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Ny elite eller ny underklasse?



Flere veier til økonomisk integrasjon

 Behov for en bredere 
forståelse av mobilitet og 
suksess.

 Kunnskap om hva som 
skjer i midten: Yrkesfag 
og faglærte arbeidere



Drømmen om høyere utdanning

 Ønsker en mer praktisk 
rettet hverdag og liker 
ikke teoretiske fag.

 Paradoks: Snart fullført 
fagutdanning som 
elektriker og 
helsefagarbeider, men 
aspirerer mot høyere 
utdanning.



Plan B – å skape et sikkerhetsnett

 Høyere utdanning 
som risikofylt 

 Fagbrev oppfattes 
som en lettere og 
tryggere vei til høyere 
utdanning.



Diskriminering og stigma

«Det som bekymrer meg er at jeg ikke klarer å 
få en lærlingplass i noen firmaer fordi jeg har 
en annen bakgrunn. (…)Mange av oss har 
mista motivasjonen. Så ... hva skal vi gjøre? 
Du blir stuck. Da jeg var på praksis det første 
året, var firmaet jeg jobbet i ... det var jo bare 
nordmenn. Du vet, etnisk viking nordmenn». 

«Jeg har ringt 62 firmaer (…) Det som skjer er 
at jeg sier «hei mitt navn er Mohammed. Jeg 
lurer på om dere har læringsplass». Men med 
en gang jeg sier at jeg ringer fra denne skolen, 
blir svaret: ‘Vi trenger ikke folk, ha det.’ 
Sekundet de hører navnet på denne skolen». 



Anerkjennelse og status

«Jeg er så lei av å forklare de folka hvorfor jeg går her. 

De sier, skal du vaske rumpe? Hvorfor blir du ikke lege? 

Mamma har heldigvis begynt å forsvare meg til de andre 

Tamilene. Men det koster. Jeg har gått her snart i to år, 

men fremdeles spør de meg om når jeg skal slutte og 

startet å studere?» 

«Jeg vil ha en jobb der jeg kan gå i dress, ikke 

elektrobukse. Fordi det handler om førsteinntrykket. Når 

jeg får barn vil jeg vise dem hvordan jeg var, og hvordan 

jeg har blitt. Jeg var ikke særlig smart, men jeg skal bli 

smart.» 



Håndtere en usikker fremtid

 Den norske 
integrasjonskonteksten
– Yrkesfag er en billett til 

høyere utdanning
– Minimerer risiko 

 Aspirasjoner tilpasset 
forventninger om 
diskriminering og 
vurderinger av status.



Aspirasjoner har en moralsk betydning

 Få konkrete 
utdanningsplaner, men 
sterke fortellinger om hva 
slags type person de ikke
vil bli (elektriker, 
helsefagarbeider).

 Høyere utdanning 
vurderes ikke bare å være 
billetten til det gode liv, 
men også nøkkelen til 
integrering.

 Behov for et bredere 
perspektiv på hvilke 
typer valg og 
karriereveier vi 
behandler som mål på 
suksess og 
integrasjon.


