argumentasjonen, som for eksempel elever som 
selv kom til Norge som barn, elever som var adop-
terte, eller at mange kjente andre ungdommer der 
dette var tilfellet, som jo var norske.

Elevene fremhever altså at dersom man selv føler 
at man er norsk, så er man norsk. Samtidig var 
det spesielt i fokusgruppene en erkjennelse av at 
dersom andre ikke ser på deg som norsk, så er 
ikke din egen følelse av å være norsk tilstrekkelig.

Dersom man er enige om at det å føle seg norsk, 
det å være født i Norge, det å være en del av sam-
funnet, er sentralt, hvorfor er det slik at elever 
med foreldre med innvandrerbakgrunn, ofte 
opplever å ikke bli sett på som norske? Dette var 
en problemstilling mange av elevene reflekterte 
over, både i tekster og i diskusjonene.

Førsteinntrykk ble også et viktig diskusjons- og 
refleksjonsmoment. Hva tror vi om hverandre 
ved første øyekast? Og hva tror vi at en annen 
tror om oss? Førsteinntrykk basert på hudfar-
ge – som en antakelse om at noen ikke er (helt) 
norsk – var en vanlig erfaring både hos dem som 
ble møtt med dette og dem som selv reflekterte 
over at de så andre slik. Her var hudfarge helt ek-
splisitt i fokus – og mange elever hadde et sterkt 

behov for å presisere at de ikke så seg selv som 
rasister. Antakelser basert på førsteinntrykk var 
heller ikke uvanlig om elever som er hvite – her 
er dynamikken nokså lik – fordi man tror man 
vet hvem andre er, basert på det man ser.

Mange elever reflekterte over at økt bevissthet om 
å ikke anta ting om andre, men å heller bli kjent, 
er viktig. En del elever understreket et ideal om at 
norskhet ikke bør knyttes til et bestemt utseende, 
men opplevde at de ikke alltid selv levde opp til 
dette idealet i måten de dannet sine førsteinn-
trykk. Samtidig var dette helt uproblematisk i eta-
blerte relasjoner, for eksempel med medelever.

VII Hvis man kan bli norsk – når?

Spørsmålet om man kan bli norsk, er kilde til 
både forvirring og frustrasjon. Dette bunner i at 
en del elever er usikre på om man egentlig kan 
bli norsk dersom man ikke har norsk opphav (og 
er hvit), og noen mener at dette ikke er mulig. 
For de aller fleste stemmer ikke dette overens 
med det de selv erfarer som norskhet i hverda-
gen sin. Her har de et fellesskap på skolen og i 
klassen, med andre «norske elever». Alle elevene 
i vår studie hadde selv erfaring med å gå i klasse 
med medelever som hadde foreldre som var født 
i et annet land. Mangfold som følge av innvand-
ring er en del av elevenes norske hverdag.

Forvirringen og frustrasjonen ble imidlertid 
ytterligere forsterket i forsøk på å forene ulike 
typer fortellinger om norskhet, særskilt i forhold 
til personer som har kommet til Norge som 
voksne. Mange elever kjenner personer som 
har bodd i Norge i flere tiår, men som kom til 
landet som voksne. Det var jevnt over enighet 
om at bare det å bo i Norge i seg selv ikke inne-
bærer å automatisk bli norsk. Dette gikk igjen, 
på tvers av om elevene selv hadde foreldre eller 
besteforeldre med innvandrerbakgrunn. I stedet 
ble ting som norsk statsborgerskap fremhevet, 
sammen med konkrete bidrag til samfunnet og 
det å kunne kommunisere på norsk, men også 
botid i Norge, klesstil og væremåte, som måter 
å utvikle tilhørighet til felleskapet i det norske 
samfunnet på.

VIII Grader av norskhet

Noen elever definerte seg ikke som norske, men 
istedet som «utlending», ofte med tilknytning 
til en eller begge foreldres (eller besteforeldres) 
opprinnelsesland. Dette var i stor grad et Os-
lo-fenomen.  Disse elevene tar et aktivt valg om 
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Oslo 1 67 1 2 26 41 8 3 5 4 4 2

Oslo 2 35 1 1 26 9 6 4 2 4 2 1

Bergen 1 63 3 63 8 8 2 4 2 1

Bergen 2 83 5 83 6 6 2 4 1

Sogn og Fjordane 23 1 23 3 3 3 1

Tromsø 16 1 16 2 2 2 1

Totalt 287 12 3 237 50 33 26 7 17 12 4 7

Tabell 1: Data innsamlet i studien «Hva vil det si å være norsk idag?» (2015)
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1 Hva vil det si å være norsk i dag?

«Hva vil det si å være norsk i dag?», spurte vi 
nesten 300 videregåendeskoleelever høsten 2015. 
Gjennom elevtekster og fokusgruppediskusjoner 
med 16–18-åringer på seks skoler i Tromsø, Sogn 
og Fjordane, Bergen og Oslo, har vi fått innblikk 
i deres forståelser av og erfaringer med fellesskap 
og norskhet i dagens samfunn.

Det finnes ulike forståelser av hva en nasjon 
er, der grunnleggende spørsmål dreier seg om 
hvorvidt og hvordan man kan bli for eksempel 
norsk. Dette er også spørsmål elevene har drøf-
tet. Med utgangspunkt i et fokus på norskhet i 
dag, har vi vektlagt spørsmål om norskhet i end-
ring. Vi legger til grunn at nasjoner og nasjons-
forståelser endrer seg. Disse endringene dreier 
seg om globalisering og teknologi, om økonomi, 
om tro- og livssyn, men også om innvandring.

II Man føler seg norsk i utlandet

I fokusgruppediskusjonene begynte vi med en 
kort refleksjon fra hver elev om hvorvidt de så 
på seg selv som norske, om det var viktig, og når 
dette var noe de tenkte på. Fra Tromsø til Bergen 
og fra Sogn og Fjordane til Oslo var det ett felles-
strekk: når man er i utlandet tenker man over at 
man er norsk. Svaret var også det samme for dem 
som selv hadde foreldre eller besteforeldre med 
innvandrerbakgrunn: i foreldre eller besteforel-
dres opprinnelsesland opplevde mange, ofte mer 
entydig enn i Norge, å bli sett på som norske.

At norskhet erfares som åpenbart i utlandet, re-
flekterer at nasjonale identiteter for mange er et 
bakteppe som tas for gitt i hverdagen. Dette blir 
forsterket gjennom faktorer som det å snakke 
norsk med hverandre, som for elevene var auto-
matisert adferd. Dette innebærer imidlertid ikke 
at nasjonale identiteter er uvesentlige, men at de 
som oftest er én brikke blant mange, som dan-
ner den identiteten vi selv erfarer og står for, og 
som andre identifiserer oss med helt eller delvis.

III Hvilke stemmer teller i spørsmål 
om norskhet?

Hvem vi er som nasjon formes av våre erfarin-
ger, så vel som av politikkutforming og medie-
diskurser. Kongens nyttårstaler har for eksem-
pel stor symboleffekt, for hvordan vi forstår og 
snakker om det nasjonale «vi’et». I denne stu-
dien ønsker vi å forstå hvordan ungdom tenker 
om og erfarer det nasjonale fellesskapet.1

Vårt utgangspunkt er at elever på norske videre-
gående skoler, som følger ordinær undervising 
på norsk, er «norske elever» i videregående 
skole. Avhengig av tilnærming til «nasjonen» 
kunne vi for eksempel valgt å ta med kun per-
soner med norsk statsborgerskap, eller kun dem 
som er født i Norge, eller kun dem som er hvite 
i huden. Vår tilnærming til «norske elever» byg-
ger på en forståelse av nasjonen som noe som 
oppstår i fellesskapet mellom mennesker.

Studien vår inkluderer elever fra både studi-
espesialiserende linjer og yrkesfag, med en 
overvekt av de første (hovedsakelig av praktiske 
årsaker i gjennomføringen av studien). I analy-
sene våre forsøker vi å vektlegge de mange ulike 
perspektivene. Vi har ikke sortert deltakerne 
etter kjønn, ei heller etter hvorvidt foreldre var 
innvandrere, eller etter deres tros- og livssynstil-
hørighet. Vi ser på disse som relevante momen-
ter for forståelser og opplevelser av norskhet, 
men ikke som kategorier som definerer erfarin-
gene til elevene. Analysene våre bekrefter også 
et stort mangfold av erfaringer og refleksjoner 
på kryss og tvers av denne typen identitetsmar-
kører, selv om hudfarge og navn genererer en 
del nokså slående like erfaringer.

IV Mange fortellinger om nasjonen

På kryss og tvers av landet finner vi mange ulike 
typer fortellinger om nasjonen. Disse fortellinge-
ne kan deles inn i tre overordnede kategorier:  
1) fortellinger om nasjonen basert på hverdagser-

faringer, 2) fortellinger om nasjonen som ideal, 
om hvordan nasjonen bør være, og 3) fortellinger 
om nasjonen slik man typisk forestiller seg norsk-
het, det stereotype. Vi ser med andre ord norskhet i 
flertall, der de fleste av elevene bruker fortellinger 
i alle tre kategorier, men med ulike kombinasjo-
ner. Ofte er det friksjon mellom de ulike fortellin-
gene om norskhet elevene formidler i de ulike ka-
tegoriene. Dette speiler forvirring og frustrasjon 
omkring spørsmålet om hvorvidt man egentlig 
kan bli norsk.

I fokusgruppene stilte vi spørsmål om hvorvidt det 
å være «etnisk norsk» er viktig eller uviktig for det 
å være norsk. Dette reiste ofte nye spørsmål om 
hva «etnisk norsk» egentlig betyr. De fleste elevene 
hadde en klar formening om at det innebærer opp-
hav i Norge, helst over generasjoner. Noen foreslo 
at det handlet om å selv være født i Norge. Et fåtall 
opprettholdt idealet om nettopp opphav, og at det 
å være «etnisk norsk», er den eneste måten å være 
norsk på – eller i alle fall den beste måten å være 
norsk på. Imidlertid stemmer ikke et slikt ideal om 
en norskhet basert på opphav med mange elevers 
hverdagsopplevelse av norskhet siden de opplever 
at det er mange «unntak» til dette idealet. Denne 
friksjonen oppleves også blant de få vi hadde med 
i studien, som selv hadde foreldre med innvan-
drerbakgrunn, men også opprettholdt et ideal om 
nasjonale identiteter basert på opphav. Her blir 
venner og søskens sammensatte identiteter – også 
som norske – en utfordring for idealet om hvordan 
nasjonen bør være.

Mange elever både skriver om og diskuterer 
fortellinger om norskhet som noe man gjør 
ved å være en del av det norske samfunnet, for 
eksempel gjennom å bidra. En slik tilnærming 
til nasjonen trekker på en forståelse av nasjonen 
som et forestilt fellesskap som skapes gjennom 
relasjoner med hverandre. Fellesskapet er et po-
litisk fellesskap, der hver borger også er knyttet 
til staten gjennom statsborgerskapet. Denne 
tilnærmingen til idealet om nasjonen er for elev-
ene lettere å forene med de hverdagserfaringene 
av nasjonal identitet og fellesskap de selv har.

Den siste kategorien fortellinger fremkommer 
spesielt gjennom tekstene, der elevene indivi-
duelt reflekterte over norskhet. Noen av disse 
fortellingene er stereotype. Mange skrev om at 
man er norsk når man går på ski med Kvikk 
Lunsj og appelsin i ryggsekken. Dette er eksem-
pler som trekkes frem som typiske ting nord-
menn gjør, som tas opp med glimt i øyet. Den 
ironiske tilnærmingen til eksempler for hvordan 
man gjør norskhet leser vi som en bevissthet om 
at hva man synes er kjekt å gjøre eller å spise, 
ikke har betydning for om man er norsk eller 
ikke. Norskhet rommer ulike preferanser.

Samtidig er det noe mer her, med tanke på hvil-
ke fortellinger om nasjonen som fremstår som 
typiske, selv med ironisk distanse. Dette reflek-
teres på sosiale medier, der flere elever skriver 
om bilder de har delt av seg selv på fjelltopper 
med en Kvikk Lunsj i hånden. Til tross for en 
bevissthet om at norskhet kan utøves på ulike 
måter, er det ofte det typiske man velger å bruke, 
og på dennne måten blir dette også en aktiv del 
av ungdommenes identitetsutøvelse.

V Lokal tilhørighet og opplevelser av 
norskhet

Mange av refleksjonene til elevene dreier seg om 
et norsk mangfold som resultat av innvandring. 
Dette er også hovedfokuset i studien. Det er 
likevel viktig å påpeke at forskjellighet og uengi-
het følger mange akser – fra måten man ser på 
norskhet på – og hvilke typer fortellinger i de tre 
kategoriene man selv opplever som relevante – til 
politisk ståsted, tro- og livssyn, men også åpen-
bart sosio-økonomisk bakgrunn og karrierepla-
ner videre i livet, og, ikke minst, bosted i Norge.

Oslo-elevene skiller seg ut, på noen måter, mens 
det er overraskende mange fellesstrekk på tvers 
av elever i Tromsø, Sogn og Fjordane og i Ber-
gen, og mange av disse deles også med elever i 

Oslo. Mangfoldserfaringer i Oslo er ofte sterkere 
til stede, med et vell av ulike uttrykk. Trom-
sø-elevene skiller seg ut ved en større bevissthet 
om det samiske som en del av det norske felles-
skapet, som er relativt fraværende i de øvrige 
byene. Det som forener elevene fra skolene uten-
om Oslo, er imidlertid kanskje en sterkere opp-
levd tilhørighet til sitt lokale nærmiljø, som er 
del av det norske på sin unike måte. Oslo-eleve-
ne er mer opptatt av forskjellene innad i Oslo, og 
bruker lite tid på å relatere Oslo til Norge. Tross 
likhetene på tvers, og uenighetene og forskjelle-
ne som også går på tvers, er det åpenbart at lokal 
tilhørighet er tett sammenvevd med måter å 
oppleve norskhet på fordi man erfarer det nasjo-
nale gjennom det lokale.

VI Å føle seg norsk og bli sett på  
som norsk

 I fokusgruppene spurte vi elevene om hva det var 
som gjorde at de så på seg selv som norske. De 
aller fleste svarte: «Jeg er norsk fordi jeg føler meg 
norsk og jeg er født i Norge.» Disse to aspektene 
gikk igjen, men med en hovedvekt på det første. 
Først i neste omgang sa en del elever også «for-
eldrene mine er født her» eller «jeg har norsk fa-
milie». Elevene trakk fram flere unntak til denne 
argumentasjonen, som for eksempel elever som 
selv kom til Norge som barn, elever som var adop-
terte, eller at mange kjente andre ungdommer der 
dette var tilfellet, som jo var norske.

Elevene fremhever altså at dersom man selv føler 
at man er norsk, så er man norsk. Samtidig var 
det spesielt i fokusgruppene en erkjennelse av at 
dersom andre ikke ser på deg som norsk, så er 
ikke din egen følelse av å være norsk tilstrekkelig.

Dersom man er enige om at det å føle seg norsk, 
det å være født i Norge, det å være en del av sam-
funnet, er sentralt, hvorfor er det slik at elever 
med foreldre med innvandrerbakgrunn, ofte 
opplever å ikke bli sett på som norske? Dette var 
en problemstilling mange av elevene reflekterte 
over, både i tekster og i diskusjonene.

Førsteinntrykk ble også et viktig diskusjons- og 
refleksjonsmoment. Hva tror vi om hverandre 
ved første øyekast? Og hva tror vi at en annen 
tror om oss? Førsteinntrykk basert på hudfar-
ge – som en antakelse om at noen ikke er (helt) 
norsk – var en vanlig erfaring både hos dem som 
ble møtt med dette og dem som selv reflekterte 
over at de så andre slik. Her var hudfarge helt ek-
splisitt i fokus – og mange elever hadde et sterkt 

behov for å presisere at de ikke så seg selv som 
rasister. Antakelser basert på førsteinntrykk var 
heller ikke uvanlig om elever som er hvite – her 
er dynamikken nokså lik – fordi man tror man 
vet hvem andre er, basert på det man ser.

Mange elever reflekterte over at økt bevissthet om 
å ikke anta ting om andre, men å heller bli kjent, 
er viktig. En del elever understreket et ideal om at 
norskhet ikke bør knyttes til et bestemt utseende, 
men opplevde at de ikke alltid selv levde opp til 
dette idealet i måten de dannet sine førsteinn-
trykk. Samtidig var dette helt uproblematisk i eta-
blerte relasjoner, for eksempel med medelever.

VII Hvis man kan bli norsk – når?

Spørsmålet om man kan bli norsk, er kilde til 
både forvirring og frustrasjon. Dette bunner i at 
en del elever er usikre på om man egentlig kan 
bli norsk dersom man ikke har norsk opphav (og 
er hvit), og noen mener at dette ikke er mulig. 
For de aller fleste stemmer ikke dette overens 
med det de selv erfarer som norskhet i hverda-
gen sin. Her har de et fellesskap på skolen og i 
klassen, med andre «norske elever». Alle elevene 
i vår studie hadde selv erfaring med å gå i klasse 
med medelever som hadde foreldre som var født 
i et annet land. Mangfold som følge av innvand-
ring er en del av elevenes norske hverdag.

Forvirringen og frustrasjonen ble imidlertid 
ytterligere forsterket i forsøk på å forene ulike 
typer fortellinger om norskhet, særskilt i forhold 
til personer som har kommet til Norge som 
voksne. Mange elever kjenner personer som 
har bodd i Norge i flere tiår, men som kom til 
landet som voksne. Det var jevnt over enighet 
om at bare det å bo i Norge i seg selv ikke inne-
bærer å automatisk bli norsk. Dette gikk igjen, 
på tvers av om elevene selv hadde foreldre eller 
besteforeldre med innvandrerbakgrunn. I stedet 
ble ting som norsk statsborgerskap fremhevet, 
sammen med konkrete bidrag til samfunnet og 
det å kunne kommunisere på norsk, men også 
botid i Norge, klesstil og væremåte, som måter 
å utvikle tilhørighet til felleskapet i det norske 
samfunnet på.

VIII Grader av norskhet

Noen elever definerte seg ikke som norske, men 
istedet som «utlending», ofte med tilknytning 
til en eller begge foreldres (eller besteforeldres) 
opprinnelsesland. Dette var i stor grad et Os-
lo-fenomen.  Disse elevene tar et aktivt valg om 
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Oslo 1 67 1 2 26 41 8 3 5 4 4 2

Oslo 2 35 1 1 26 9 6 4 2 4 2 1

Bergen 1 63 3 63 8 8 2 4 2 1

Bergen 2 83 5 83 6 6 2 4 1

Sogn og Fjordane 23 1 23 3 3 3 1

Tromsø 16 1 16 2 2 2 1

Totalt 287 12 3 237 50 33 26 7 17 12 4 7

Tabell 1: Data innsamlet i studien «Hva vil det si å være norsk idag?» (2015)
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Basert på refleksjoner og 
erfaringer fra nesten 300 elever 
i norske videregående skoler, 
er norskhet noe man gjør ved 
å være en del av det norske 
samfunnet. Språkets rolle er 
en fellesskapsfaktor som tas for 
gitt, og som er nokså usynlig i 
en ungdomstid som later til å 
foregå mye på norsk. En norskhet 
i flertall kommer tydelig frem: å 
være norsk rommer forskjellighet 
og uenighet. Men dette oppleves 
slett ikke alltid som problemfritt. 
Hvordan norskhet er i praksis, 
hvordan den bør være, og hvordan 
den oppfattes, rammer inn ulike 
typer fortellinger om nasjonen.
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ger, var de nokså entydige i sine tilnærminger 
til en norskhet i flertall. Dette er en viktig ramme 
for fortellinger om norskhet hvor det er rom for 
både forskjellighet og for uenighet, sålenge man 
sammen føler et ansvar for, og bidrar til det 
samfunnet man er en del av. Sentrale fellesnev-
nere foruten språk er det å føle seg norsk, det å 
være født i Norge, og det å ville være en del av 
felleskapet i samfunnet. 

Uenighetsfellesskapet i diskusjonene mellom 
de nesten 300 elevene som deltok i denne stu-
dien lover godt for fremtiden. Men uenighets-
fellesskapet er ikke et problemfritt fellesskap. 
Det å leve sammen og samhandle, på tvers av 
uengihet og forskjellighet, innenfor rammen av 
en norskhet i flertall, krever innsats og deltakel-
se; det krever at vi sammen bygger videre på det 
norske samfunnet vi er en del av.

Videre lesning

Så du tror du er norsk (www.bt.no/nyheter/inn-
sikt/Sa-du-tror-du-er-norsk-3361195.html)

#JegErNorsk - Aftenposten WebTV (www.aften-
posten.no/webtv/#!/kategori/100095/jegernorsk)

Når blir du norsk?  
(www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kro-
nikk-Nar-blir-du-norsk-41267b.html)

Fordommer i endring  
(pahoyden.no/2008/01/fordommer-i-endring)

Noter

1. Denne studien er en del av et større prosjekt, 
der vi også har intervjuet 60 personer fra 
20-86 år om deres synpunkter og erfaringer. 
Vi har også analysert taler, deriblant kongens, 
men også politiske debatter i Stortinget, og 
samlet og sett på meningsstoff fra fem for-
skjellige aviser rundt om i landet,  
www.prio.org/nation.

IX Det norske uenighetsfelleskapet

Norges nasjonaldag og grunnlovsdag, 17. mai, 
er en viktig dag for elevene. Alle har et forhold 
til 17. mai, men på forskjellige måter. Kanskje 
noe overraskende, var det en sterk grad av 
uttrykt patriotisme og stolthet over det å være 
norsk, og særlig i forbindelse med 17. mai. Noen 
elever  føler imidlertid at 17. mai ikke helt er 
«deres»,  men gir samtidig uttrykk for at det er 
en dag de respekterer og som de feirer fordi det 
er Norges dag.  Elevene trekker frem det unike 
ved de norske barnetogene, og prinsippene 
nedfelt i Grunnloven som sikrer oss demokrati 
og frihet.

I fokusgruppene ba vi elevene om å oppsumme-
re sin egen opplevelse av prosessen med både å 
skrive teksten og å delta i fokusgruppediskusjo-
nen. Flere av elevene konkluderte med at de me-
ner det er flere måter å være norsk på og ulike 
måter å tenke om det norske på. Det var også fle-
re som sammenlignet selve oppsettet for fokus-
gruppediskusjonen med det norske fellesskapet. 
Nettopp det at det var rom for å være uenige og 
samtidig  kunne snakke sammen om viktige 
tema på en respektfull og verdig måte. De trakk 
fram ytringsfrihet og religionsfrihet som viktige 
prinsipper for det norske uenighetsfellesskapet.

Vi tok også opp ulike potensielle utfordringer 
ved det å leve i et samfunn – det norske sam-
funnet – der det er forskjeller og uenighet, for 
eksempel med tanke på tro- og livssyn og ulike 
land man har familiebånd til. Forskjellighet og 
uenighet er ikke noe nytt, men i tråd med de-
mokratiets utvikling, og en endret sammenset-
ning i befolkningen, oppstår det nye spørsmål 
som fellesskapet må ta stilling til. Blant de man-
ge temaene vi tok opp var bruk av religiøse sym-
boler, som kors, av personer i offentlige roller og 
adskilt svømmeundervisning for jenter.

I flertallet av fokusgruppediskusjonene, der 
elevene måtte bryne seg på hverandres menin-

å ikke se på seg selv som norske. Det er imid-
lertid vanskelig å forstå dette helt løsrevet fra 
den konteksten de beskriver, hvor man ikke kan 
anta at egne følelser av norskhet vil bekreftes. 
Hverken i hverdagen, eller gjennom de fortel-
lingene om nasjonen som er vanlige. Samtidig 
er de fleste av dem også selv enige i at de er en 
del av det norske samfunnet, de samhandler i 
stor grad med venner på norsk, og når de er i ut-
landet blir de sett på som norske. Ofte også som 
norske og noe mer, med henblikk på foreldre 
eller besteforeldres opprinnelsesland.

Andre definerer seg selv som norske, men syns at 
dette er vanskelig fordi de opplever å ikke få lov til å 
føle seg norske. Felles for begge disse erfaringene og 
refleksjonene er det at elevene stiller spørsmål ved 
om man må være norsk på en bestemt måte, eller 
om det er rom for å føle seg norsk og samtidig føle 
andre tilhørigheter, enten de er etniske, nasjonale, 
religiøse, eller noe annet. Mens noen bare føler til-
hørighet til Norge, erfarer en del av elevene at fami-
liebånd til andre land følelsesmessig er viktige, og  
disse oppleves i seg selv ikke som en motsetning til 
det å være norsk, selv om det kan være utfordrende 
å ha «en fot i hver kultur».

Et fåtall av elevene som identifiserer seg som 
norske, er ikke åpne for å inkludere personer 
som er født i Norge, men har foreldre med inn-
vandrerbakgrunn, i sin forståelse av norskhet 
som ideal. Det er imidlertid som oftest uproble-
matisk for dem å leve sammen i fellesskap i det 
norske samfunnet. Dette dreier seg om bestem-
te typer fortellinger om hvordan norskhet bør 
være som ideal, hvor disse personene ikke pas-
ser inn på grunn av sitt geografiske opphav. Det-
te gjelder nesten utelukkende på generelt plan, 
og ikke overfor personer elevene selv kjenner og 
har felles erfaringer sammen med. Det er også 
vanskelig for elevene å skille mellom innvandre-
re som kom til Norge som voksne og dem som 
selv er født i Norge, men har foreldre som en 
gang innvandret, i refleksjonene om dette.

• En norskhet i flertall fremkommer, 
med mange fortellinger om norskhet, 
fordelt på kategoriene norskhet som 
hverdagserfaring, ideal, og stereotypi.

• Spørsmål om det er mulig å bli norsk 
er kilde til forvirring og frustrasjon, der 
opphav og det «etnisk norske»  
står sentralt.

• Lokal tilhørighet knyttes til måter å 
oppleve norskhet på, fordi det nasjonale 
erfares gjennom det lokale.

• Å føle seg norsk er avgjørende i spørsmål 
om norskhet, men elevene erkjenner at 
når andre ikke ser deg som norsk, så er 
ikke din egen følelse tilstrekkelig.

• En norskhet i flertall rammer inn 
fortellinger om norskhet hvor det er rom 
for forskjellighet og uenighet, sålenge 
man sammen føler ansvar for og bidrar 
til samfunnet man er en del av.
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