S KO L E P R O G R A M
N O R S K U T VA N D R E R M U S E U M

WHITENESS – hva
betyr det å være hvit?
Undervisningsopplegg for 10. trinn,
videregående skole
Faglig ansvarlig:
Terje M. Hasle Joranger
Norge var på 1800-tallet preget av en
homogen, hvit kultur. I denne perioden
og ut på 1900-tallet utvandret mange
nordmenn til ulike deler av verden, i stor
grad til USA, hvor de fikk sitt første møte
med et multikulturelt samfunn. Hvordan
opplevde norske utvandrere dette møtet?
Med utgangspunkt i teoriene i kritiske
hvithetsstudier ser vi på tilpasningsprosessen
blant norske innvandrere i det amerikanske
samfunnet, et hierarkisk samfunn preget av
holdninger til begreper som rase og etnisitet.

FAG
Undervisningsopplegget kan tilpasses ulike
trinn og er relevant for kompetansemål
innenfor fagene samfunnsfag, historie,
norsk, sosiologi og sosialantropologi og
engelsk eller som et tverrfaglig opplegg.
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SPRÅK
Norsk eller engelsk

HVOR SKAL VI VÆRE?
Vi ønsker dere velkommen til
Leet-Christopher Schoolhouse på
Norsk utvandrermuseum i Ottestad.
Omvisningens varighet: kl. 9:30 - 11:00/11.30.
Maks. antall: 30 elever pr. gruppe.
Pris: kr. 50,- pr. elev.

ET LANDS UTVANDRER
– et annet lands innvandrer
Undervisningsopplegg for 10. trinn,
videregående skole
Faglig ansvarlig:
Terje M. Hasle Joranger
Hvilke likheter finnes mellom de norske
utvandrerne og innvandrere til Norge i dag?
Her vil vi drøfte hvordan en
innvandrerkultur utvikler seg over tid.
Vi vil se på religionens betydning i
minoritetsgrupper, kvinnenes og mennenes
rolle i innvandrersamfunnet, betydningen
av kontakten med hjemlandet, homogene
etniske bosetningsmønstre, hvordan det
ofte dannes generasjonskløfter og hva dette
betyr for familiene og samfunnet rundt.

FAG
Undervisningsopplegget kan tilpasses ulike
trinn og er relevant for kompetansemål
innenfor fagene samfunnsfag, historie,
norsk, sosiologi og sosialantropologi og
engelsk eller som et tverrfaglig opplegg.
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SPRÅK
Norsk eller engelsk

HVOR SKAL VI VÆRE?
Utvandrermuseet har et friluftsmuseum som
illustrerer utviklingen av innvandrerkultur
gjennom flere generasjoner, og dette vil
være utgangspunktet for omvisningen.Vi
avslutter i Leet-Christopher Schoolhouse,
hvor elevene vil få en forelesning etterfulgt
av en meningsutveksling om temaet.
Omvisningens varighet: kl. 9:30 - 11:00/11.30.
Maks. antall: 30 elever pr. gruppe.
Pris: kr. 50,- pr. elev.

OM NORSK
UTVANDRERMUSEUM
FAGLIG ANSVARLIG
- TERJE JORANGER
Norsk utvandrermuseum har som målsetning
å gi elever og lærere økt kunnskap om
utvandringen fra Norge i sine ulike nyanser.
Museet er en samfunnsaktør som tar
opp relevante spørsmål knyttet til dagens
innvandring og integrasjon til landet
vårt sett i lys av tidligere utvandring fra
Norge, innvandring og hjemvandring.
Norge har vært et utvandrings- og
innvandringsland så langt tilbake som
det finnes historiske kilder. I forbindelse
med markeringen av 200 årsjubileet for
Amerikautvandringen i 2025 vil Norsk
utvandrermuseum ha en nasjonal oppgave.
Det faglige opplegget ved museet gir
rom for elevaktivitet med diskusjon,
fordypning og refleksjon.
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Terje Mikael Hasle Joranger er direktør ved
Norsk utvandrermuseum. Han har en dr.
art. grad i historie fra Universitetet i Oslo i
temaet migrasjon og etnisitet. Hovedfokus
for forskningen hans er transnasjonalisme,
kulturmøter og akkulturasjon. Terje
Joranger er medredaktør av antologien
Impeccable Immigrants? The Creation of
«Nordic Whiteness» in the United States
som vil utgis av forlaget Routledge.

BESTILLING OG SPØRSMÅL
E-post: utvandrermuseet@annomuseum.no
Telefon: 62 57 48 50 (mellom kl 09.00-15.30)

