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Målsettingen med denne samlingen er å øke bevisstheten om hva integrering er,
og om hvordan de ønsker å bli integrert.

Mange av de som bor i Norge er født, eller har foreldre som er født, i et annet land enn
Norge. Det betyr at mange som bor i Norge, har måttet tilpasse seg en annen kultur enn
den de er vokst opp i. Det å finne en plass i en ny kultur kan gjøres på ulike måter. Man
kan skille mellom tre hovedmåter: assimilering, integrering og isolering.

Assimilering: Noen tilpasser seg det norske samfunn ved å gi slipp på sin opprinnelige
identitet og prøve å bli helt lik nordmenn. De blir ”helt norske”. Dette kalles assimilering
og er en ensrettet prosess hvor bare den som assimileres, endrer seg. De som tilhører
majoriteten, endrer seg ikke.

Integrering: Noen søker å bevare sin opprinnelige identitet og samtidig være en del av
det norske samfunnet med de rettigheter og plikter det innebærer. Det kalles integrering,
og er en prosess som går to veier. Individet må selv ville integreres, og samfunnet må gi
plass. Hvordan et menneske ønsker å bli integrert er forskjellig fra individ til individ og fra
gruppe til gruppe. Samfunnet kan ikke bestemme hvordan et individ skal bli integrert. Det
er noe individet selv må bestemme. Men samfunnet kan legge til rette for at mennesker
med en annen etnisk bakgrunn kan inngå i det norske fellesskapet uten å gi avkall på sin
identitet. Integrering forutsetter en viss gjensidig tilpasning fra alle parter. 

Isolering: Noen ønsker ikke å bli integrert, men velger isteden å holde seg for seg selv
så de skal slippe å tilpasse seg eller forholde seg til et samfunn og en kultur som er
annerledes enn deres egen. De kan være redde for forandring eller for å ”miste” sin
identitet, og derfor ønsker de å beskytte seg for å hindre påvirkning utenfra. Noen kan
også søke å forsterke de sider ved egen kultur og identitet som skiller seg fra etniske
nordmenn. Det kan være sider og verdier de ikke levde etter eller tok så nøye i sitt hjem-
land, men som er blitt viktige å fremheve i det nye landet.

Tanker til forberedelsen

Hva betyr integrering 
for meg?

Samling 3



Utfordringer i eksil

Menneskers identitet formes av det samfunnet og den gruppen de lever i. I et nytt land
kommer man ofte til å sammenligne og stille spørsmål både ved sitt hjemland og det nye
landets identitet. Man lærer å se med nye øyne. Dette er ikke alltid like lett, og kan
oppleves smertefullt. Man kan komme til å leve mellom to verdener, den nye som man
ikke riktig er en del av, og hjemlandet som man heller ikke lenger er en del av. Ved en
integrering skjer det en sammenfletting av begge identitetene. Man bærer med seg
begge identitetene i sin nye identitet. 

Gruppeleder og veileder kan se på hvordan målgruppen blir integrert i det norske sam-
funnet. Hvordan ser man fra den norske siden på denne gruppen? Er det en stigmatisert
gruppe som ikke blir sluppet inn? Eller er det en gruppe som det blir gitt plass til i det
norske samfunn? Hvilke bilder har nordmenn av denne etniske gruppen?

Gruppeleder og veileder kan også se på hvordan denne etniske gruppen ser på nord-
menn. Er dette en gruppe som ønsker integrering, eller er dette en gruppe som forsterk-
er sin ”annerledeshet”? Hvordan viser gruppen dette? 

For at gruppeleder skal være godt forberedt til å lede gruppediskusjonen i dette temaet,
bør veileder og gruppeleder ha snakket sammen om disse tingene. En slik forberedelse
vil øke gruppeleders bevissthet om temaet og gjøre det lettere for henne å holde dagens
innlegg.

36



Gruppeleder ønsker velkommen.

Gruppeleder oppsummerer fra forrige gang om hvilke av våre tradisjoner de
ønsker å videreføre gjennom å lese opp det hun skrev på flippoveren sist. Har
dette noen konsekvenser for hvordan de ønsker å integreres?

Gruppeleder spør hver enkelt hva de har tenkt på i forhold til dagens tema.
Gruppeleder kommenterer ikke, men lytter og lar alle få si noe. Dette er ikke en
diskusjonsrunde, men en runde hvor hver og en får mulighet til å si kort hvilke
tanker de har rundt dagens tema.

Integrering
Gruppeleder innleder om dagens tema, integrering. Se forslaget som er skrevet
om tanker til forberedelse.

Gruppen diskuterer dagens tema. Forslag til spørsmål gruppeleder kan stille:
Når dere tenker integrering hva tenker dere da? Hvordan opplever dere at dere
er mottatt i det norske samfunnet? Hvilke områder kan dere tenke dere å være
integrert i? Opplever dere integrering som en positiv ting? Hvis ja, hvordan
ønsker dere at dere og deres barn skal være integrert? Er det noe truende i å
bli integrert? Hvis ja, hva er truende? 

Det som kommer frem gjennom oppsummeringen av dagens tema, skrives på
flippover for å brukes neste gang.

Gruppeleder forteller at neste gang vil temaet være kvinners helse, med fokus
på underlivet. Hun informerer om hvem som vil holde opplegget, og presiserer
at det er viktig at alle tenker over om de har noen spørsmål de kan stille innled-
eren.

Gruppeleder takker for i dag og sier når de skal møte neste gang.

Samling 3 punktvis – Hva betyr integrering for meg?
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1. Velkommen

2. Oppsummering fra forrige samling

3. Hjemmeleksen: Deltakernes tanker om dagens tema

4. Innledning om dagens tema 

5. Gruppediskusjon 

6. Oppsummering av gruppediskusjonen 
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8. Takk for i dag
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