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Seksjon 1

1 OPPGAVE

SV-143, forside
Emnekode: SV-143
Emnenavn: Sosiale institusjoner
Dato: 7. desember 2015
Varighet: 5 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Både oppgave 1 og 2 skal besvares
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Skoleeksamen SV 143 2015 Oppgave 1
Velg enten a) eller b)
a) Redegjør, ved hjelp av henvisninger til pensum, hva globalisering er og hvordan dette begrepet
kan brukes til å forstå sosiale institusjoner
b) Redegjør, ved hjelp av henvisninger til pensum, hva sosial kapital er og hvordan dette begrepet
kan brukes til å forstå sosiale institusjoner

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

B) I første oppgave velger jeg å redgjøre hva sosial kapital er og hvordan dette begrepet kan brukes til å

forstå sosiale institusjoner. Jeg skal blandt annen ta frem definisjoner og ulike begreper for å bevisstgjøre hva

sosial kapital er og dens betydning for sosiale institusjoner. I oppgaven vil jeg ta frem sosiologer som Putnam

og begreper som bowling alone, strukturelle og kulturelle påvirkninger.

Sosial kapital er en sosial ressurs som hjelper en aktør å bygge opp og vinne ulike former for posisjon innen

det sosiale nettverket. Sosial kapital er styrt av både strukturelle og kulturelle påvirkninger som i

følge sosiologen Putnam er summen av tillit, normer og sosiale nettverk eller organisasjoner. Sosial kapital er

et nøkkelbegrepet for å forstå sosiale institusjoner. Sosiale institusjoner er en sammensetning av strukturelle,

kulturelle og normbaserte faktorer som gjenskapes og skaper en felles arena for ulike aktørers interesse og

mål. Innen sosiale institusjoner vil aktørene føle et felles samhold med like tanesett og idealer. Sosiale

institusjoner finner vi blant annet profesjoner, politikkere, men også økonomi som har hver sin rolle å påvirke,

endre eller opprettholde institusjonen. Sosial kapital kan nyanseres på et horisontalt nivå og et vertikalt nivå.

På et vertikalt nivå er det gjerne ovenfra-perspektiv der mange roller foregår hierarktisk. På dette nivået vil

sosiologene si det er vanskelig å se sosial kapital på en ordentlig måte på grunn av et individs handlinger er

påvirket av aktøren som står ovenfor den igjen. Dette kan man se i jobb- og skolesammenheng der læreren

eller sjefen har autoriteten ovenfor arbeidere som står lavere hierarkisk. Et horisontalt syn vil det derfor være

klarere å se den sosiale kapitalen som eksisterer blant ulike aktører. Det blir lettere å mobilisere seg

sosialt, forveksle og skape kontakter på tvers av ulike sosiale grupper. 

Sosial kapital opprettholdes av individets tillit til omverdenen. Innen for tillit har Putnam kategorisert begrepet

innen tre nivåer. Disse nivåene vil et individ møte på i ulike situasjoner gjennom hele livet sitt. Den første

punktet for tillit er kunnskapsbasert tillit. Innenfor kunnskapsbasert tillit gir man tillit til andre aktører basert på

deres kunnskapskompetanse. Disse aktørene har en profesjon som har tillit og aksept blant andre individer i

samfunnet eller sosial institusjon. Aktører som opptrer innenfor kunnskapsbasert tillit er for eksempel

tannleger, dommer eller rett og slett en snekker. Andre formen for tillit er partikulær tillit eller med andre ord

tjukk tillit. Denne tilliten er sterk og opptrer i en gruppe/institusjon der medlemene har sterk tillit til hverandre.

Den sterke tilliten slår tilbake på resten av omverdenen der de viser i mindre grad tillit og sosialiserer seg lite
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med individer som ikke er innenfor denne gruppen. Partikulær tillit fører blant annet til lite integrasjon fra

andre aktører innad i denne gruppen. For eksempel kan man bruke et historisk fenomen etter 2. verdenskrig

da Tyskland ble splittet. Den østelige delen av Tyskland, DDR hadde sterk tillit innad i gruppen, men tilliten

var minmal mot vesten og BRD. Det var svært få fra vesten som kom over til østen, uansett om de ønsket det

eller ikke. Den ideologiske og politiske skillet mellom vest og øst kan derfor være et eksempel på partikulær

tillit.

Den tredje formen for tillit kaller man generalisert tillit, altså tynn tillit. Tynn tillit er et viktig nøkkel begrep for å

opprettholde sosiale institusjoner. Tynn tillit oppleves gjennom hverdagen der tilliten til et individ blir satt på

prøve. Generalisert tillit eller "bridging" går ut på at man forøvrig ikke har noe særlig sosial samvær eller

kjennskap med personen man står ovenfor. I et demokratisk samfunn vil man ha en generalisert tillit til

politikere. Man kjenner ikke politikeren og dens personlige egenskaper, men man må gi tillit og stole på at det

politikeren sier er sant - noe som ikke alltids stemmer etter et valg. Hvis ikke generalisert tillit hadde eksistert

hadde sosiale institusjoner hatt det tungt for å opprettholdes over lengre tid. 

Putnam referer til flere land når han nevner den sosiale kapitals posisjon. Slik som i Nord- og Sør-Italia

oppleves det ulike grad sosial kapital, der særlig nord er mer etablert og sterkere, dette på grunn av lengre tid

felesskap, tillit og kultur enn kanskje sør. I Sverige oppleves det også at flere i nord er mer aktiv i frivilig

organisering enn i sør, men da ser man i tillegg at den sosiale kapitalen ikke er like sterk. Altså Sør-Sverige

 får et mer autonomisk og lokalisert syn der selvstendighet kan diskuteres. Individuelle valg går frem uten at

personen tar del i et frivillig organisert fellesskap. Har sosial kapital blitt redusert de senere årene? Det har

blitt drøftet om den sosiale kapitalen de siste tiårene har blitt redusert noe som gir ringvirkninger for sosiale

institusjoner. Putnam bruker USA som eksempel der han ser flere og flere tilfeller av reduksjon innen

organisasjoner. Han henviser til begrepet "Bowling alone", der han legger frem at det blir flere og flere

amerikanske hobbybowlere som begynner å spille, men oppsiktsvekkende nok har det blitt færre organiserte

bowlinglag. Hva kommer dette av? Flere årsaker til dette kan komme av redusert institusjonalisering, men

heller en overgang til individualisme og selvstendighet. Generasjoner fra krigstidene hadde en holdning og

tankegang der fellesskap stod sterkt. Nåtidens generasjoner fra 70-tallet og oppover har ulike kreative navner

for å beskrive en ny tid der goder og individualisme som står sterkt. Generasjon X, Kremgenerasjonen,

Glasurgenerasjonen osv. er generasjoner som opplever flere goder i hverdagen og har ikke det samme

behovet for å organisere seg vertikalt eller horisontalt i like stor grad. Matrielle goder har skapt en stor

endring, noe vi kan se på med for eksempel tv. Tv og mobiler har på godt og vondt endret samfunnet og

sosiale institusjoner internt. Kommunikasjon blant særlig primærgruppen har endret seg de siste årene.

Samtalen og det sosiale i kjernefamilien har blitt redusert på grunn av oppmerksomheten har blitt rettet mot tv

som skaper en form for enveiskommunikasjon. Tidligere var det vanlig å dra på piknik og gjøre ting sammen,

men nå gjør man dette separert. Partikulær tillit, strukturer og normer reduseres og i en grad viskes ut. En

annen årsak til redusert sosial kapital og opprettholdelse av sosiale institusjoner er sekularisering av den

vestlige verden og sosial mobilitet. Det har blitt mer og mer vanligere å mobilisere seg enten om det er i form

av geografisk forflyttelse (jobb, foretning osv.) eller hierarkisk. I en sekualisert verden vil blant annet troen på

en religion eller livssyn reduseres noe som fører til at sosiale institusjoner forsvinner. Durkheim er blant en av

de sosiologene som tar opp religion som tema der individualismen har tatt sin plass. Religion som sosial

institusjon mister sin posisjon og påvikrningskraft når den sosiale kapitalen reduseres. I boken " Selvmordet"
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beskriver Durkheim at flere og flere borgere tar sitt liv på grunn av de ikke kjenner seg igjen i det nye

samfunnet og føler seg diffrensiert, noe som oppstod særlig under den industrielle revolusjon. 

Er dette et samme fenomen i Norge og Skandinavia? Det legges frem ulike forskninger og statestikker ikke

klarer å gi noe ordentlig svar på om Norge opplever samme trend som USA. Det kan til en grad ansees som

det motsatte i Norge og resten av Skandinavia. Flere av årsakene er blant annet etterkrigstiden i Norge der

fokuset var å bygge opp en velferdstat sammen i solidaritet. Sosiologer beskriver horisontal vending mer

spennende og bedre forklart hvordan sosial kompetanse oppstår, dette blant annet gjennom frivillig

organisering. I Norge oppstod det et felles mål der mye av oppbygningen av velferd og staten skjedde

gjennom frivillig organisering. Dugnad er et begrep som beskriver særlig den norske ånden som ekisterte

sterkt på slutten av 1900-tallet. Særlig på 90-tallet, men også i dag er mange av barns aktiviteter og hobbyer

blitt institusjonalisert. Ulike sporter i Norge har hvert sitt organiserte lag der barn kan føle seg en del av. Vi ser

dette blant musikalske barn som havner i korps. Lag og foreninger med dugnandsånden høyt i været blir i en

viss grad massesugesjon i Norge, der et individs identitet ofte består av føle tilhørlighet til en av disse

institusjoene. Broilerfisering av norske sports og aktivitetsgrupper fører til profesjonalisering, men samtidig en

intiutsjon man føler tilhørlighet til - "Typisk norsk å være god". 

Som tidligere nevnt har sosialisering og kommunikasjon endret seg de siste årene noe som kan være et

interresant tema for hvordan endring i sosial kapital kan gi en dominoeffekt for sosiale institusjoner. Internett

og sosial kapital har blitt et nytt fenomen. Det diskuteres om et individ får brukt sin sosiale kapital i like stor

grad på nett som i virkelighet. Det finnes motstandere som begrunner at kommunikasjon på tvers av internett

fjerner sosial kapital på grunn av de orginale tillitsbåndene blir brutt. Kommunikasjonen blir en "falsk"

sosialisering der man ikke kan oppleve ansikt-til-ansikt kontakt. Berger og Luckmann har brukt begrepet

"Typeskjema" for beskrive sosialisering og forståelse blant mennesker ved å se de i ansiktene. Dette er et

kjent tema innenfor Spesialpedagogikk der et menneske sorterer ulike elementer for å få et førsteinntrykk og

forståelse for å gå videre i sosialisering med et annet menneske. Eksempel på typeskjema kan man bruke

Jens Stoltenberg som eksempel; Mann, 50-årene, politiker. Dette er elementer som blir plukket ut for å få

bedre og lette kjenskap til en person. Tilhengere av internett mener at hvis man bruker redskapet fult ut vil

man få mer positive resultater innen det sosiale og politiske enn det negative. Den sosiale kapital kan

opprettholdes blant ulike sosiale grupper selv om geografisk og stukturell hindringer eksisterer. Selv om man

ikke kan gi varme eller fysisk klem vil likevel interesse, tillit og sosial sammhold opprettholdes digitalt. 

I oppgaven har jeg forsøkt å redgjøre hva sosial kapital er og hvordan dette begrepet nettopp kan brukes til å

forstå sosiale institusjoner. Gjennom tillit, normer og sosiale organisasjoner oppstår det et fellesskap der et

sosialt institusjon blir skapt. Berger og Luckmann er blant noen av de som har beskrevet sosial institusjon

som en sosial sammensetning der kulturelle og strukturelle fakorer spiller inn. Jeg har blant annet tatt opp at

aktører, profesjoner og politikere har sin betydning for opprettholdelse og endring av en sosial institusjon.

Den sosiale kapital består av tykke (bonding) og tynne bånd (bridging) som spiller nøkkelroller. I oppgaven

har jeg blant annet nevnt at den sosiale kapitalen har i større grad blitt redusert de siste tiårene på grunn av

matrialistiske forhold, men også kulturelle. Dette ser vi med amerikansere som spiller bowling. Likevel ser vi

at Norge blant skandinaviske land ikke har den samme trenden som i USA, her har derimot sosial kapital blitt

opprettholdt og i noen grad økt gjennom frivillige organisasjoner som dugnader. Begreper som lokalisme og

autonomi beskriver den selvstedigheten og nedenfra-opp-perspektiv som foregår når flere aktørers
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påvirkning bestemmer for det store fellesksapet, altså sosiale institusjoner. Sosial kapital spiller derfor en

vesentlig rolle for opprettholdelse av sosiale institusjoner, der politikere, profesjoner og generelt befolkningen

i ulik grad opptrer og avgjør på forskjellige områder i den sosiale institusjonen.
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3 OPPGAVE

Skoleeksamen SV 143 2015 oppgave 2
Velg enten a) eller b)
a) Drøft, ved hjelp av henvisninger til pensum, hvorvidt politiske føringer i Norge har vært med å
forme familien som sosial institusjon.
b) Drøft, ved hjelp av henvisninger til pensum, hvorvidt  teorier om klasse kan forklare hvorfor
noen lykkes bedre i norsk skole enn andre.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

B) I denne oppgaven skal jeg drøfte ved hjelp av pensum hvorvidt teorien om klasse kan forklare hvorfor

noen lykkes bedre i norsk skole enn andre. 

I oppgaven vil jeg deriblant nevne ulike sosiologers holdninger til skolekulturen og hvilke begreper som har

oppstått de siste årene, f.eks. sosial vold og pedosentrisme. Gjennom et historisk perspektiv vil jeg legge

frem den norske skolens utvikling fram til i dag og hvilken konsekvenser det vil gi utslag for på de ulike

sosiale klassene som eksisterer. Dette i hånd med strukturelle, økonomiske og kulturelle holdninger som har

eksistert og eksisterer fram til den dag i dag.

Klasse som begrep har ulike betydninger. Innen sosiale institusjoner referer man dette begrepet som sosiale

klasser i samfunnet. En sosial klasse rangerer en person vertikalt hvilket posisjon og makt personen har i

samfunnet hierarkisk. Tidligere klasser på 1800- og 1900-tallet har vært arbeiderklassen, middelklassen og

overklassen, noe vi ser opptrer den dag i dag både direkte og indirekte. Et individs klasse er en strukturell

faktor som skaper hindringer eller muligheter basert på hvilken rang og historie man har. Innenfor

klassebegrepet vil sosial mobilitet være et viktig begrep for beskrive den store endringen som har skjedd det

siste århundret. Tilbake til et føydalistisk samfunn vil et individ bli født inn i en sosial klasse og der skulle man

bli, atså lav sosial mobilitet. Det skulle veldig mye til for at individet kunne mobilisere seg vertikalt på grunn av

foredrenes yrke og historie avgjorde hvordan store deler av livet ville bli formet. Etter at embetsverket i

Norge , og adelen i flere europeiske land ble fjernet forsvant samtidig de markerte klasserangene. Max

Weber og Karl Marx er sosiologer som henger sammen med begreper som klasse og ideologi. Disse

beskriver hvordan politikk og idelogi kan skape forskjeller blant de ulike sosiale institusjonene, særlig tanke

på klasser og utdanningsverket.

Den franske sosiologen Bourdeau beskriver klasser som en viktig faktor for elevers skolegang skal gå.

Bourdeau mener at foreldrenes klasse er med på å snevre hvilken retning barnet skal gå gjennom innen

utdanning og jobb. Han mener at foreldre med utdanning har ofte en mer kultur for å tilegne seg kunnskap.

Bourdeau påstod at man kan dra hjem til en familie og lete gjennom huset for å se etter om at foredrene

har bokhylle. Hvis det finnes en bokhylle i barnets hjem, skal man se etter hva slags type bøker som finnes

der. Et barn vil være mer ressurssterk til å fullføre skolegangen sin med kunnskapsrike og kulturelt sterke
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foredre enn et barn med foredre som ikke har en kultur eller bakgrunn for høyere utdannelse eller faglig

tilnærmelse.

Innenfor Bourdeaus tankegang vil jeg trekke frem begrepet "symbolsk vold". Symbolsk vold er et begrep som

synligjør klasseskille innen skole blant elever, også i Norge. Den symbolske volden oppstår når skolen legger

seg til rette for gjennomsnittet, altså middelklassens språk og kunnskaper. Elever av lavere klasse som

arbeiderklassen vil derfor ha et problem å forstå/tilegne seg kunnskap på grunn av mange av skolens

begreper er for vanskelige og de føler seg diffrensiert. Barn innen middel- og overklasse har tilegnet seg et

større ordkabular av begreper indirekte av foreldrene. Språket er derfor en viktig nøkkel for å opprettholde og

skape sosiale institusjoner. Det vil derfor være lettere for middelklassen å klatre seg oppover innen skole og

jobb fordi de har fått mye "gratis" hjemme fra. Sosial vold er derfor den aksepten arbeiderklassen gir når de

(motvillig) tillater skolen å gå etter middeklassens språk og idealer innen det faglige. 

I Ødegårds tekser blir det lagt frem hvilken konsekvens økonomisk retning har for et sosialt institusjon, i dette

tilfelle skoleverket. Han referer til at holdningen vil gi konsekvens for statestikk og det medmenneskelige. På

1980-tallet opplevde verden en mer friere økonomisk vekst i forhold til krigsårene og tiden etter. Det var på

80-tallet at både jappetiden og New Public Management dukket opp. Hensikten med NPM er at samfunnet

eller sosiale institusjoner skal effektiviseres og gi best mulig resultat. Det var viktig å prestere godt noe som

ville gi best utslag på statestikk og tabell. Senere på 90-tallet ble det fokusert mer på det medmenneskelige,

det var da begreper som New Public Governance og Public Value dukket frem. Her fokuserte det på at

individet skulle bli satt frem i lys og bli foksuert på egenskaper enn å bry seg om de var effektivt nok eller

ikke. I følge NPG var det særlig staten som skulle ta en viktig rolle for helse og det medmenneskelige. I PV

skulle indivdet bli satt i fokus uansett om det var statlig eller private ressurser som ble tatt i bruk. NPM, NPG

og PV er økonomiske retninger som baner vei for hvilken holdning man har for skoleverket. Nasjonale prøver

her i Norge har vært et omdiskutert tema der særlig Osloskolene har blitt satt i søkelys i forhold til andre. Det

påstås at elevene blir drillet inn på nasjonale prøver for å få best mulig resultat, men hva får man ut av dette?

I et NPM-syn vil prøveresultater være en bra måte å se om eleven lykkes eller ikke. I et NPG-syn vil

nasjonale prøver bli mindre tatt i bruk, men heller se på elevens personlige utvikling for å se om eleven har

lykkes på skolen. Altså skoleresultater i form av tall er ikke den eneste faktoren NPG vil se på, de vil også se

om eleven takler utfordringer innen det sosiale, kulturelle og det strukturelle. Strukturelle faktorer som

påvirker skolegang er hvor et individ er geografisk og sosialt plassert. Politisk og sosialt mener mange at

Oslo er delt i flere delområder, men snevret inn særlig øst og vest. Stigmatisert kan man si at på vestkanten

som Frogner ligger det en kultur for å tilegne seg kunnskaper og faglig samvær. I tillegg er ofte vestkanten av

Oslo mer ressurssterke i form av økonomi. På østkanten særlig Grønland er det en svakere fokus på

utdanning på grunn av barrierer som språk, kultur og holdninger. Fullføre høyere utdannelse har ikke samme

nytteverdi og skaper ikke interesse til å gå videre. Man kan oppsumert bruke Oslo som eksempel der klasser

presterer forskjellig selv om de ulike bydelene ikke er geografisk langt fra hverandre. Ressurser og

holdninger spiller avgjørende roller for hvordan resultatet og fordelingen blir mellom de ulike skolene i Oslo.

Oslo øst har generelt et større flerkulturelt samfunn der flere er innvandrere fra andre nasjonalitetet.

Innvadrere som kommer til Norge kan bære en annen kultur og holdning ovenfor nytteverdien av høyere

utdanning. Individets primærgruppe og geografisk tilhørlighet avgjør som oftest hvilken retning individet vil ta.

Flere vil mene at høyre utdanning ikke er like nødvendig siden det ikke har vært kultur eller åpne veier for det
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på grunn av økonomiske eller strukturelle ressurser. Man også se i resten av Norge at ulike områder vurderer

profesjonen i et sosialt institusjon ulikt. Profesjon i denne situasjone yrker man har utdannet seg til har ikke

like dypliggende røtter for å skape størst påvirkning i en sosial institusjonen blant noen indivder. I for

eksempel et jordbrukssamfunn ville høyre utdanning ikke blitt sett på som like verdifult på grunn av fokuset er

dyrke fram matressurser, noe man strengt tatt ikke trenger utdannelse til - noe Mao kunne underskrive på.

I Norge har det foregått en rekke politiske reformer som skal gjøre elever mer likstilte, men også for å få

et mer pedagogisk læringsarena. Historisk sett har skolen endret seg over tid, tidligere i Norge fantes det kun

skole for menn ved kirker og klostrer. Dette skapte barrierer og klasseskiller på tvers av kjønn og posisjon.

Med tiden ble det bygget opp flere Allmennskoler og latinskoler der mindretallet av befolkningen kunne gå. I

vår tid har det blitt utviklet masseskoler der det har blitt et krav at borgere av samfunnet skal fullføre for å gå

videre. Skole har altså blitt en del av menneskers oppdragelse og normretning. 

Seland er en av de som har sett på den norske skoleutviklingen som har foregått de siste tiårene. Med tiden

har skolen blitt mer pedagogisk noe som har til hensikt å gavne de fleste elvene uansett hvilken klasse de

måtte være i. Seland har tatt fram begrepet pedosentrisme for å beskrive de mange pedagogiske trendene

som har foregått innen skoleverket. Det har gått opp og ned hva som skaper best læringsresultater, for

eksempel elevbaserte timer, diskusjon eller det mest vanligste - enveiskommunikasjon fra lærer til elev.

Seland bruker pedosetrisme som begrep der elevens læringsfokus står frem. Gjennom ulike forsøk har de

prøvd at elevene skal øke sin egen læring og selvinnsikt gjennom å skrive egne læringsmål. Seland påpeker

at det kan ha virkning mot sin hensikt. Fagets mål forsvinner og elevene kan i noen grad stå igjen som

spørsmålstegn på grunn av den røde tråd forsvinner. Å lage sine egne læringsplansmål kan være

kompliserte og skape klasseforskjeller mellom nedre og øvrig klasse. Her ser vi sosial vold kan oppstå på

norsk skole når oppgaver blir basert på middelklassens språkelig og faglig kunnskaper.

Jeg har i denne oppgaven beskrevet hva klasse er, særlig sosiale klasser. I tillegg drøfte ved hjelp av

sosiologer som Bordeau, Seland osv. hva klasses påvirkning har på om man kommer til å lykkes bedre i

norsk skole i forhold til andre. Vi ser at sosiale klasser har endret seg over i tid der det er lettere å mobilisere

seg vertikalt opp og ned den sosiale stigen. Selv om strukturelle hindringer har bedret seg de siste årene ser

vi likevel forskjeller mellom de ulike klassene, der middelklassen og overklassen står sterkere på grunn av

sine ressurser som økonomi, språk og tilegnede kunnskaper. Jeg har brukt begreper som symbolsk vold for å

beskrive arbeiderklassens motvillige aksept for at skolen legger seg tilrette for middelklassens standarder

ofte da gjennom språk og begreper. Den norske skolen har oppsumert hatt ulike reformer og tilltak for å

likestille elever uansett bakrgunn og mulighet, dette da på både godt og vondt. Ofte kan flinke elever bli

mindre sett, enn de gjennomsnittelige og vanskeligstilte elevene. Seland har brukt ordet pedosentrisme for å

beskrive de ulike pedagogiske retningene skolen har gått for å nå elevene nærmere, dette gjennom

elevbaserte oppgaver der elevene skal skrive sine egne læringsmål. Seland legger fram at dette kan skape

negative konsekvenser i form av tilbakefall av fagets mål og eleven henger rett og slett ikke med. Gjennom et

historisk og et institusjonalisert syn ser vi at den norske skolen har utviklet seg til å bli en læringsarena som

er ment for alle klasser. Likevel ser vi at den norske skolen vil alltid til en viss mengde bli påvirket av

strukturelle, økonomiske og kulturelle bølger som vil påvirke elevers skolegang i ulike grad, på tvers av

klasser. 
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