
Dannelsens rom 
Læreplanenes bruk av det lokale og globale i småskolen 

Marte Ree Nolet 

 

Hovedfagsoppgave ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

Pedagogisk forskningsinstitutt 

UNIVERSITETET I OSLO 
Mars 2007 



 2 

SAMMENDRAG AV HOVEDOPPGAVEN I PEDAGOGIKK 

 

TITTEL:  

Dannelsens rom  

Læreplanenes bruk av det lokale og globale i småskolen 

 

 

 

 

 

 

AV: Marte Ree Nolet 

 

 

 

EKSAMEN: PED341  

 

 

 

SEMESTER: våren 2007 

 

STIKKORD:  

Læreplanshistorisk studie som viser hvordan rom og 

dannelse er brukt i læreplanene fra Normalplanene av 1939 

til Kunnskapsløftet. 

 



 3 

 

Teorien diskuterer ulike sosiologiske og pedagogiske teorier 

inn mot temaet rom og dannelse.  

Kommunitarisme, modernitetsteori og teknokulturell-

dannelse er relater til rom og ulike teorier. Mollenhauers 

pedagogiske rasjonalitet er viktig for oppgavens forståelse 

av dannelse. 

 

Empirien viser at læreplanene har brukt rommet på en aktiv 

måte, og at det har funnet sted store endringer i bruk av 

rommet.  

 

Dannelsesbegrepet og bruken av elevens eget 

erfaringsgrunnlag for læring er utfordret i de siste 

læreplanene. 
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Forord 

Denne oppgaven har blitt til gjennom flere år. Den har også blitt lagt på hylla. Det er først og 

fremst kjæresten min som har fått meg til å ta den ned igjen, og som har vært den som alltid 

har trodd på min evne til teoretisk tenking. Noen ganger har han fått meg til å tro på det selv 

også. Uten Ronalds støtte, kjærlighet og hjelp hadde jeg aldri blitt student, og i hvert fall 

ikke skrevet denne oppgaven.  

Emile og Jonatan har lidd hardt under denne oppgavens fremdrift, og selv om de stadig har 

fått vite at de ”også har en far”, håper jeg snart de skal få mamma tilbake.  

Jeg skylder også min egen mor og far en stor takk, for støtte og inspirasjon i flere ledd. Dere 

vet hvor lang veien har vært for denne oppgaven.  

Tante Wenche døde før denne oppgaven ble ferdig, mange av bøkene på kildelisten kommer 

fra hennes bokhyller. Hun lånte meg Nils Christie den gang da det stormet som verst rundt 

meg på ungdomsskolen. Det er trist at hun ikke fikk se produktet.  

Min snille storesøster Agnete har lest korrektur på nesten hele oppgaven. Hun har nedlagt 

mye arbeid og sene nattetimer, og skrivefeil skyldes slett ikke henne. Takk for inspirasjon og 

utilslørt beundring, du er fremdeles mitt store kvinneideal. 

En Ronnie: Uten din grenseløse kjærlighet, tålmodighet og våre dristige drømmer, hadde 

ikke jeg skrevet dette forordet.  

 

 

 

 
…Ulykken er den, at det gaaer meget 

 lettere at udbrede de fremmede Skikke 

 end  at udbrede den Dannelse og  

Kundskab, som man har lært 

 af de fremmede folk… Ivar Aasen 
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Innledning 

1.1  Bakgrunn og hovedtrekk ved oppgaven 

Læreplaner gjennom nært 100 år er bakgrunnsteppet for denne teksten. Læreplanverket for 

den 10-årige grunnskolen-L97, er et massivt dokument som markerer slutten på et århundre 

hvor læreplaner ble skrevet, og delvis etterfulgt. Den nyeste læreplanen Kunnskapsløftet 

bryter på mange måter med L97, men de to læreplanene har en felles generell del. 

Utgangspunktet for oppgaven var egentlig om natur og autensitet, knyttet til bygde Norge 

som ideal. Jeg har opplevd en holdning til barn og oppdragelse som i hverdagsteoriene har 

blitt regionalisert, både i egen oppvekst på vestlandet og også som mor. Denne holdningen 

kom klart til uttrykk da jeg selv flyttet fra byen til landet som småbarnsmor. Det gjaldt også i 

akademiske kretser. Jeg opplevde også en holdning om at ”duglighet” ikke var et 

byfenomen, men avhengig av en bygdetilhørighet. Det å komme fra Oslo eller Bergen var 

slett ikke noe pluss, og da jeg undersøkte disse holdningene i min mer bynære omgangskrets, 

var det lignende meninger også der. Bakgrunnen for denne ”bygderomantikken, spinner ofte 

rundt begrep som naturlighet, røtter og en vag ide om autensitet.  

At det enkle livet på bygda gir et bedre oppvekstmiljø for barna, er en ganske vanlig 

holdning eller hverdagsteori. For å finne ut hva som lå bak har jeg valgt å operasjonalisere 

problemområde til skolehistorien. Slik omfatter oppgaven ulike generasjoners 

skoleopplevelser, og kan også si noe om hvor påvirkningsagentene har ideene fra. Jeg har 

prøvd å beskrive rommets plass i forrige århundre, først og fremst innen klassiske sosiologi. 

Videre har jeg sett på hvordan dannelsesbegrepet er brukt romlig, for å plassere feltet 

pedagogisk i skolehistorien.  

Det er langt fra fergeleiet i Volda, til Oslo, Paris og Beijing.  Men i datavirkeligheten er det 

et lite tastetrykk unna. Den samfunnsmessige endringen fra stedlig avhengighet, til utleiret 

avhengighet, gir oss nye pedagogiske utfordringer. Det er ikke et spørsmål om data-

virkeligheten er virkelig, om spagettien kommer fra afrikanske durrabønder og om bilen er 

del-produsert i Indonsia med billig arbeidskraft. Det er høyst virkelig, men vi kan unnlate å 

forholde oss til det.  
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Jeg har i denne oppgaven valgt å bruke mange teoretikere for å belyse rom-feltet. Ulike 

læreplaner beskriver holdninger i ulike epoker av moderniteten, og jeg har prøvd å spille de 

opp mot hverandre.  

Jeg har gjennom empiri undersøkt endringene av rommet i læreplanene i forrige århundre. 

Min forventning var å finne et dypt bygderomantisk trekk, og det fant jeg ikke. De 

holdningene jeg ventet å få underbygget ved empiri, har jeg rett nok funnet, men de var slett 

ikke så dominerende som jeg trodde da jeg begynte. 

På den andre siden av dannelse finnes det noe fremmedgjort. Kristvik bruker begrepet 

rotlause og det gjorde også Lofotenrapporten, Simmel og Durkeim (anomi). Det som er nært 

og kjent er det fremmedgjortes motstykke, i hvert fall i startgropen av moderniteten. Jeg har 

derfor gitt plass til å beskrive hvordan ”nært og kjent” eller erfaringsbakgrunn, har vært 

brukt blant fire pedagogiske teoretikere. Det har jeg også gjort fordi læreplanene stadig viser 

til det som er kjent for eleven. Jeg har villet vise at det ikke indikerer en spesiell metode, 

men at å ta barnets utgangspunkt er ganske gjengs i pedagogisk teori. 

I dagens kommunitarisme debatt foreligger det en oppgradering av nærhet, tradisjon og det 

gamle, fremfor det moderne og fjerne (Bengtsson 1995). På den andre siden står det nye 

utleira og virtuelle dannelsesrommet som Løvlie introduserer (Løvlie 2003). Dette har jeg 

latt være den teoretiske slutten på oppgaven, jeg har forsøkt å vise spenningen mellom 

kommunitarisme og teknokulturell danning. 
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1.2 Problemstillinger 

Å kjenne hele samfunns- og forståelses prosesser, og kunne speile seg i sine handlingers 

produkt har ikke et eget navn i sosiologien.  Det å ikke kunne gjenkjenne produksjons-

prosesser, opprinnelser og kunnskapsformer er et fremmedgjort element.  Å forstå sine 

omgivelser, og ha oversikt og endringskompetanse er viktige for dannelsen. Disse kriteriene 

endrer seg med et samfunnsmessig rom som er under endring.  

Den overordnede problemstillingen blir som følger: 

Har synet på rommet i norske læreplaner endret seg, slik at dannelsen kan 

finne sted på ulike måter? 

Dette vil jeg undersøke gjennom å forsøke å besvare:  

På hvilken måte har ulike teoretikere definert rom som sosial størrelse og som 

dannelses-rom? 

Har norske læreplaner endret seg med hensyn til dannelses-rom? 

Jeg har operasjonalisert dette til å omfatte læreplanenes generelle deler og samfunnsfaglige 

emner for 1-4. klassetrinn.  Det har avledet to hovedområder som jeg har arbeidet med 

empirisk: 

Hvordan har læreplanenes generelle deler behandlet rom, elevens utgangspunkt og 

dannelse? 

Hvordan har samfunnsfagsundervisningen prøvd å avdekke komplekse 

samfunnsforhold, brukt lokalsamfunn eller nærmiljø og vært eksplisitt opptatt av 

dannelse?  

Oppgavens metodevalg, tekstutvalg og oppbygning er redegjort for under: 
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1.3 Metodevalg og tekstutvalg 

Problemstillingen og området for denne oppgaven gjør at dette er et rent tekststudie. Jeg har 

brukt teoretikere og læreplaner. Jeg har blandet bokmål og nynorsk utgaver av læreplaner og 

også benyttet meg av nettbaserte kilder. 

Det ville vært mulig å gjøre et empirisk studium av hvordan romlighet blir brukt som 

dannelse i norsk skole i dag. Og det hadde antakelig vært svært interessant og muligens mer 

fruktbart enn et historisk studium. Men da hadde jeg ikke fått svar på kontinuiteten og 

historikken, som har vært noe av mitt grunnlag og interessefelt. 

Jeg har brukt andres tekster, og mine egne refleksjoner over problemområdet rom og 

dannelse i norske læreplaner for småskolen.  

Metoden jeg har benyttet kan regnes som hermeneutisk. Hermeneutikken som har sin 

bakgrunn i tekstforståelse, er opprinnelig relatert til bibelanalyse. (Alvesson og Sköldberg 

1994). Det er grunnleggende i den klassiske hermeneutikken at enkeltheter bare kan forstås 

ut i fra helhet.  

Ett huvudtema för hermeneutiken har ända fån början varit at meningen hos 
en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten( Alvesson og 
Sköldberg 1994:115) 

Hermeneutikk i kildekritisk forstand forholder seg til en polaritet mellom subjektet (leseren) 

og objektet (teksten i mitt tilfelle). Denne samforståelsen eller korrespondansen mellom 

forsker og tekst er nødvendig for å kunne orientere seg i verden og om verden (Alvesson og 

Sköldberg 1994). Det kan illustreres med en av hermeneutikkens hovedteser: fortolkeren 

kompletterer en aktør og kan forstå aktøren bedre enn hun selv forstår sin handling. 

(Alvesson og Sköldberg 1994). Jeg har arbeidet med tekster og teorier over en lang periode, 

og i tillegg til at mine egne fortolkninger kommer frem, har jeg også latt kildene peke til 

hverandre.  

Hermeneutikken ser leseren av teksten som fortolker av teksten. Hirsch deler tekstforståelsen 

inn i to deler 

• Forfatterens opprinnelige mening, er den rekonstruerte. 
• Tekstens betydning, er den nåtidsrelevante, eller aletiske.  
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Det er et klart problem for all tekstanalyse at den underlegges forvrengning gjennom 

fortolking og utvalg. (Alvesson og Sköldberg 1994). Fortolkning av data som er tekst og 

tekster som virker på hverandre kan ikke være demodale, upersonlige og genreraliserbare, 

fordi de er underlagt konstant fortolkning (Kvernbekk 2002), resultatene innehar heller 

ingen generaliserbarhet. Samtidig kan operasjonaliseringen av ”syn på bygderomantikk”, 

som ”synet på rom” inneha en slik generaliserbarhet. Jeg kan gjennom å forstå noe om rom, 

ha en ide om hva som skjer med et generell bygderomantikk, men generaliserbarhet i 

forsknings-metodoglogisk forstand er det altså ikke.  

Historisk metode 

Som historiske dokument forteller læreplaner noe om en ønsket virkelighet, eller om 

forhandliger mellom ulike retninger som er nedfelt i dokumentet som kompromiss (Engelsen 

1997, Dahl 1967) Historiske kilder som består av statlige forordninger og lover sier gjerne 

noe om hvordan ting ikke var. (Dahl 1967) Lover og regler er normative og påbydene. I vår 

sammenheng er læreplanene minst like mye et intensjonsdokument, og politiske 

erklæringsdokument. Vanlige kildekritisk historiefaglig arbeid er derfor ikke relevant. 

Allikevel er det greit å ha på plass at dette er en talende kilde, som altså er normativ. 

Opphavspersonene og saksforholdet er lett å avdekke fordi kildematerialet er skrevet i vår 

samtid. Det som Dahl kaller for det innholdsmessige mellom kilden og saksforholdet, vil 

gjerne være preget av politikk i læreplansammenheng (1967). Det er spesielt for læreplaner 

at de er både berettende (kognitive) og normative i sin form. Samtidig er de 

fremtidsinnrettet, og ved å lese flere læreplaner slik jeg har gjort, kan det delvis undersøkes 

om det har vært endring i substansen.  

Lesekretsen til læreplanen er også av metodologisk interesse. Læreplaner er selvfølgelig 

offentlige dokument, og den tilsiktede lesekretsen er ganske bred, men primært (eller 

funksjonelt) består den av lærere. Læreplaner er altså institusjonelle offentlige kilder. 

Samtidig er de kollektive, altså skrevet av flere og ofte preget av klisjeer. De er også 

nedtegnet i et formelt språk, og (kanskje med unntak fra L97) de er ganske upoetiske. De er 

altså relativt entydige. 
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Jeg har i utvalget mitt gått systematisk til verks gjennom empiridelen. Jeg har gjort noen 

utvalg som jeg har redegjort for i den aktuelle teksten. I tekststudier gjelder de samme regler 

for forskningsmessig reliabilitet og ansvar for å søke etter å falsifisere formodninger.   

Alvesson og Sköldberg setter opp et minimums kriterium for hermeneutisk tekstanalyse 

• Å stille spørsmål til testen eller tekstene 
• Innlede en aktiv dialog med teksten 
• Fortolker (leser) må sette seg inn i tekstens intensjon hos forfatter 
• Tekstens intensjonalitet i forhold til fortolkers spørsmål  
(Alvesson og Sköldberg 1994). 

Jeg har gjort rede for hvilke spørsmål jeg har stilt til læreplanene i innledningen til empirien, 

og hvordan jeg forholder meg til intensjonaliteten hos forfatter. 

Lars Løvlie viser hvordan ”leserens fødsel må skje på bekostning av forfatterens død” (Barth 

in Løvlie 2003:363), med dette mener han at teksten er flertydig, skrevet av både konteksten, 

leseren, forfatteren og historien. Slik er det leserens som er forfatter (Løvlie 2003). 

Jeg har lest læreplanene fra N39 til Kunnskapsløftet som historiske dokument, og ikke 

læreplanteoretisk. Jeg har benyttet meg av en beskrivende læreplanfremstilling.  

Metodeproblematikken i forhold til læreplanteori er stor, men jeg har ikke valgt å gå inn på 

disse utover det som er gjengitt i innledningen til empiridelen av oppgaven. Det er fordi 

dette ikke er et læreplanteoretisk studie. 

Jeg har ikke innrettet meg med tyngde mot, èn eller noen få tekster. Derimot har jeg lest i 

bredden for å finne en tendens i et felt. Det betyr at tekstutvalget er det kritiske 

metodologiske momentet. Jeg grunngir dette i nedenfor.  
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1.3.1 Metodiske valg i emperien 

Jeg har gjort et historisk studium av læreplanene N39, M74, M87, L97 og Kunnskapsløftet.  

Jeg har undersøkt hvordan de har brukt rommet og hvilket dannelsesperspektiv de bruker i 

forhold til rommet. 

For å undersøke dette har jeg lest innledningen, og videre har jeg gått inn på heimstadlære, 

samfunnsfag og orienteringsfag fra 1.-4.klasse. Noen ganger har jeg pekt litt opp i 

årsklassene, men fokuset er i småskolen. 

Grunnen til at jeg har valgt å bruke begynner-opplæringen, altså småskole trinnet, er at dette 

avspeiler hva vi mener den kjente situasjonen for elevene er. Det er altså et forsøk på å 

avdekke hva læreplanene som samfunnsinstrument mente var barnas og elevenes virkelighet, 

og hva slags konsekvenser de mente det burde ha. 

Jeg har ikke gjort noe forsøk på å avdekke hva som egentlig skjedde ute i den norske 

skolevirkeligheten i forrige århundre. Og heller ikke hva som skjer i skolen i dag, fordi dette 

er en studie av de formelle læreplanene. Dette kommer jeg nærmere inn på i innledningen til 

empiridelen. 

 Mitt fokus har vært å se på hvordan teorien om dannelse har hatt noen konkret endringer i 

forhold til rom. 

Jeg har heller ikke skrevet om det som ofte kalles lokalt utviklingsarbeid. Det demokratiske 

aspektet ved at lokalt utarbeidet læreplanarbeid har jeg altså ikke sett som mitt tema for 

oppgaven, selv om jeg er innom området så vidt. 

Når jeg begynte å skrive denne oppgaven var mitt utgangspunkt at L97 sitt fokus på det 

lokale, var tradisjonsbunnet i M87. Jeg har opplevd at alle læreplanene har et fokus på 

landsbygda og verdier knyttet til primærnæring.  Jeg trodde at mange av holdningen jeg har 

opplevd ute i den norske skolevirkeligheten gjennom de siste fire læreplanene, som elev, 

lærer og mor skulle avspeiles i både teori og i planene. Funnene mine har vært annerledes, 

noe som styrker metodebruken min.  
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1.3.2 Empiriske avgrensinger  

Avgrensing har vært et gjennomgående problem i forhold til empirien, det hadde vært 

interessant å gjøre en parallell analyse av lærebokforfatterne i lærerutdanningen, nærmere 

bestemt som Kristvik, Myrhe og Imsen. På den andre siden ville dette vært problematisk ut i 

fra at de alle tilhører, mer eller mindre konsekvent, det Erling Lars Dale kaller ”den annen 

front”. Omfangsmessig ville det også vært umulig. 

Jeg kunne også ha gjort en regionalt studium i Norge, ut i fra en forståelse av at 

kunnskapsparadigmene er eller var, forskjellige øst og vest av vannskillet (Øst- og Vest-

Norge), jeg har styrt unna både dette og målkampen. Begge deler er relevant i forhold til 

dannelse og rom i Norge. 

1.3.3 Bakgrunn for teoretiske valg i oppgaven og avgrensinger 

Jeg har valgt å bruke flere teoretikere i oppgaven. Det vanligste i hovedfagssammenheng er 

å bruke en teori og eventuelt trekke inn noe annet rundt teorien, og så skrive en empiridel ut 

fra teoridelen. Begrunnelsen for at jeg har valgt en noe annen vinkling skyldes oppgavens 

empiriske tematikk som er historisk om læreplaner.  

Oppgavens teoridel dreier seg rundt noen forhold som jeg eksplorerer teoretisk:  

Hvordan og hva er rommet i dannelses teoretisk sammenheng? Disse spørsmålene har jeg 

valgt å utforske gjennom å se på hvordan en del sentrale teoretikere innen 

samfunnsvitenskap og spesielt pedagogikk har behandlet spørsmålet.  

Jeg har et klart fokus, og forkjærlighet for Mollenhauers dannelsesteori, men hans teorier 

står på mange ben. Det er heller ikke alt hos Mollenhauer som er interessant i forhold til 

rommet.  

Studie har foregått med en klar vinkling inn mot en radikal frigjørende pedagogisk tradisjon. 

Det strekker seg fra Rousseau til Løvlie, og den veien er unektelig ganske lang. Utvalget av 

tekster og teoretikere avspeiles ganske klart av dette, samtidig har jeg prøvd å være kritisk til 

tekstene jeg har lest og prøvd å relativere mot problemstillingene.  



 16 

Derfor har altså gått til andre steder og teorier. Jeg fører det romlige perspektivet fra 

begynnelsen på 1900 tallet og Simmel, inn i vårt årtusen med Lars Løvlie. Av alt som har 

skjedd mellom disse mannlige teoretikerne, har jeg bare rukket å ta med noen ting, men 

fokuset mitt ligger festet fast i 1970tallets fokus på lokalsamfunnet.  

Oppgaven har en klart tidsakse i empiridelen som altså er historisk, og ikke 

læreplanteoretisk innrettet. Den beveger seg gjennom hele 1900-tallet. Derfor har det vært 

naturlig i forhold til oppgavens problemstilling, å også ha en teori som bygger på en noe 

tilsvarende tidsakse. Ved teoriutvalget har jeg brukt den historiske linjen som rettesnor. Jeg 

har prøvd å finne relevante teoretikere for hver periode, samtidig som det er et fokus på 

1970-tallet. Spesielt med utgangspunkt i spenningen mellom Mollenhauers kritiske 

rasjonalisme og dannelseskrav, og den norske radikaliserte pedagogikken som holdt frem det 

lokale som (folke)danning.  

Jeg har brukt både Anthony Giddens, Ulrich Beck og Zigmunt Bauman for å forstå det 

postmoderne, høymoderne eller radikaliserte moderne. Jeg har ikke tatt stilling til 

diskusjonen om det postmoderne, men noterer Baumans beklagelse over at postmodernismen 

ikke kan beskrive trusler og terror på en adekvat måte. Beklageligvis er hovedtyngden både 

vestlig og maskulin, og det tar seg egentlig dårlig ut i forhold til det globale teoretiske 

perspektivet jeg ønsker på oppgaven.  

Kjønnsperspektivet er ikke tilstede i oppgaven, til tross for at jeg er av den oppfatning at 

kjønn og dannelse henger nøye sammen. Dette gjør jeg så vidt rede for i oppgaven. 

Jeg har heller ikke tatt opp de samiske elevenes plass i skolen. Det hadde vært naturlig, og 

spesielt interessant i forhold til at ”de” samene tradisjonelt har et ”sted” som vi forholder oss 

til i læreplanene. Oslo-samene har liten plass i læreplanene, det passer best med Finnmark og 

andre rom som understreker annerledeshet. Dette er spennende i forhold til ny-kulturelle 

med røtter i Portugal, Skøyen og Tchad. Det hadde vært interessant å se hvordan skolen tok 

opp et rombegrep som alt er oppsplitret og de-tradisjonaliert. Noe svar på dette har jeg gitt 

gjennom Morris som snakker om en jødisk re-tradisjonalisering uten reelt grunnlag, som 

fører til radikal-konservatisme. 

At jeg ikke har skrevet om disse rommene skyldes plass og fokus på det historiske. 
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Oppgaven er antakelig et ektefødt barn av en tid hvor store teorier kommer til kort, og 

informasjonstilgangen er stor. Den er også temabasert, og ikke (teoretisk) stedsbasert i 

forhold til modernitetsteori, det teoretiske topoi har ikke tatt hensyn til uenighet om moderne 

og postmoderne. Løvlies krav til differens som dannelses moment er med hensyn til dette tatt 

til følge. 

 Jeg håper jeg ikke har gått meg bort, men at jeg har klart å tegne et kart over det faglige 

terrenget. For som Bauman sier om kartografi, den som behersker kartene har makt.  
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1.4 Struktur 

Jeg har delt oppgaven i 4 deler. 

Del I Innledning, metode og avgrensinger 

Del II Presentasjon av teorier 

Del III Presentasjon av empirien 

Del IV Oppsummering av Del II og III  
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2. Del I Teori om rom og dannelse 

2.1 Rom 

Rom er et begrep som brukes i samfunnsvitenskap og humaniora på en utvidet måte, sett i 

forhold til det (enkle) naturgitte rommet.  Mens det naturgeografiske og naturvitenskapelige 

rombegrepet er begrenset av fysiske innramminger, er det samfunnsvitenskapelige 

rombegrepet like mye innrammet av de sosiale strukturene som begrenser og utvider det 

menneskelige utfoldelsesområdet. Pierre Bourdieu skrev om rom som sosiale arenaer, hvor 

vi differensieres ut fra ulike kvaliteter og kvantiteter, nærmere definert som ulike 

kapitalformer, i en samfunnsskapt virkelighet (Järvinen, Margaretha 2000) Bourdieus 

rombegrep er kjent og velbrukte, men omfatter sjelden de fysiske innrammingene. I denne 

oppgaven er det fysiske sosiale rommet, og de voldsomme endringene som har skjedd med 

dette, tatt med. 

Det sosiale rommet tilhører den sosiologiske vitenskapens kjerneområde. Tilhørighet er ikke 

bare geografisk men i høyeste grad sosialt gitt. Det er interessant å utforske hva som skjer 

med rommet når vår fysiske tilhørighet er glidende, både tidsmessig og fysisk. Dette rommet 

undersøkes av blant annet av Giddens, Baumann og Løvlie og omfatter altså mer enn 

Bourdieus sosiale rom.  

2.1.1 Rommet som historisk størrelse 

Kommunikasjon som produktiv og sosial forutsetning mener Anthony Giddens er blant 

1900- tallets, eller snarere modernitetens, historiske tilføringer.  Hva slags fysisk tilhørighet 

man hadde, var i det førmoderne innrammet av stedlighet og reiselengde. (Giddens 1997) 

Selv om man forholdt seg til, og samhandlet med mennesker som befant seg langt borte, ofte 

flere dagsreiser unna, var det ikke en daglig nødvendighet å forholde seg til det. Samtidig var 

deler av de førmoderne næringer, for eksempel norske fiskerier, underlagt konjunkturer i 

hele Europa.  

Norske fiskerier endret seg med importen av billig salt fra Sør-Europa på 1700 tallet: det ble 

lettere å konservere der fisken var, men samtidig ble næringen mer kapitalavhengig. 
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Sildefisket var basert på enkle redskap, ofte fremstilt som lokal husflid, selv om garn og not 

var laget av importert hamp. Norsk handel var på 1700-tallet preget av innførsel av korn og 

utførsel av fisk. (Dyrvik 1991)  

Det enkle historiske eksempelet ovenfor viser ett aspekt av den norske virkeligheten i 

premoderne tid. De norske fiskerne var ikke isolerte, - de var innvevet i det internasjonale 

handels- og bytte-systemet.  

Den rurale befolkningen i Norge forholdt seg tidlig til Europa.  Det som er viktig her er at 

den sosiale avhengigheten, innvevd på mikronivå, ikke inntreffer før med det moderne 

samfunnet. Modernitet kan med en forenkling defineres med at kapitalistiske handels og 

industristrukturer dominerer samfunnet (Giddens 1997). 

På 1900-tallet endrer innvevingen seg fra å være et spørsmål om ønsket og tilfeldig 

tilhørighet, til å bli en del av våre liv enten vi vil det eller ikke. Giddens velger følgende 

globaliseringsdefinisjon: intensiveringen av verdensomspennende relasjoner som knytter 

fjerne lokaliteter sammen på en slik måte at lokale begivenheter formes av ting som skjer 

milevis unna og omvendt. (Giddens 1997: 52)  

Den kulturelle globaliseringen opphever nasjonens rolle. Denne rollen erstattes med individ 

og transkulturell kommunikasjon og livsformer i følge Ulrich Beck (Beck 2004). 

I dag er alle arbeidsplasser, ethvert vanlig måltid og alle tider på døgnet innpakket i indisk 

bomull, afrikansk importert mat og asiatisk elektronikk. En husmor i 1910 kunne ønske seg 

krydder fra Indonesia, men det var ikke et innvevet avheninghets forhold. Giddens holder 

frem at hendelser i det moderne har romlig og tidlig utstrekning som ikke har eksistert 

tidligere. 

Tidligere reiste vi til Nord-Afrika for å høre rai-musikk og spise taboleh. I dag er 

”verdensmusikk” og eksotiske matvarer tilgjengelige i de fleste norske småbygder (Østerud 

2004). I tillegg har vi kunnskap om anvendelse av produktene og kulturen. Det nye 

perspektivet som samfunnsvitenskapene trekker opp, er noens mulighet til å velge nomadisk 

kyberliv (Beck 2004), mens andre er utestengt av det radikaliserte modernes stenglser – 

globalt eller innestengt lokalt. (Bauman 1998).  
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2.1.2 Rommet som pedagogisk størrelse 

Pedagogikkens rolle kan defineres ut fra en snever instrumentalistisk forståelse ved at 

samfunnets behov for utdannet arbeidskraft (reproduksjon) dominerer feltet. Alle (moderne) 

stater har pedagogiske mål, gjennom et samfunnsmessig behov for differensiert kunnskap. 

Sputniksjokket er det klassiske eksempelet på at pedagogikkens rolle blir å få barna 

interessert i naturfag og matematikk for å få rakettene i lufta (Engelsen 1997). Slike 

nasjonale prosjekt avspeiler seg i nasjonale læreplaner, transnasjonale program for 

utdanning, testing og skolering av befolkningen. Rommet er i en slik instrumentell tenkning 

relatert til for eksempel nasjonsbygging, utdanning av nisjekunnskap nasjonalt, men det kan 

også være regionalt innrettet slik vi finner mer av i EU-området (Tam 1989).  

 

Faginnhold 

Læringsaktiviteter 

Materielle 

forutsetninger 

Vurdering 

Mål 

Elev og lærer 

forutsetninger 

Figur modifisert etter Gunn 

Imsen 36:1997) 

Figur 1 Den didaktiske relasjonsmodellen

I et forsøk på å definere pedagogikk og rom i kombinasjon vil jeg bruke den anvendelige (og 

ganske så populære) didaktiske relasjonstenkingsmodellen (Etter Imsdal 1997/Bjørndal og 

Lieberg 1978). 

Figuren (her Figur 1) brukes ofte for å vise ulike elementer som påvirker undervisning, 

spesielt i skolen (Imsen 1997, Gundem 1998).  
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Faktorene for å planlegge en undervisningstime om for eksempel næringsveier, vil avhenge 

av de seks ulike endene i ”diamanten”. Om det for eksempel er læreplanen som har bestemt 

temaet, hva slags mål man har for undervisningen og hvordan dette igjen påvirkes av 

sammensetningen av elevgruppen. Hva slags evaluering man skal ha, hvordan man har 

mulighet til å jobbe med stoffet, og lærerens egne forutsetninger. Faktorene er gjensidig 

avhengige av hverandre og agerer med ulik tyngde.  

Lærers måte å lese en slik diamantforståelse på, er avhengig av hva slags overordnet 

filosofisk perspektiv og forståelse hun har. Modellen kan leses som en kombinasjon av 

rammefaktorteori (Lundgrens), og normativ didaktikk (Imsen 1997).  

Det er mye å si om denne typen modeller. Man kan blant annet peke på mangelen på 

maktperspektiv og teoretisk fundament for undervisning. Men dette hører ikke hjemme i 

denne oppgaven. Det relasjonstenkningsmodellen viser, er hvordan didaktikk tenderer til å 

se på undervisning i et gitt, udiskutabelt rom. Rommet er alt til stede i ”diamanten” og kan 

ikke puttes inn i en kategori. 

Rommet er både det stedet vi bestemmer fagstoffet i, som en objektiv virkelighet, og det 

stedet vi gjør utvalget ut i fra, og med kyber-rommet får vi i tillegg med en utstrakt 

romlighet for bestemmelse av faginnholdet.  

Det er flere mulige posisjoner i forhold til rommet og pedagogikken i dag. En kulturell 

lokalisering til sted, slik det førmoderne og langt på vei det moderne har gjort. Det ivaretar 

det tradisjonelle og også lokalsamfunns behov for et enhetlig møtested og kulturbyggende 

forum. Dette har en rennesanse med kommunitarismen, og har hatt flere norske paralleller, 

her er spesielt Erling Kristviks skoletenkning tatt med. I tillegg er også den norske 

bygdeorienterte og radikale pedagogikken på 1970-tallet med, som representanter for 

pedagogisk tenkning hvor rom er ideologisert. 

Skolen som en nasjonsbyggende institusjon har hatt ulik plass i norske læreplaner. At tidlige 

læreplanene hadde et nasjonalt fokus, er kanskje naturlig ut fra mange historiske perspektiv. 

Revitaliseringen av folkedannelsen på et nasjonaltgrunnlag ble forsøkt med L97 (Slagstad 

2001, L97). 
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En tredje romlig pedagogiske posisjonen, er å ta konsekvensen av hyperrrommet som har 

gjort stedet til hele verden for danning, og danning til hele verdens mulighet. Dette krever 

pålogging, og en pedagogisk forståelse av digitale medier som mer enn verktøy. 

Rammebetingelser og materielle forutsetninger er gjerne innrammet av rom. Om det finnes 

museum barna kan benytte, om det finnes gater å lære trafikk i, og vann og analysere 

bestemmes av bosted.  Personer og institusjoner som kan forklare næringslivet i regionen 

avgjøres av rom, mens forholdet til nabolandet kan avgjøres av grensenærhet.  

Om læreplanen er åpen eller lukket i forhold til bruk av lokale muligheter, avgjøres derimot 

ikke av rom. Men det er romlighet i forhold til kontroll som avgjør implikasjoner av 

eventuell pedagogisk ordrenekt. Hvorvidt det lokale næringslivet slipper inn barn og 

ungdom i fabrikkene, er aspekter ved et utvidet rombegrep. Hvorvidt det finnes ”lokale 

krefter” som kan trekkes inn i skolen tilhører også rombegrepet.  

Rommet bestemmer også hvem elevene er, hva slags læringsforutsetninger de har (eller 

interesseområder). Om elevene er interessert i næringsliv i Europa bestemmes kanskje ut fra 

hva som tidligere har ansporet interesse hos dem. Det bestemmes også av hvem som har 

bestemt at dette er et tema. Om det er det et nasjonalt bestemt tema, lokalt bestemt, eller om 

elevene selv valgt det, i gruppe eller selvstendig. 

Den kritiske pedagogikken på 1970-tallet kan eksemplifiseres med Lofotenprosjektet 1979 

eller Verpekassen fra 1974. Denne pedagogikken gir uttrykk for at rommet utenfor bygdene 

kan virke fremmedgjørende (Dale 2000), og er preget av en motmaktsbølge hvor nasjonen 

og staten er lokalisert til sentrum, og bygdene og utkantene er perifere og uten 

definisjonsmakt i forhold til sentralt gitte doktriner (Dale 2000).  Det fantes altså en politisk 

tanke med et ønske om mer lokalt gitt lærestoff som var relatert til rom. Lofoten-prosjektet 

fikk anledning til å prøve dette ut ved en rekke ungdomsskoler i Lofoten. Jeg kommer inn på 

dette senere i oppgaven. 

Mål for undervisning eller oppdragelse, er bestemt på ulike arenaer, nasjonalt, lokalt og i 

hjemmet, og har derfor et rommelig perspektiv. Rommet kan anvendes instrumentelt som et 

styringsinstrument..  

Innen læreplanadministrasjon brukes lokalsamfunnet i de tre siste læreplanene aktivt: 

lokalsamfunnets rolle som planlegger, som det man planlegger ut i fra eller som det man skal 
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anvende for å få integrerte samfunnsborgere i nasjonalstaten, er eksempler som jeg kommer 

nærmere inn på i emperidelen. 

Et utvidet pedagogisk rom 
Hvis pedagogikken defineres som mer enn, eller noe annet enn, et instrument for 

nasjonsbygging, stedbestemt folkedanning og kunnskapsproduksjon for nasjonen, får vi et 

mye større perspektiv. Vår forstand og erfaring, endrer seg med de ulike rom vi er i, og med 

rommets endring slik Beck, Giddens og Bauman beskriver, er det en pedagogisk utfordring.   

I denne oppgaven anvendes dannelsesbegrepet i et forsøk på å ta tak i hva som skjer med 

dannelsen når rommet endres. Fra tysk dannelsesteori (hvor folkeromantikkens makt over 

sinnene endte så galt med nazismen) går det kanskje en svak linje til Erling Kristviks 

folekdanningsheim. Jeg skal komme nærmere inn på hans normativt bundne ”vestlands-

pedagogikk”. Kristvik har blitt velsignet av kristenfolket, bygderomantikere og de 

revolusjonære på 1970-tallet Dale 2001, Slagstad 2004, Frøyland 1974 ).  

”Det pedagogiske” eksisterer i rom med minst to mennesker, i hvert fall innenfor en 

konstruktivistisk tenkemåte. I det øyeblikk ditt øye møter en annens blikk, er pedagogikken 

til stede. Det er den første pedagogiske situasjon som beskrives av f.eks Vygotsky, Mead og 

Tönnies, som ”dyaden mor-barn” (Vygotsky 1996).  

På et senere og langt høyere pedagogisk nivå beskriver Dale dannelse innen akademika på 

denne måten:  

Danning betyr at en står i dialogisk forhold til det objekt en studerer. 
Danning forbindes med refleksjon over funksjonene og det system de danner i 
det fag en studerer. (Dale 2001:154) 

Mens den første dialogen er avhengig av tilstedeværelse og konkret forståelse mellom mor 

og barn, i et lite og avgrenset rom, har den akademiske dannelsen strukket seg i tid: Vi leser 

gamle bøker, vi surfer på fagdebatter på internett og er med i fagforum internasjonalt. Det 

betyr at vi har strukket tiden ved å akkumulere kunnskapen, og vi har strukket rommet ved å 

være tilstede over hele jordkloden, ofte simultant. Vi er kunnskapsnomader i et utvidet rom 

(Løvlie 2003 ), og samtidig er vi på toppen av glokaliseringspyramiden (Beck 2004). 

Kunnskapen er for studenten slik jeg har beskrevet det over, ikke lengre konkret men 

abstrakt. Det abstrakte refleksjonsaspektet ved moderniteten trekkes frem av så vel John 
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Dewey som Anthony Giddens (Dewey 1996, Giddens 1997). Men når barn er pålogget en 

abstrakt verden, og alt har blitt deltakere i kyberrommet som kunnskapsnomader i vår tid, da 

har vilkårene for det Dewey kaller fortsettelses-undervisningen alt inntruffet.  

Begrep som går igjen i læreplanene er nært og kjent, og ikke minst erfaringsområdet som 

med ulik styrke skal danne utgangspunkt for undervisningen. Derfor er relevant å gå inn på 

hva som er nært og kjent, hvilke teorier som har sagt noe om det og hvor barn faktisk kan 

gjøre seg erfaringer. Hvis nærmiljøet har flyttet seg fra Bakkebygrenda til dataskjermen, er 

det naturlig at læreplanen følger etter. Fordi man hevde at barnas verden er alt komplisert og 

utleiret, gjennom at mange er deltakere i et internasjonalt nett av kunnskap og felles 

refleksjon1.  

Elevens utgangspunkt eller erfaringer, deres danningshorisont og potensialer (Mollenhauer 

1996), bestemmes av rommet de befinner seg i. Skolen og samfunnets bruk av dette 

erfaringsbakgrunn er tema i denne oppgaven. 

2.2 Stedet: nært og utleiret 

2.2.1 Rommet som sosiologisk og filosofisk størrelse 

I de følgende kapitlene kommer jeg nærmere inn på det pedagogiske rommet, relatert til 

sosiologi og pedagogisk filosofi. I sosiologien er rom en størrelse som binder mennesker 

sammen på ulike måter. Hvordan er bestemt av ulike forhold som økonomi, politisk system 

eller kultur.  

Sosiologien, historien og filosofien rammer inn det pedagogiske feltet. Det gjør ikke 

pedagogikken mindre viktig som vitenskap, men det utvider fagets horisont. Nettopp 

pedagogikkens evne til å bevege seg i rom og tid, gjør det til et av de eldste akademiske 

fagene.  

                                                 

1 Eksempler på dette finner vi med online-spill som World of Warcraft, hvor samhandling online, gjør at man løser 

problemer i spillet.  
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Den tidlige sosiologien – og pedagogikken – var preget av bruddet med det førmoderne. 

Dette gjaldt både den europeiske og den amerikanske tenkningen. I skolesammenheng er 

moderniteten et høydepunkt i en periode hvor skolen var en av kontaktflatene mellom stat og 

folk (Thuen og Vaage 1989). Samtidig var mange teoretikere bekymret over at kunnskapen 

endret seg, fra et tidligere enkel læringsarena hvor praktiske ferdigheter og tauskunnskap. 

Med kompliserte samfunn oppstår behov for skolekunnskap hos folk flest, men det skjedde 

langt vekk fra der ”folk var” (Thuen og Vaage 1989). Skolestuen var et lukket rom, og det 

var mange som ville åpne det opp, og noen ville bokstavlig talt marsjere barna tilbake til 

fjøsene og blomsterenga. 

2.2.2 Tönnies by og land- kårvilje og vesensvilje  

Forholdet til sted blir ofte representert ved by eller land i Norge. Ferdinand Tönnies 

definerer to viljestypologier ut fra forhold til primærgruppe-relasjoner som ofte er relatert til 

by og land. Tönnies kan beskyldes for å regne nære familierelasjoner som en naturgitt eller 

som utgangspukt for all annen sosialvirksomhet, det han er mest kjent for er begrepsparet 

gemeinschaft og gesellschaft. 

Gemeinschaft betyr med en enkel oversettelse fellesskap. Dette fellesskapet er det vanligste i 

det førmoderne, og derfor finner vi mange av de opprinnelige formene for felleskap i 

Gemeinschaft-begrepet. Gemeinschaft er assosiert med organisk tilknytning (f.eks til mor) 

og vesensviljen er bestemt av dette nære og tette fellesskapet. Kvinnene rundt brønnen i det 

gamle Europa kan tjene som et annet eksempel (Østerberg 1978, Falk 2000). 

Gesellschaft er en ”selskapsform” knyttet til fellesskap, som representerer formelle 

relasjoner mellom aktører på marked, samfunnsarenaer og i domstoler. Dette gjør at valgene 

er frie for tette og organiske bindinger, det er kårvilje. Det er tanken som bestemmer over 

viljen. For å prøve en illustrasjon er relasjon mellom foreldre og lærer en slik relasjon, den 

er formell og bestemt av lover (Tönnies 1978, Østerberg 1978). 

Hos Tönnies er by og landsbygd ikke satt opp mot hverandre, men relasjonene mellom 

begge viljestypene, som lever og virker i byen diskuteres.  
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Tönnies mener at Gemeinschaftsformer som - arbeidsfellesskapet, gildet og menighetene 

utgår fra familien, og at de har sin høyest form i byen. Det finnes altså tettere felleskaps-

relasjoner i byen enn på landet (Tönnies 1978).   

For blodets Gemeinschaft  – som vesenets enhet – utvikles og utskilles til 
stedets Gemeinschaft, hvis umiddelbare uttrykk er det å bo sammen, og dette 
igjen til åndens Gemeinschaft som blott og bart samvirke og handling 
henimot de samme mål. Stedets Gemeinschaft kan oppfattes som det 
animalske livs sammenheng, åndens som det mentale livs sammenheng. 
(Tönnies 74:1978) 

Tönnies anerkjenner byen som et steds-Gemeinschaft – litt grovt oversatt som nære 

relasjoner hvor tanken er underlagt viljen (vesensvilje), men også som et sted der 

forretningsmessige Gesellschaft finner sted (Tönnies 1978). 

Anthony Giddens bruker noe av den samme tenkningen når han diskuterer hvordan det 

førmoderne slektskapet, erstattes av valgte intimitetsbånd i det moderne (Giddens 1997).  

Han viser også til at lokalsamfunnet i det førmoderne er et sted, men som i det moderne har 

blitt en utleiret sosial mekanisme, iscenesatt av abstrakte system. Han eksemplifiserer 

akkurat som Tönnies med pengesystemet som utleiringsmekanisme og resultat. 

Tönnies’ Gesellschaft kan forklares med det rasjonelle og selskapsmessige, kapitalistisk 

markedsbasert herredømme, som altså er en type motsetning til det føydale (fars-) 

herredømme i Gemeinschaft (Østerberg 1984, Tönnies 1987). 

Således tenkes Gesellschaft - gjennom konvensjon og naturrett et aggregat av 
enige mennesker – som en mengde naturlige og kunstige individer, som står i 
tallrike gjensidige forhold og likevel forblir uavhengige av hverandre og uten 
gjensidige indre påvirkninger (Tönnies 1978:82). 

Tönnies forklarer de to viljestypologiene, eller relasjonene, ut i fra modernitetens 

institusjoner, men ikke som stedlig. Han er eksplisitt ikke opptatt av Gemeinschafts sted i 

forhold til typologiene: det han peker på er at f.eks kriminalitet har ulik karakter basert på 

tilhørighet til samfunnet. Gemeinschaft-forhold gir i følge Tönnies oftere affektforbrytelser 

(Frevler), mens Gesellschaft gir planlagte forbrytelser eller vinningskriminaliet (Gauner). 

Tönnies innhentet et stort empirisk materiale som underbygger teorien. Det er også et 

interessant moment at han i likhet med Durkheim velger å se på avvik når han skal 

undersøke samfunnsstrukturer (Østerberg 1984, Falk 2000). 
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Anvendelse av Tönnies i pedagogikken 
For å forstå Tönnies må skriftene hans relateres både til hans tysk-protestantiske og hans 

sosialistiske grunnholdning. Tönnies var ingen populær mann i sitt samtidige tyske 

borgerskap (Falk 2000), og var heller ikke med på bølgen av tysk ”volks-romantisk” 

kulturreisning. Som anti-nazist og gammel mann så han først den tyske Jugendbewegung2 ta 

til seg Gemeinschaft-begrepet og stille det opp som motpol til det rasjonelle og 

individualistiske. Siden oppstod Volksgemeinschaft som en integrert del av den nazistiske 

ideolgoien (Falk 2000). 

Erling Kristvik brukte Tönnies spesielt i sin oppbygning av en egenartet organisk sosiologi. I 

forhold til den nazistiske ideologien tok han aldri opp det germanske raseperspektivet slik 

som Høverstad (Dale 1999). Han tok avstand fra at sivilisasjon og stat skulle være 

danningsbærende, og mente kulturen var viktigere. Her finnes det et brudd med nazismen, 

men det gjør også at han knyttet an mot kulturdanningen i kombinasjon med folkedanning. 

Kristviks romantisering rundt bondesamfunnet, fant tyske føtter å gå på hos Tönnies (Vaage 

2004). 

2.2.3 Simmels lynne og forstand 

Georg Simmel (1858-1918) er ikke opptatt av viljen slik som Tönnies, men av lynne og 

forstand. I essayet Storbyen og åndslivet fra 1902 skriver han at storbyens stadig skiftende 

inntrykk gjør forstanden til byens beste allierte, mens småbyen er basert på ”lynnet og 

følelsene” 

Forstanden er den mest tilpasningsdyktige av våre indre krefter. 

Storbyens sjelsliv har et intellektualisert preg, sammenlignet med småbyens, 
som er basert på lynnet og følelsene. (Simmel 1978:88) 

Slik skaper det typiske storbymennesket (som naturligvis omgis av tusen 
modifikasjoner) seg et forsvarsorgan mot den rotløshet det trues med at det 
ytre miljøs strømninger og diskrepanser. (Simmel s 89, 1987 ) 

                                                 

2 Tysk ungdomsbevegelse som ikke var nasjonalsosialistisk 
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Simmel peker på at det formelle, foretningsmessige og pengeøkonomiske behandler 

mennesker og ting på samme (saklige) måte. Noen marxister vil relatere slik tenkning til 

tingliggjøring3.  

Under mer primitive forhold produseres det for den kunde som bestiller 
varen, slik at produsent og avtager kjenner hverandre. Men den moderne 
storby lever nesten utelukkende av å produsere for markedet, dvs. for helt 
ukjente avtagere som aldri kommer innen synskretsen til den egentlige 
produsent. På denne måten blir det, hos begge parter, noe ubarmhjertig 
saklig over interesseforholdet. (Simmel 1978:90) 

Simmel beskriver storbyen som et hurtig vekslende sted, hvor menneskets sjel tvinges til 

blaserthet og at menneskene ikke er i stand til å erkjenne ting og hendelser. Han mener at 

pengeøkonomien, og dens karakter preger storbyens liv og åndelighet.  

Han spissformulerer ved et morsomt sitat (men han oppgir ikke kilde) I løpet av hele den 

engelske historie har London aldri handlet som Englands hjerte, men ofte som dets forstand, 

og alltid som dets pengepung (Simmel s 90: 1978). Poenget er at byen har en rasjonalitet og 

forstand som er ulik den mer Gemeinschaft-aktige landsbygda. Men London har mange 

Gemeinschaft- institusjoner.4

Simmel skriver om det rotløse, om aversjon mot fremmedhet, og om reserverthetens indre 

frihet, ved at storbymennesket kan velge bort sosiale situasjoner. Som en motsetning til 

bygdesladder og pålagt samhørighet, kan byboeren trekke seg unna uten at det blir 

problematisk.  

Han beskriver også småbyen og religiøse grupperinger og sammenslutninger ganske så 

uromantisk. Slike sentripetale (innover-virkende) enheter hvor individ, egenart, frihet og 

utvikling ikke tillates.  Simmel forklarer kanskje også et aspekt ved de jødiske intellektuelle i 

                                                 

3 Marx selv har en definisjon av tingliggjøring som arbeidsproduktet. Arbeidsproduktet er det arbeidet som er fiksert i 
gjenstanden, som er gjort til en ting, det er en tingliggjøring av arbeidet Marx XXIII) Tingliggjøring er således avhengig 
av vareproduksjonen. 

4 I Nederland brukes utrykket gezellig om å ha det hyggelig sammen. Det er kanskje knyttet til å avslutte en 
forretningsavtale med en borreltje (en liten dram). Samtidig kalles stygg sosialatferd gemeen, en parallell til det norske 
gement. Det er naturlig å knytte begrepet til å trekke personlige følelser inn i et selskapsmessig rom, altså i Gesellschaft. 
Kommuneadministrasjonen kalles på nederlandsk for Gemeente. Dette viser kanskje noe av forvirringen rundt det 
selskapsmessige i begrepsparet.  
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sin egen tid, gjennom en beskrivelse av det antikke Athens opprørere mot det sentripetale5. 

Nettopp de som reiste seg mot kravet om slik ensartethet, var de som brakte frem 

blomstringen i det antikke Athen i følge Simmel (Simmel 1978). Slik tankegang var også 

Emile Durkeheim inne på når han analyserte selvmord (Østerberg 2001, Durkheim 1978). 

Mye av senere samfunnsteori om sosialisering finner sin bakgrunn nettopp hos Tönnies og 

Simmel, og begge regnes blant de store innen teori om mennesket og handling i det moderne 

samfunnet (Falk 2000, Østerberg 1984). 

Simmel ser på storbyen som et sted der få personlige relasjoner finner sted, og der er det 

rasjonelle og saklige som vinner frem. I storbyen er det vanskelig å finne de nye relasjonene 

som gir sosial gjenklang, men samtidig er man fri for kravet til småstedets krav og sosiale 

kontroll. Simmel peker på at det ekstravagante, utrerte og frodige får blomstre i storbyen, 

fordi menneskers blaserthet i storbyen gjør at man bare blir sett når man uttrykker seg i store 

bokstaver (Simmel 1978, Ørnstrup 2000). 

Simmel behandler by og land eksplisitt, og han ser fordeler med begge arenaer. Simmel gav 

et bidrag til forståelse av modernitet som utvendig fungerende på personligheten, mens den 

indre personligheten ble best dannet i de tradisjonelle samfunn. Hans analyser av dette 

fellesskapet hevder at denne følelsespregede relasjonen går på bekostning av friheten. Her er 

en mulig tidlig analyse av kommunitarismen som jeg kommer inn på senere. Det er også en 

sterk parallell til Erling Kristvik som er inne på mange lignende tanker, men i et mer 

fremtidspositivt perspektiv. 

2.2.4 Anthony Giddens – modernitet i et utstrakt rom 

I forhold globalisering og handlingslammelse, som Bauman skriver om, er Giddens 

strukturasjonsteori relevant gjennom at den fremholder at handlingene våre er med på å 

endre samfunnet. Anthony Giddens viser hvordan strukturen er middelet til å utøve 

(kyndige) praksiser, ofte med høy grad av refleksivitet. Det er våre praksiser som 

                                                 

5 Det er påfallende jødisk ”overskudd” blant Europas intellektuelle stjerner, noe som kan forklares med at (for) tettede 
jødiske samfunn med stort krav til ensartethet, religiøse doxa og hierarkier. Mye av det religiøse bakteppet forklares godt 
av de to polske brødrene Isaac og Joshua Singer. Spesielt i den selvbiografiske The Brothers Ashkenazi, bla.  
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konstituerer sosiale system, og som lager strukturer (Kaspersen 2000). Refleksjon er et 

grunnbegrep, akkurat som hos Dewey. 

Giddens opererer med en teori om ”durée”: at handling, som selvfølgelig er situert og 

avhenging, endrer samfunnet, og dette igjen påvirker nye handlinger. Durée utgjør en evig 

strøm av handlinger som virker på hverandre.  

.. institutions have the form they do only in so far as they are chronically 
produced and reproduced in the setting of day-to-day life. On the other hand, 
day-to-day conduct only has continuity through involvement with 
institutionalized modes of activity (Giddens 1987:143) 

I forhold til rombegrepet og pedagogikk, er kontroll eller mulighet til endring av verden 

rundt oss relevant. Bauman er mer opptatt av makt enn Giddens, og han peker på at 

tåkelegging fratar oss oversikten over det globale. Mollenhauer trekker frem et 

avdekningskrav for dannelse og Løvlie peker på at vi alt er ”pålogget” i kyberrommet. 

Derfor er Giddens teori om strukturering og handlingsmulighet relevant i forhold til rom. 

Giddens strukturasjonsteori kan være et anti-fremmedgjørings moment. Dersom våre 

handlinger gir makt til å endre verden, har vi potensielt den endringskompentansen som 

Mollenhauer krever. Skolens oppgave blir å avdekke strukturene.  

Utleiring 

Penger er et middel til tidlig og romlig strekning, sier Giddens. Med klingende mynt eller 

gyldig plastkort, kan vi selge et hus i Canada og kjøpe en hest i Italia. På den tiden 

seilbåtene regjerte kommunikasjonen, var statene en garanti for pengenes (abstrakte) 

gyldighet (Giddens 1997) 

 I dag kan vi handle på internett og bevege oss i nano-sekunder, og den abstrakte verdien (av 

f.eks huset) formidles av stater og banker i virtuelle rom. Vi trenger ikke være tilstede i 

rommet hvor varene kjøpes, og heldigvis slipper vi å ta med hesten fra Italia for å bytte den 

inn i et hus i Canada. Pengene gjør oss tid- og rom-plastiske. Tiden og stedet er atskilte, og 

gjennom symbolske tegn og ekspertsystem absolutteres vår livsverden til abstrakte system. 

Det er dette Giddens kaller utleiring eller disembedding: våre lokale relasjoner og 

produksjoner går ut av leiren og inn i rommet av globalitet/modernitet (Giddens 1997, 

Kaspersen 2000). 
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Tillit til ekspertsystem er også viktig i Giddens teori. Når jeg kjøper en vare på internett eller 

kjører bil med cruise-kontroll, stoler jeg på at de tekniske ekspertsystemene fungerer. Jeg 

tror at legens kikkehull-kirugi er trygg og at jeg kommer til å våkne fra narkosen, og jeg er 

glad for den finske ekspertisen som kopler seg inn på intranettet og gir råd til de norsk-

indiske legene i operasjonsalen. Vi har beveget oss fra et skjebnestyrt system med fortuna-

tenkning, og blitt refleksivt kalkuerende i forhold til risiko og tillit til ekspertene (Giddens 

1997). 

Denne tilliten som vi har gjort oss avhengige av i det radikaliserte (høy)moderne, har også et 

aspekt av tro i følge Giddens. Tilliten vi har til ekspertkompetanse hviler delvis på forståelse 

av systemer og integrering av ekspertsystem i våre daglige liv (Giddens 1997). Vi kan ikke 

ha full forståelse og oversikt over våre liv i det radikaliserte (høy)moderne. Dette er 

problemområder som Erling Kristvik tar opp som løsbare gjennom å innføre en trygg base 

for kunnskap.  

Når vi kjøper redningsvester merket DNV stoler vi på at Veritas har gjort jobben sin, men vi 

stusser ikke over at hun som garanterer for varens kvalitet er en ingeniør i India. Når 

forskere ved Universitetet på Ås lanserer ”Meat without brain and pain” (kunstig produsert 

kjøtt) krever det ganske mye tillit fra forbrukernes side (Gardsplassen 2006).  

Giddens definerer trygghet i det førmoderne blant annet gjennom at lokalsamfunnet er et 

virkelig sted, som skaper et velkjent miljø.  

Jeg vil her understreke viktigheten av lokale relasjoner organisert på 
stedsbasis, der stedet ennå ikke er blitt transformert av utstrakte tidslige og 
romlige relasjoner(Giddens 1997:78). 

I det moderne mener han at vennskapsrelasjoner og annen intimitet velges,i et abstrakt 

utleiret system. Disse valgene erstatter slekt og stedlighet (Giddens 1997).  

I førmoderne sammenhenger er det lokale sted omdreiningspunktet for, og 
bidrar til, ontologisk sikkerhet på måter som helt er forsvunnet under 
modernitetens betingelser (Giddens 1997:78). 

Giddens tar rett og slett avstand fra at det lokale stedet, slik vi er vant til å tenke på det, 

finnes i det moderne. Han mener det har oppløst sin samfunnsmessige rolle, og blitt erstattet 

av valgte sosiale relasjoner. Her kan man si at Simmels implisitte kritikk av bygdene som 

sosialt kontrollerende og byene som potensielt frigjørende, har fått sin løsning. Vi kan velge 
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våre Gemeinschaft-relasjoner, men ikke våre Gesellschaft relasjoner. I motsenting til Simmel 

mener Giddens at vi har reelle endringsmuligheter gjennom fri vilje til handling. 

2.2.5 Ulrich Beck og fryktens rom 

Ulrich Beck har bl.a. arbeidet med risiko og moderniseringsbegrepet. Han har et 

statsvitenskapelig innretting, slik har delingen av Tyskland preget tenkemåten hans, og i den 

senere tid har han tatt opp krigene i Midtøsten. Han skriver seg inn i den moderne sosiologen 

med tekster som tar tak i det eksistensielle ved det han kaller det fremskredne moderne. 

(Beck 1997).  

Ulrich Beck presenterer en teori om risikosamfunnet i det refleksive moderne. Fra et 

ulikhetssamfunn i det moderne, hvor kapitalismens legitimitet diskuteres ut fra ulik fordeling 

av økonomiske ressurser, har vi fått et samfunn hvor risikoene dominerer. Beck mener ikke 

med det at klassesamfunnet forsvinner, men at risikoene eksisterer på tvers av klasse (og 

stand). Samtidig peker han på at de som har økonomisk overskudd kan kjøpe seg noe 

sikkerhet, og at de gamle klasseforskjellene forsterkes av risikoene som er knyttet til blant 

annet økologiske farer (Beck 1994). 

Beck hevder også i ”Risiko og frihet” at vi har fått en ny politisk situasjon, fordi klasse ikke 

lenger er det eneste eksistensielle momentet som binder oss sammen, eller skiller oss fra 

hverandre. Gjennom felles avhenginghet av en trygg fremtid, har et behov for å trygge 

tilværelsen på tvers oppstått(1997). Dette kan peke inn mot en kommunitaristisk teori som 

jeg kommer inn på senere. 

Beck peker på at naturvitere vurderer risikoene ulikt. Hvor mye stråling et menneske tåler 

eller hvor høyt innslag av bly som er akseptabelt, er omdiskutert og variabelt. Vi lever i 

samfunn som undergraver seg selv gjennom sine risikoer (Beck1994). Giddens er inne på 

mye av den samme tankegangen når han hevder at vi må stole på ekspertene i det 

høymoderne, og at dette er et trekk ved vår tid (Giddens 1997). Når vi setter oss i et fly, må 

vi stole på at piloten kan fly og at terroristene ble stoppet i sikkerhetskontrollen.  

Giddens perspektiv på risikoene er det menneskelige aspektet frykt, mens Beck presenterer 

risikoene ut fra en faktisk samfunnsmessig og objektiv virkelighet. Mens Beck byr på et 

makroperspektiv, velger Giddens i dette henseendet en mer psykologisk vinkling. 
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2.2.6 Zigmunt Bauman og globalitetens rom 

Sikkerhet og rom har alltid hørt nøye sammen, ifølge Bauman. Selv om rommet som 

rasjonelt ordnet og transparent størrelse tilhører moderniteten, mener Bauman at romlig 

kontroll alltid har blitt tilstrebet av (de sosiale) menneskene (Baumann 1998). I en moderne 

stat fremhever Baumann at Foucaults idé om overvåkning og kontroll i et panoptikon som et 

type herskerideal, fremdeles er relevant. 

For å innføre en effektiv (moderne) statsadministrasjon, er ett av kriteriene å gjøre området 

som skal beherskes oversiktelig for myndighetene. Baumann mener at maktutøvelse sikres 

best gjennom å gjøre herskerarenaen oversiktelig, gjennomsiktig og forutsigbar. Samtidig 

sikres egen maktposisjon gjennom å tåkelegge kriteriene for maktutøvelse (Bauman 1998), 

slik fangevokterne i Foucaults panoptikon sitter skjult for de overvåkede, men selv alltid har 

oversikt over sine undersåtter (Foucault 1977).  

Kart kan være et instrument som først beskriver et terreng fullkomment, så kan territoriet 

tilpasses kartet. Makten tilhører den (eller snarere de) som monopoliserer de kartografiske 

rettigheter (Bauman 1998).   

At rommet skulle være lesbart for makthaverne, oversiktelig, justerbart og forutsigbart 

gjorde kart til et makt instrument. Det var ikke en moderne oppfinnelse, men som 

gjenomsyrende element var det et moderne trekk (Bauman 1989) Det som er relevant her er 

at Bauman peker på at makten sitter i det globale. At vårt nye panoptikon består av 

strukturene i det globale samfunnet.  

I synoptikon ser de lokale på de globale. De sistnevntes autoritet er sikret ved 
at de er så langt borte: globalbefolkningen er bokstavelig talt ”i en annen 
verden”; men den måten de kretser over lokalbefolkningens verden på, er 
mye mer synlig, daglig og påtrengende enn englene var det den gang de 
kretset over den kristne verden. (Bauman 1998, s 70) 

De lokale innbyggerne, ser det globale rundt seg representert ved internett, satellitt og 

Melodi Grandprix. De nye englene gir kanskje ikke styrke til å vente på det neste livet, men 

satellittene og de tåkelagte maktstrukturene er representert på Disovery-channel og NBC.  
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Selv om de er segregerte og adskilte på jorden, møter de fastboende 
globalbefolkningen gjennom regelmessige fjernsynssendinger fra himmelen. 
Ekko fra dette møtet gir gjenklang globalt og døyver alle lokale lyder, men 
blir likevel kastet tilbake av de lokale murene og avslører derved deres 
fengselsaktige, ugjennomtrengelige soliditet. (Bauman 1998, s 71) 

Dette er en sosiologisk-filosofisk betraktning, og den beskriver en dyster verden hvor 

atskillelse og nærhet ikke er valgte størrelser. De ressurssterke har større valgfrihet til å 

velge bort, og velge inn de faktorene av globalitet og lokalitet de ønsker, jamfør Ulrich 

Becks analyse over. Den som sulter i et erodert kurdisk slettelandskap eller er barnesoldat i 

Afrika, slipper ikke inn i den globaliserte priviligerte klubben. De vet om oss, men vi vet 

knapt om dem. Glokalisert er et begrep som viser til den kulturelle sammenbindingen av 

globalt og lokalt. (Beck 2004, Bauman 1998) 

Hvis vi velger å akseptere Mollenhauers argument om å beherske sine omgivelser, eller å 

avdekke livsbetingelsene og endringsmulighetene, vil dette få alvorlige pedagogiske 

konsekvenser etter Baumans analyse. Dette kommer jeg tilbake til senere i dette kapittelet. 

Hvis det stemmer at vi lever i en verden som er mer eller mindre bevisst tåkelagt av de som 

vil beherske det disse tenkerne kaller ”det globale”, må det altså være en pedagogisk 

oppgave å få tåka til å lette. Dette gjelder både for dem som er tvangslokalisert til den tredje 

verden, men også for ”våre egne”. 

Bauman og Beck er opptatt av å vise frem makt og maktesløshet. Bauman avdekker 

dikotomien mellom det å være akademisk globetrotter og nyte globaliseringens nye smaker 

og dufter, og de som er utestengt fra rikdom, mobiltelefoner og rent drikkevann. Han velger 

å differensiere mellom de postmoderne teoretikerne (som han selv er) og det postmoderne, 

fordi han mener teoriene ikke klarer å beskrive den nye politiske volden, terrorismen og det 

han kaller tvungen lokalisering (Bauman 1989). 

2.3 Nært og kjent i pedagogikken: Fire innfallsvinkler 

Rom kan også forstås som erfart virkelighet. De fire pedagogiske teoriene jeg viser til under, 

har alle brukt barnas utgangspunkt for undervisningsmetodologi. Samtidig har ingen av dem 

(så vidt meg bekjent) brukt den geografiske størrelsen rommet, det lokale eller stedet som 

parameter i undervisning. Dewey skriver riktignok om geografi som et dannelsesfag, og det 
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er også klart at Freire var opptatt av at den tredje verden hadde en annen posisjon enn 

Vesten. Likevel er det interessant å se hvordan de har tenkt på det nære og kjente.  

Herbarts gamle skole 
Pedagogers virke har alltid vært å prøve å finne den horisonten hvor vi møter (alternativt 

finner et møte med) barna. Johann Friedrich Herbart (1776-1841) var tysk filosof og tok 

over lærestolen til Emanuel Kant. Han er kjent for å ha systematisert det pedagogiske feltet, 

og tok utgangspunkt i at barn har opplevelser og oppnår kunnskap gjennom interaksjon med 

andre. Dette mente han fører til interesseområder. Disse interessene er ulikeartet basert på 

ulike kompetanseområder: sympatiske, religiøse, empiriske og spekulative (Lundgren 1989). 

Ut fra disse interesseområdene bygger Herbart opp et ytre pedagogisk system (Lundgren 

1989), og poenget her er at allerede Herbart tok utgangspunkt i interessene til barna.  

Dewey kritiserer Herbert for å stå for et pedagogisk grunnsyn hvor undervisningen virker på 

barna utenfra, og at dette representerer en seier for ”Skolemesteren” (Dewey1996). 

Den [filosofien] insisterer på det gamle, forgangne, og går lett hen over 
virkningen av det som er ekte nytt, og uforutsigbart. Kort sagt tar den i 
betraktning alt ved undervisningen, unntatt det essensielle, en livsenergi som 
leter etter anledninger til å få utløp på en effektiv måte (Dewey, i Dale:44). 

Her peker Dewey nettopp på en aktualitet, definert gjennom barnas livsenergi, som peker 

fremover. Dewey kritiserer Herbartianerne for å være retrospektive, altså at de ser tilbake på 

fortidens litterære produkter. I det senere skal jeg komme nærmere inn på Dewey.                                         

Et opplæringseksempel kan være en situasjon 

hvor barn skal lære om gnagere. Etter Herbart 

må læreren må forholde seg til elevenes 

utgangspunkt for å undervise i det 

hun/læreplanen har bestemt er viktig. Hvis 

elevene har et levende bilde av ekorn kan det 

være et godt utgangspunkt. 

Tabell 1 Herbarts trinnmetode 

• Klarhet i undervisningssituasjonen, 
basert blant annet på barnas interesser 
og erfaringer 

• System , dvs besinnelse 

• Ettertanke: en type evaluering eller 
oppsummering 

Metode og innpasning av nytt lærestoff  
(Etter Lundgren 1989) 

Det er altså barnas erfaringsbakgrunn og interesser som er utgangspunktet for 

undervisningen. Hvis barna slett ikke vet noe om ekorn, skal undervisningen ha et annet 

utgangspunkt, i en by vil rotter eller husmus være mer relevant. 
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Deweys kritikk retter seg ikke mot at Herbart lagde en systematisk metode, men mot at 

Herbart mente at interesseområdene hadde sine utviklingsfelt innen for skolefag som 

historie, religion og litteratur (Lundgren 1989). Dewey ønsker i stedet en prospektiv 

utdanning som bruker fortiden som en ressurs i en fremtid i utvikling (Dewey :1996). 

Tylers målorientering 
Med et langt hopp i tid går jeg til Ralph Tyler (1902-1994), som ofte er kritisert i Norge på 

grunn av sin målorientering. Gunn Imsen viser til at han er både samfunnsorientert, 

barnesentrert og fagsentrert, og derfor 

mener hun at han var lett å anvende for 

skole-planleggerne (Imsen 1997). 

Det går en klar linje fra Herbart til Tyler når 

sistnevnte påpeker at vi kan manipulere 

omgivelsene for å oppnå stimulerende 

situasjoner, basert på barnas interesser og erfaringer, og lærers ønske om retning på 

undervisningen (Imsen 1997). Tylers firetrinns planleggingsrakett (se Tabell 1), minner om 

Herbarts firetrinns metode referert ovenfor. Tyler bruker mål og målevaluering, men de to 

oppleggene kan i prinsippet legges oppå hverandre. Det er likevel mer enn hundre markerte 

år mellom dem. I Tylers århundre får barna elektrisk lys på bordet, blyanter og mer enn 

katekismen å lese i. Det er i denne perioden moderniteten og industrialderen kommer til 

Europa og USA for fullt.  

Tabell 2 Tyler-rasjonalen  

1. Valg av mål  

2. Valg av læringserfaringer 

3. Organisering av læringserfaringer 

4. Evaluering i lys av målene 
(etter Gunn Imsen 1997)

I Tylers punkt om valg av læringserfaringer er det eksplisitt at ”læreren må begynne der 

eleven er” (Tyler 1996:101). Læreren må ha god kunnskap om elevens erfaringsområde og 

virkelighet, og utgangspunktet for lærers interesse for barnas verden, er ønsket om å oppnå 

målene (Tyler 1996).   

Freires frigjøringspedagogikk 
Jeg har over presentert to korte eksempler på teoretikere som befinner seg langt unna Paulo 

Freire (1921-1997) og hans frigjøringspedagogikk. Freire stod for en kritikk av en subjekt - 

objekt relasjon mellom lærer/skole og elev, og han jobbet spesielt med begynneropplæring 

av voksne i den tredje verden (Freire 1985). For Freire var det essensielt å ta utgangpunkt i 

elevenes egne begreper og forståelsesrammer. Han bygde opp et undervisningssystem som 
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stod i motsetning til det han kalte banking-undervisning (Freire 1997). Her stod ”banken” for 

den gitte kunnskapsmassen, og eleven var mottaker av kunnskap i et tilnærmet lukket 

system. Hvem elevene var, var uten interesse for skolen.  

Freire introduserer en tenkning som baserer seg på at elevene selv bestemmer tema, begreper 

og derved definerer sin egen situasjon. Det er også viktig for den revolusjonære Freire6 at 

elevene selv gir potensielle løsninger gjennom å definere begreper og selve undervisningen. 

Freires undervisningsmetodologi var klart dialogisk, men også basert direkte på 

interesseområdene og erfaringsbakgrunnen til elevene. 

I den revolutionære proces kan lederne ikke bruge sparekasse-metoden som et 

foreløbigt middel, retfærdiggjort ved dets hensigtsmæssighed, med det forsæt senere 

at påføre sig på den sandt revolusionære måde. De må være revolutionære – det vil 

sige dialogiske – fra begyndelsen. (Freire 1997: s 61) 

Freire var opptatt av pedagogikken som endringsverktøy, og mange av Mollenhauers tanker 

om dannelse finner en parallell her, selv om førstnevnte var erklært sosialist og 

revolusjonær. Mens Mollenhauer nok var mindre politisk i sin pedagogiske teori, noe som 

harmonerer bedre med Habermas’ krav til rasjonalitet (Dale 2000). 

Dewey: Det kjente som utgangspunkt for læring  
I 1916 beskrev John Dewey (1859-1952) situasjonen der barn kommer i «klemma» mellom 

sin lille verden og den store erfaringsverdenen. Den store verden er et produkt av århundrers 

vitenskap, og barna bør innføres i den.  

I Deweys artikkel Barnet og læreplanen fremstilles en ideell læreplan som en syntese av 

barnets og de voksnes verden. De voksnes bevissthet definerer og systematiserer et fremtidig 

mål for elevene (Dewey in Dale 1996). 

”Hvilke nye erfaringer som er ønskelige og hvilke stimuli som trengs, er det 
umulig å si hvis man ikke har en viss forståelse av hvilken utvikling man har i 
sikte, kort sagt hvis den voksnes kunnskap ikke blir brukt til å vise den mulige 
framtidsveien som står åpen for barna”(Dewey 1996 :32) 

                                                 

6 Freire var erklært kristen-marxist 
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Det er altså ikke barnet, men de voksne, som setter opp målene for barnas opplæring, men 

det må skje med forståelse av barnas verden. Dewey skriver om samspillet mellom de ytre 

og indre vilkår, og at den tradisjonelle pedagogikken ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette 

samspillet. De ytre vilkår hos Dewey er miljøet og kulturen barnet befinner seg i. De indre 

vilkår er barnas naturlige interesser og erkjennelser (Jærlang 1991:151).  

--vi har tilstrekkelig grunnleggende forskjeller her: først barnets snevre, men 
personlige verden mot rommets og tidens upersonlige, men uendelig utstrakte 
verden; for det andre enheten, det samlede og helhjertede i barnets liv mot 
spesialiseringen og oppdelingen av læreplanen; for det tredje, et abstrakt 
prinsipp for logisk klassifisering og ordning mot de praktiske og emosjonelle 
båndene i barnets liv. 

(Dewey 1996 :25) 

Systematisert kan vi forstå Deweys skole som drivkraften - eller instrumentet - i en slags 

dialektikk mellom barnet og verden. Skolens rolle blir å innføre barna i en komplisert 

verden, mens barna fremdeles er ”medlemmer av” det enkle. Det er altså sosialiseringen fra 

det enkle til det kompliserte som beskrives.  

Dewey skiller mellom to kunnskapssyn: den konkrete og den 

abstrakte kunnskapen. Den konkrete er den som tilskrives 

fysiske handlinger, mens den abstrakte peker til refleksjonen. 

Det er gjennom refleksjonen handlingene gjøres sosiale (Dewey 

1996). Jeg vil for egen regning tilføre at det er gjennom de 

abstrakte handlingene det høymoderne eller postmoderne 

manifesteres, slik det beskrives av Anthony Giddens. 

Dewey opplevde at verden endret seg dramatisk, i den perioden 

han virket, ikke minst at produksjonsmåtene endret seg veldig. 

Tabell 3 Deweys 
kunnskapssyn 

Verden Barnet 

Spesialisert Helhetlig 

Abstrakt Konkret 

Upersonlig Personlig 

Utstrakt Snevert 

Hela den industriella processen var synlig från produktionen av råmaterial 
på bondgården fram till at den färdiga varan började användas. (Dewey, i 
Lundgren 1989:131) 

Selv var Dewey i følge Lundgren opptatt av å bygge opp et organisk samfunnsfellesskap, 

altså et fellesskap hvor man er gjensidig avhengig av hverandre i et spesialisert nettverk. 

Men Dewey er brennende opptatt av relevans for undervisningen: 
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Det är ett uppenbart faktum att vårt sociala liv har genomgått en 
genomgripande och radikal förändring. Om vår undervisning skall betyda 
någonting för livet måste den genomgå en lika fullständig omvandling. 
(Dewey, i Lundgren1989:13) 

I den norske Normalplanen av 1939 finner vi igjen noe av Deweys oppgjør med skolens 

mangel på kontakt med barnas virkelighet. Hos Dewey er det spesielt en konstruktiv kritikk, 

av det som kan tolkes som det modernes manglende forståelse av barns innlæring av 

prosesser. Altså kunnskap om verden gjennom grunnleggende forståelse for selve 

produksjonsprosessen. 

Dewey skriver om barnets konkrete og personlige verdensbilde i møtet med den faginndelte 

verden (Dewey 1996):  

Barnet blir ført ut av sine kjente fysiske omgivelser, som knapt nok utgjør mer 
enn en kvadratkilometer, og ut iden vide verden – ja helt til grensene for 
solsystemet. Dets lille forråd av personlige minner og tradisjoner blir dekket 
over av menneskehetens historie gjennom mange århundrer. (Dewey 
1996:24) 

Dewey er slett ikke redd for å presentere barn for nytt og abstrakt lærestoff. Men det må 

representeres gjennom barnas ”egen medfødte kompetanse når et gjelder forståelse og 

respons” (Dewey, i Dale:37). 

I følge Dewey skal begynnerskolen gi et interessant startpunkt for barna, en 

aktivitetssituasjon som er basert på erfaringene de har (Dale 1996). Begynnerskolen er basert 

på forholdet mellom barnets interesser og dets samspill med miljøet rundt, i en kognitiv 

prosess mot mer kunnskap.  

Dewey sier ikke noe om når begynnerundervisningen slutter (Dale 1996), men Dale mener at 

ungdomsskole og videregående bør være et mellomtrinn. På universitet og høyskoler kan 

studentene bli forelagt systematisk ordnet lærestoff (Dale 1996). Det er dette sluttpunktet 

som er Deweys antitese. Det er det vi ønsker barnets streben skal strekkes mot i kunnskaps-

prosessen, hvis vi er enige med Dewey i hans resonnement om læring som prosess mellom 

elev og lærerstoff. 

Jeg har i det ovenstående diskutert fire helt ulike innfallsvinkler til nært og kjent i 

pedagogisk teori. Herbarts skjematiske og interessebaserte undervisning, Tylers målstyrte 

undervisning, Freires frigjøringspedagogikk og Deweys erfaringsbaserte læring med barnet i 
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sentrum. Alle baserer seg på å ta elevenes utgangspunkt, men ingen av dem har geografisk 

plassering som vesentlige størrelser i forhold til denne tenkningen. 

2.4 Dannelse og rom  

Begrepet dannelse brukes på svensk i direkte oversettelse fra tysk bildung: ”bildning”. Jeg 

har valgt å bruke begrepet dannelse, og ikke danning. Fordi danning er et nynorsk ord, og 

jeg bruker mye nynorske kilder, blir det altså litt forrvirrende. Hovedsaken er hva dette 

begrepet betyr.  

I opplysningstiden stod dannelsen som motsetning til det instrumentelle og pragmatiske, og 

tilhørte det nyhumanistiske feltet (Thavenius 1995). Karakterdannelse, modenhet og 

personlighetsoppdragelse ble brukt som synonymer for dannelse på 1800-tallet. Mennesket 

skulle bygges til å samfunnsborgere og kulturbærere. 

Bildningen har handlat om allsidighet och helhet till skillnad fån 
specialisering och fragmentarisering. Bildningen borde omfatta alt mänskligt 
och alt i människans värld, har man menat, och den har inte sällant 
uppfattats som i radikal mening allmän (Thavenius 1995:10). 

Men den moderne dannelsen har i følge Jan Thavenius også hatt som oppdrag å skape en 

form for homogen kultur, og en form for likhet i hvert fall med hensyn til kulturell identitet. 

Å skape en identitet som forener det ulike i en felles oppfatning, og å endre dissensus til 

konsensus, i hvert fall i ord. Han beskriver også tåkelegging av ulikheter og opprettelse av 

maktpålagte konsensusarenaer som problematiske størrelser (Thavenius 1995). Dette er et 

interessant perspektiv i forhold til kommunitarisme og læreplaners bruk av nærmiljøet. Også 

i forhold til å forstå pedagogikk og rom som nært og kjent, er det viktig å være klar over at 

nærmiljø kan være en måte å dekke over diskrepanser og konflikter på.  

Eller bevisste unnlatelser av avdekninger, som Mollenhauer skriver om som en 

dannelseshindring. Bauman bruker også tåkelegging av maktstrukturer i det globale som 

eksempel på maktstruktur, slik jeg har beskrevet tidligere.Jeg tror vi kan lese deler av slike 

tåkelegginger inn både de dannelsestunge, og de målstyrte nye læreplanene i Norge. 

Begreper som konsensus og likhet brukes som overordnede størrelser, men dette kan altså 

også fungere tåkeleggende, ifølge Bauman.  
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Konflikter i forhold til Norges rolle i verdensteateret rundt olje er ett eksempel på 

maktstrukturer vi ikke velger å fremvise gjennom læreplaner. Det samme kan sies om 

glokalisering og avdekning av maktesløshet. 

Thavenius mener at den moderne forvandlingen til det vi ofte kaller et flerkultur- og 

forhandlings-samfunn, må bli en dannelse som tar konsekvensen av dette: 

Till bildning i den betydelsen hör eksempelvis inte bara att vara förtrogen 
med en given kulturell kanon och kunskapstradition utan med förekomsten av 
flera olika kononbildningar och kunskapstraditioner. (Thavenius 1995:15) 

Dannelse kan forbindes med sosialisering, men sosialisering trenger ikke å integreres i 

selvet. Dannelsen kan metaforisk lignes med en symbiose, hvor selvet vokser gjennom sine 

omgivelser. Mollenhauer viser i Glemte sammenhenger hvordan den klassiske skikkelsen 

Caspar, som var et ikke-sosialisert barn, hadde et enormt dannelsespotensiale. Dette 

potensialet ble forløst når han ble opptatt i fellesskapet og dannelseshorisonten hans ble 

utvidet (Mollenhauer 1996). 

Wolfgang Klafki deler dannelsen i to hovedformer: Den formale dannelsen, som også kalles 

objektsiden, viser til innholdet som formidles til ”den som skal dannes”. Den materiale 

dannelsen viser til at selvet står i sentrum, og skal dannes (Klafki 1996). Mye av det som 

forbindes med sosialiseringsteori kan minne om dannelse, og begrepene står heller ikke i 

motsetning til hverandre. Men objekt- og subjekt-siden, i kombinasjon med en overføring 

som skal internaliseres, er spesielt for dannelse. 

Deltakelsen er altså en implisitt og viktig del av dannelsen, det gjør at deltakerbasert 

virksomhet i skole og samfunn er mer dannelsesorienter, enn en enkel kunnskapsskole slik 

Freire beskriver det. 

Bildning är en social praktik, något vi gör med oss själva och andra. Dette är 
en syn på bildningen som fäster uppmärksamheten på samspelet mellan yttre 
villkor och inre karaktär (Thavenius 1995:266). 

I nok et forsøk på å forklare hva dannelse er bruker jeg de klassiske begrepene for dannelse 

og fortsetter med Klafki: 

• Menneskets forhold til seg selv - eller selvdannelse. Innrammet av frie autonome og 

fornuftig menneskelig aktivitet. Disse momentene kan oppsummeres med begrep 
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som selvbestemmelse, autonomi, frihet, myndighet, fornuft og selvaktivering. Denne 

dannelsesformen retter seg altså inn mot individet. 

• Menneskets forhold til verden. Det er i ulike møter med verden, og altså utover 

selvdannelsen, den klassiske dannelsen skjer. Ved en objektivering av et 

utenforliggende forhold, og de historisk akkumulerte kulturaktiviteter, blir subjektet 

potensielt fornuftig, selvbestemmende, fritenkende og potensielt humant.  

• Menneskets forhold til samfunnet. Dette er den mest omdiskuterte kategorien, fordi 

den omfatter hvordan vi som individer forholder oss til ulike fellesskap. Når 

fellesskapet endrer seg, må også teoriene endres. Mye av denne oppgaven dreier seg 

om endringen av dette dannelsesrommet (Etter Korsgaard og Løvlie 2003). 

Lars Løvlie har absolutt tatt konsekvensen av et utvidet rom, og også omdefinert 

dannelsesbegrepet til noe mer konstant plastisk. Hans prosjekt i artikkelen Teknokulturell 

danning er å vise at det er i selve transformasjonen, eller møtet, mellom selvet og verden at 

dannelsen skjer (Løvlie 2003). 

Til bildningens praktikk borde höra att uppöva förmågan att stå ut med det 
komplexa och motsägelsesfulla i den kultur vi lever i och att på något 
fruktbart sätt hantera det som inte är entydig eller givet. (Thavenius 
1995:267) 

Jeg har forsøkt å oppsummere dannelsen i forhold til rom i en grafisk fremstilling. Her er det 

fysiske rommet selve rammen, og i fremstillingen ligger det to potensialer, det ene er for 

potensielle steder. Vi åpner 

rom for dannelse ved å tre inn 

i nye verdener/steder, enten 

gjennom teleteknologi, 

gjennom internett eller ved å 

reise ut av det fysiske rommet 

og oppsøke nye steder (jeg har 

valgt å legge internett i en 

egen boks fordi det er en 

særegen møteplass og annerledes enn for eksempel mobiltelefoni). 

Teleteknologi 

Internett 

Potensielle 

steder 

Relasjoner 

Selvet 

Potensielle relasjoner 

Ting 

Figur 2 Selvets dannelse i rommet 
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Det andre potensialet ligger i nye relasjoner. Disse relasjonene er både de kulturelle og 

historiske møtene, ikke med ting, men med personer og tema som kan forøke dannelsen, 

inne i fysisk avgrensede rom. Læreren kan være en slik person, i likhet med foreldre, søsken, 

og den gamle krigsskadede kurderen i naboblokka.  

Poenget med fremstillingen er å vise at rommet for dannelse består av så vel fysiske som 

sosialt gitte rom (relasjoner) i tillegg til potensielle rom som er underlagt endring i 

moderniteten. 

2.4.1 Klaus Mollenhauers danningsteori 

I etterkrigstiden oppstod det i Tyskland et behov for et oppgjør med førkrigstidens 

dannelsesteoretiske skole. Klaus Mollenhauer (f. 1928) rettet skarp kritikk mot det han kaller 

”irrasjonelle momenter i pedagogisk teori” (Mollenhauer 1972) som en del av denne 

kritikken. Det problematiske med et ikke-positivistisk forskningsutgangspunkt for eksempel 

at slikt som mor-barn som den opprinnelige oppdragelsesform blir vanskelig å diskutere: 

På denne måten blir grensene imellom vitenskapelige utsagn og fordommer 
eller bare meninger stadig mer utvisket, men teoriens ideologiske elementer 
blir stadig reprodusert. (Mollenhauer s 127, 1972) 

I ”den selvbegrensede rasjonalitet” unndras potensielt grunnbegrepene en kritisk analyse, 

ifølge Mollenhauer. Ut i fra en forskningsmessig ”omsorg for sin gjenstand”, lider 

pedagogikken under en rekke unnlatelsessynder (Mollenhauer 1972). 

Med fastleggelsen av familien som den pedagogisk-egentlige institusjon, som 
det ”rett og slett eksemplariske mønsterbilde” for dannelsen, blir 
irrasjonaliteten i det 19. århundres borgerfamilie ført inn i pedagogikken. 
Denne tildragelse har fått konsekvenser som kan følges helt til didaktiske og 
skoleteoretiske debatter i dag. (Mollenhauer s 127, 1972) 

Mollenhauer mener at pedagogisk teori fra Rousseau, den romantiske litteraturen og 

Pestalozzis pedagogiske individualitet var (delvise) produkt av en kritikk mot det industrielle 

samfunnet, dets mobilitet og ”såkalt enkle, elementære, demokratiske sosiale former” 

(Mollenhauer 1972). Dette skapte en pedagogisk tanke om å isolere pedagogikken, - skille 

den fra den samfunnsmessige virkelighet. Tönnies teorier ble brukt, ikke bare av 

Jugendbewegung og sosialistene, men også av teoretikere som Frøbel og Pestalozzi som en 

begrunnelse for å verge de unge menneskene mot selve verden, i et håp om at de skulle 
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bevare sin menneskelighet. Dette er en voldsom sivilisasjonskritikk, og Mollenhauer mener 

at dette er irrasjonelt, og at den fungerer politisk konserverende fordi det den ikke er kritisk 

(Qvale 1972). 

Til slutt må pedagogikkens stadig virksomme forkjærlighet for lukkede sosiale 
systemer nevnes. Grunnen til denne forkjærlighet synes for meg å ligge så vel 
i dannelsesteoriens kulturkritiske tradisjon som i forestillingen om at familien 
er utgangspunktet for dannelsen. (Mollenhauer 1972:26) 

Slik kommer vi tilbake til Tönnies grunnbegrep Gemeinschaft. Et begrep – og med familien 

som eksempel – som Tönnies muligens mente deskriptivt, men som ofte har blitt brukt 

normativt.  

Rousseaus  fremmedgjøring 

Rousseau har en idé om mennesket som naturtilstand, perfectibilité. I relasjon til ren natur 

har mennesket fri vilje, i motsetning til dyrene (Israel 1972). Det er i møtet med andre 

mennesker (les: menn7), og i avhengigheten av andre, de komplekse problemene oppstår. 

Fra kjærlighet til seg selv (Amour de soi) kan egoistisk egenkjærlighet (Amour propre) 

oppstå. Den rene kjærligheten er altså den som er egoistisk. Gjennom samfunnspakten 

underlegges amour propre – (den rene kjærlighet) en større felles vilje. Individet ønsker 

gjennom en (frivillig) samfunnspakt å fremstå annerledes enn det er. Slik fremstår 

menneskene som uautentiske, og dette ser Israel som en individuell fremmedgjøringsteori 

(Israel 1972). Dette betyr ikke at Rousseu tok avstand fra samfunnet. Tvert imot kom han 

med en advarsel om at de som utformer samfunnskontrakten og rettsordningen påtar seg et 

stort ansvar (Israel 1972).  

I følge Israel har fremmedgjøringen beveget seg vekk fra det individpregede til det 

samfunnsorienterte med samfunnskontrakten.  Rousseau foreslår derfor at det autonome og 

konkurrerende, erstattes med naturlig samhandlende mennesker (Israel 1972). Dette er 

interessant i forhold til medborgerskap og individualitet som jeg kommer nærmere inn på 

under kommunitarismen.. 

Fremmedgjøring i forhold til det naturgitte blir i følge slik tankegang fremmedgjøring fra det 

som føles autentisk, eller naturlig.  
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Avdekning av det kompliserte 

Hellesnes mener ikke at vi skal fjerne oss bort fra det kompliserte samfunnet, og store 

problemer i samfunnet, det er en måte å bekrefte og befeste de samme samfunnskreftene på.  

Å trekkje seg bort frå dei ureine samfunnskreftene, er samstundes ei 
bekrefting og styrking av dei, det er ein måte å la seg overmanne av dei på. 
Såleis tener halv-daninga til at ”utviklinga” og ”dei økonomiske 
mekanismane” vert ei lagnadstung naturkraft som styrer våre liv. (Hellesnes 
1999:89) 

Her viser Hellesnes nærheten til Mollenhauers kritiske og avdekkende pedagogikk. Hvis vi 

velger å unnlate å innføre og anvise til de kompliserte samfunnsstrukturene (og derved også 

teoriene), blir ”dei økonomiske mekanismane” en naturlov som ikke kan endres.  

Hellesnes mener at danning betyr forståelse av makt og frigjøring fra falsk bevissthet, han 

trekker frem rasjonalitet som absolutt sannhet i sin tids samfunn. 

Dei bundne intellekta opfattar ein del ved heilskapen, men ikkje heilskapen 
sjølv som delen går inn i. Heilskapen vert uforstått og intervenerer dermed i 
våre liv på ein uformidla og studom ”natur-katastrofal” måte Hellesnes 
(1992:96) 

Falsk-bevissthet kan løses opp ved avdekning av helheten, som i sin tid pekt mot de 

økonomiske forhold. I vår tid, og definitivt i denne oppgaven er globalisering og 

lokaleforholds plass i det globale, glokalisering, relevante felt å gå løs på i skolen. 

Alternativet til en pedagogikk som avdekker helheten i samfunnet, er at våre liv blir det 

Hellesnes kaller uformidlet, og altså halv-dannet. 

Mollenhauer: dannelse er å kunne endre samfunnet 
Mollenhauer anser at aksen fra Rousseau til Humboldt (riktignok fra et opprinnelig kritisk 

ståsted) innebærer å velge pedagogisk isolasjon fra samfunnet. Kritikken retter seg mot at 

det fungerer konservativt. Ved å vektlegge individ-dyrking og søken etter et ”opprinnelig 

jeg” tar de i praksis avstand fra det Mollenhauer holder frem som det viktigste 

dannelseselementet: 

                                                                                                                                                       

7 Rousseaus kjærlighet til frivilje begrenset seg kategorisk til menns verden. Kanskje et lite spark til Kristvik som også 
mente at kvinnens plass var i hjemmet som en voldsom naturkraft. 
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Dannelse er – til forskjell fra oppdragelse – oppklaring av ens egne 
eksistensbetingelser og konkretisering av individualiteten i dens, under slike 
betingelser, mulige ”egenartethet”. (Mollenhauer 1972 : 130) 

Med et slikt utgangspunkt blir pedagogikkens oppgave å avdekke det samfunnet vi lever i.8 

Det er altså ikke bare å kunne kanonene, ha myndighet til å ferdes i sitt sosiale miljø og 

drifte eller bedrive sine biografier på en rasjonell og valgfri måte. Det er kunnskap, ikke 

minst som avdekking og kompetanse om endringsverktøy, som utgjør dannelseselementene i  

Mollenhauers tidlige prosjekt.  

… å frembringe potensialet for samfunnsmessig forandring i den 
oppvoksende generasjon. For så vidt dannelsen innholder den kritisk 
rasjonalitet – dvs. innblikk i betingelser for den samfunnsmessige eksistens. 
(Mollenhauer 1972 : 131) 

I en programmessig oppstilling av fem hypoteser for en rasjonell pedagogikk, holder 

Mollehauer frem en rekke momenter for dannelse. For denne oppgaven trekker jeg spesielt 

frem det følgende, som beskrives nærmere under: 

• Pedagogikken må integreres i samfunnet 

• Konflikter må utnyttes i et pedagogisk rom 

• Å danne til kritisk rasjonalitet og pedagogisk mobilitet 

Pedagogikken må integreres i samfunnet 

Mollenhauer mener i sitt første av fem punkt at man ikke kan isolere de samfunnsmessige 

diskrepansene ved å lage et pedagogisk rom hvor ulikheten ikke har trengt inn. I stedet 

mener han at man kan tenke seg et pedagogisk område som tar opp i seg de dikotomier i 

samfunnet som kan kreve eller vekke rasjonaliteten.  

Dette er ikke nødvendigvis motsatt vei av likhetsidealet i den norske enhetsskolen, men det 

avspeiler Mollenhauers materialistisk-dialektiske grunnbetoning. Å lukke barn og unge inn i 

et harmonisk læringsrom, isolert fra resten av verden, fungerer ikke dannende, fordi det ikke 

gir dem kunnskap til endringspotensiale. Det gir dem heller ikke kunnskap om egne 

livsbetingelser. Derimot mener (eller snarere mente) Mollenhauer at vi skal peke på 

motsetninger, og underlegge barna kritikk og potensielt utsette dem for / forberede dem på 

endring. Det er evne og myndighet til endring som står sentralt i hans tenkning. 

                                                 

8 Pedagogikk har jo nettopp en tendens til å ha en oppgave, enten den er samfunnsmessig eller individualisert. 
Pedagogikkens ”lodd” blir at den med den største letthet blir instrumentell. 
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Relatert til rom kan dette bety at skolen og andre pedagogiske institusjoner må forholde seg 

til at vår sosiale verden stadig utleires, og at den slik blir større (Giddens 1979). 

Når denne nye globale virkeligheten, sammensatt som den er av flyktige og 
fragmenterte komponenter, trenger seg på oss, hvordan skal vi da kunne 
makte å opprettholde en stabil personlig eller kollektiv identitet? (Østerud 
2004:42) 

Dette er en virkelighetsbeskrivelse, som Østerud supplerer med en av vår tids store 

narrativer: hvor var du da WTC ble angrepet? Østerud satt i bilen, i Norge, og fulgte 

hendelsen som om det skulle ha skjedd i nabolaget. Akkurat som den lille Vestlandsbygda 

som stod på hodet fordi Prinsesse Diana omkom, men samtidig tok det flere dager før 

menneskene i den samme bygda fikk vite om den gamle naboen som døde i sitt hjem, samme 

dag som den kongelige utlendingen9. 

Den pedagogiske konsekvensen av denne voldsomme og medierte virkeligheten, kan være å 

trekke seg unna, og si at det store rommet gir en ”ustabil identitet”, rotløshet, eller 

fremmedgjort virkelighet. Dette er kommunitarismen anklaget for å gjøre. (Bengtsson 1995) 

Men i det samme vi velger å trekke pedagogikken ut av samfunnet, slik Rousseau gjorde det, 

velger vi å se bort fra Mollenhauers og Hellesnes dannelseskrav ved å oppklare  ens 

eksistensbetingelser. 

Ved å velge en skole som baserer seg på det nære og kjente, kan vi risikere å gjøre barna 

ukjente med sine endringsmuligheter.  

Et enkelt eksempel kan være barne-tv. Hvis en gruppe norske barn ønsker å endre 

programmene på reklamefinansiert TV, bør de ha kunnskap om noen mediemekanismer. Når 

eiendomsforholdene befinner seg på utenlandske hender, når reklame og film blandes og 

barnas medierte virkelighet er basert på asiatiske uttrykk… Da blir ting kompliserte og uten 

analyseverktøy og kunnskap er det utydelig for barna hva som egentlig foregår. 

 Det vil være naturlig for norske barn å skrive et brev, eller snarere en e-post, hvis de ønsker 

å endre programoppsettet. Og en slik strategi kan selvfølgelig føre frem, i hvert fall hvis TV-

selskapet ser at det finnes reklameverdi i et slikt utspill. Men en forståelse av den virkelige 

makten, eller dikotomien mellom eiendom og bruker, gjør at få barn evner å påvirke 

                                                 

9 Referert fra Sånn er livet, NRK P2, våren 2007 
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maktutøvelsen fra mediagigantene, for eksempel gjennom en internasjonal e-post-kampanje. 

Uten en slik forståelse vil de ikke ha oppnådd verken dannelse eller reel maktpåvirkning, 

tenkt innenfor et Mollenhauersk skjema. 

Norske barn som er aktive brukere av internettbaserte online-spill som f.eks Habbo, World 

of WarCraft, ClubPenguin og RuneScape10, vil ha lettere for å forstå en slik sammenheng 

fordi de er vant til å forholde seg til enkle regler for samhandling på en internasjonal arena. 

Samtidig vil maktavdekning være like essensielt, og kanskje viktigere, for disse barna.  

Flertallet av norske barn har antakelig flere sydenreiser på baken. Hvis skolen ikke tar opp 

turismeindustrien, unnlater den å ta opp de romlige feltene hvor barna har erfaring. Barn som 

uten nøling svarer at de har vært i et land som heter Syden, er ikke bare utsatt for foreldres 

manglende kulturinteresse: de er også utsatt for en skole som ikke har tatt opp 

problemstillinger relatert til den nye brunfargen. Turisme skulle kunne være et opplagt tema 

for samfunnsfagsundervisning i småskolen, fordi turismen er innvevd i en virkelighet hvor 

barna er aktører.  

Konflikter må utnyttes i et pedagogisk rom 

Det andre punktet Mollenhauer fremhever, er at konflikter skal presenteres og behandles ut 

fra rasjonalitet - for å fremme dannelse. Turismeindustrien burde kunne tjene som eksempel, 

eller kanskje norske oljeinteresser i utlandet. Rasisme er en daglig og forståelig konfliktakse 

for barn i mange norske skoler, og dette er tatt hensyn til i norske skolehverdager. 

 I Mollenhauers tankegang vil det først være gjennom strukturell avdekking, at rasistisk 

”udannethet” kan forebygges. Mollenhauer kaller følelsene som oppstår når konflikten i det 

industrielle undertrykkes som et ”uformulert ubehag, som utilfredshet, mistrivsel og som 

følelse av subjektiv ulykke” (Mollenhauer 1999:192). For Mollenhauer vil en pedagogiske 

konsekvens være å innføre pedagogiske arenaer hvor konflikt kan spilles ut (konflikt-

normeringspraksis), og ikke minst en formulering og oppklaring av refleksjon over latente 

konflikter (Mollenhauer 1999:192). 

                                                 

10 www.ClubPenguine.com, www.habbo.no, www.runescpae.com 

http://www.clubpenguine.com/
http://www.habbo.no/
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Da de svarte gettoene i Paris eksploderte sommeren 2006, var diskursen i europeisk 

akademia fruktbar mht å forstå mekanismer bak det svarte raseriet. 11 Mollenhauers poeng 

kan leses som at denne diskusjonen bør dras inn i norske og europeiske klasserom for å 

avdekke maktperspektiv. Fransk imperialisme, Schengens ekskludering (det som Bauman vil 

kalle tvungen lokalisering) og krigen i Midtøsten burde underlegges rasjonell analyse i 

barneskolen. Ikke fordi det er pensum, men fordi det er en dannelseshorisont svært få barn 

ikke er en del av. Og fordi det arbeiderklasseubehaget som Mollenhauer beskrev i 1972, har 

fått en ny innpakning i vår tid.  

Å danne til kritisk rasjonalitet og pedagogisk mobilitet 

Mollenhauer mener at det å danne til kritisk rasjonalitet krever at pedagogiske institusjoner 

holdes i bevegelse gjennom størst mulig mobilitet av det pedagogiske området. Mollenhauer 

tar langt på vei avstand fra skolens dannelsesmuligheter, fordi skolens arena er fastlåst i 

skolebygg, organisasjonsbånd og makt. Dette problemet kan ha funnet en løsning gjennom 

Lars Løvlies teknokulturelle danning (Løvlie 2003), som svarer på Mollenhauers krav til 

mobilitet. Hyper-rommet tar potensielt opp i seg krav om demokrati og en språklig utvidelse 

av danningen. Et annet pedagogisk område som Mollenhauer mener er sunt for demokratiet 

og utfordrende for oppdrageren er dirkektesendt TV. Nå ble denne artikkelen skrevet 20 år 

før internett, men det er interessant å se at Mollenhauer trekker inn det Løvlie’ske 

grensesnittet som dannelseshorisont.  

I alle fall forlanges en dannet og vitenskapelig utdannet oppdragergruppe 
som selv realiserer det de forlanger av sine elever i skoleplanene. 
(Mollenhauer 1999:193) 

Oppdrageren er tvunget til å demonstrere sin egen kritiske bevissthet i praksis, gjennom 

spontan konfrontasjon med det gitte stoffet i direkte medium. Det direkte medium stiller 

større krav til lærers kompetanse, som pedagog og oppdatert fagkvinne.  

2.4.2 Kristvik: en tidlig-kommunitarist 

Erling Kristvik (1882-1969) er av mange betegnet som en av kommunitarismens tidlige 

representanter i Norge (Slagstad 2001, Vaage2004). Han tok lærerutdanning ved 

                                                 

11 Jeg velger å bruke Steven B. Bikos definisjon av svart som en mulig etnisk, men først og fremst sosial kategori 
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Lærarskulen i Volda og virket både i Volda/Ørsta og i store deler av landet for øvrig. Han 

ble professor i pedagogikk (Bergem 1995). Han var sammen med Reidar Myhre en ledende 

lærebokforfatter i pedagogikk, og ble mest lest i perioden 1925-1955 i følge Erling Lars 

Dahle, mens Myrhre var den som ble mest lest århundret sett under ett (Dale 1999).   

Kristvik mente at menneskets røtter må være sunne for å takle en komplisert verden, og det 

får man i tilknytnting til primærnæringene. Byen er et dårlig oppvekstmiljø:  

Heimane i byar og by-liknande strok har vorte ribba for produktiv aktivitet og 
vantar derfor alt tilhørande utstyr, det som før gjorde ein rik, [..] Det 
dødeligege  trugsmål mot kulturen i dette ligg i det ringe barnemiljøet slike 
heimar byd (Kristvik 33:1954) 

Målet er å få de unge barna tilbake til «heimelivet» før ”borna stuper seg ut iden 

findifferensierte og super-teknifiserte notidsverda (Kristvik 1954:36).  

Kristvik kritiserer heimstadlære i Normalplanen av 1939, et fag han var en stor forkjemper 

for. Han er bekymret over at skolen som påtar seg mors oppgave – ”i en verd utan mødrer” 

knapt nevner mor i læreplanen (Kristvik 1954:35). Derimot var heimstadlære festelig, 

showpreget og ”lyser av glorute bilete og gjev tallause oppskrifter for sirkus-framsyningar” 

(Kristvik 1954:35 ). Hans plan for faget var tuftet på heimen og ikke denne ”teaterskolen” 

som han kaller arbeidsskolepedgogikken i N39. 

Kristviks vei ut av den moderne ”heksedansen” (Kristvik 36:1954) er en pedagogikk som 

trekker inn parentalismen og heimstadlyden.  Parentalismen er hos Kristvik mor og far, og 

deres, kvalifiserte kulturoverføring. Her kan det leses linjer tilbake til både Tönnies og 

Simmel.  

Gjennom intenst samarbeid mellom heim og skule må oppgåva bli å byggja 
parentalismen ut i eit pedagogisk-didaktisk program […]som stilar mot 
hushaldar-mentalitet og heimbyggjar kunst (Kristvik 1954:36). 

Hjemmet er for Kristvik er en institusjon som bør bli styrt av en naturgitt innadvendt og, 

sentripetal, kvinne12 (Kristvik 29:1954).  

                                                 

12 Kristvik anvender begrepene sentripetal og sentrifugal, begrep som også brukes av Simmel, men med en ganske annen 
betoning. 
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Kvinnen har et oppdragelses prosjekt i mannen: han skal oppdras fra ”villmann” til husfar. 

Hennes naturlige interesser er sentripetale og vender innover og beskytter hjemmet. Hans 

interesser vender utover (sentrifugalt) og er ofte negative og parasittiske (Kristvik 1954, 

Dale 1999) 

Kristvik er opptatt av at barnas kunnskap skal være tuftet på den erfaringen de har, og at de 

skal få oversikt i en ellers kaotisk verden. Det problematiske er at Kristvik har bestemt seg 

for hva som er verdifulle erfaringer som skal regnes med. Disse erfaringene kan ikke være at 

mor kjører trikk og far selger dameundertøy, for ikke å snakke om å vokse opp med to fedre. 

Kristvik vil gjeninnføre hjemmet i skolen, og mor skal inn som lærestoff. Han baserer all 

god (og kristen) kunnskap på heimen, og selv om mange bor i blokk på Grorud er ikke dette 

et dugelig forbilde for barna13. Han går så langt som å kalle barn som ikke har tilknytting til 

primærnæring for parasittiske (Kristvik 41:1954). Den pedagogiske konklusjonen blir å 

flytte deler av utdanningen inn på tunet, og ut på bygda.   

Driv heimane berre med forbrukshushald, kanskje attåt overmekanisert, vil 
skulen lite makta når det gjeld ei omlegging av barnenaturen frå snyltar-
typen til tenar-og skapar-typen[..](Kristvik 1954:41) 

Kristvik ser forholdet til at tankens meningsinnhold ligger i den kulturelle konteksten, men 

byen (les det moderne) er ikke med på diskusjonen om hva som er riktig og viktig 

kunnskap.Det Heimesentrerte skuleprogrammet ble prøvd realisert på lærerskulen i Volda 

som hadde en forsøksskole. 

Berre når skulen fylgjer slike liner, kan skulelærdomen bli 
eksistensiell.[…]den katastrofale avsporing i pedagogisk teori og praksis 
skriv seg frå telldomen under maskulin mentalitet og filosofi (Kristivk 
1954:42) 

Samtidig var Kristvik en pedagog med stor sans barns frihet og lekelyst. (Dale 1999). Han 

kritiserte tidlig teknokratiet (Frøyland 1974), og var en aktiv debattant. Han mener at 

elevenes interesse skal være utgangspunktet for undervisningen (Dale 1999), men i det 

primærstoffet jeg har lest av ham synes jeg nok at hans fokus er ”ute av fokus”. , og at han 

har landet i dalføra utenfor.  

                                                 

13 Et morsomt eksempel er at Kristvik mener at kvinners eksistensielle angst er knyttet til barnets trygghet, mens mannens 
angst er knyttet til tapet av den kjærlige moren. Svaret på dette er å knytte heimen nærmere opplæringen. 
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Det er de parentalistiske, bondske og kristne verdier, som skal legge grunnlaget for 

oppdragelsen av barna (Bergem 1995).   

Elevene skal oppdras opp i kulturen, til tjeneste for kulturen og landet. Samfunns-

oppdragelsen var også en nasjonal kulturell oppdragelse, mens den statsborgerlige 

oppdragelsen mente Kristvik kunne være missbruk av pedagogisk makt (Vaage 2004). Det er 

mulig å se at deler av L97, med kulturell nasjonsbygging som tyngdepunkt, og nasjonskultur 

som personlig tyngde for å møte det internasjonale, har en parallell hos Kristvik.  

Erling Kristvik er ingen enkel mann å definere faglig, han skrev mye ulikt, og er ikke lett å 

plassere i kategorier. Dale beskriverviser Kristviks store og omfattende arbeid som svinger 

mellom ideologiske overtoner av både nasjonalsosialisme og sosialisme, bygderomantikk og 

modernitetsiver, barnesentrering og oppdragelses-målsetninger med store nasjonale vyer 

(Dale 1999).  

Dale identifiserer ett brudd i den pedagogiske tenkningen etter krigen. Til tross for Kristviks 

ideologiske nærhet til noen av de nasjonalsosialistiske ideene (noe han selv holdt frem for 

okkupasjonsmakten) var det hans faktiske motstand som førte til fangenskap under den tyske 

okkupasjonen (Bergem 1995).  

Slagstad ser Kristvik som verdi- og kulturkonservativ, samtidig holder Slagstad fram 

Kristvik syn på lærere som stridene, i tabellen under viser jeg hvor læreren skal finne sin 

identitet og virke: 

Tabell 4 Kristviks læreridentitet 
Livsinstinkt Livskunnskap Soscial vilje 
Kristendomen Vetskapen Socialismen og georgismen 
(Etter Slagstad 2001:123)  

Jeg har valgt å lese Kristvik, slik jeg leste han første gang som pedagogikkstudent i Volda: 

en pedagog som så at ”bygdesamfunn kan få en sammenbindende oppgave hvor uforsonlige 

motstandere går frivillig til samarbeid”(Dale 1999). Ved at husstander og bygdesamfunn blir 

vevd inn i nærmere samarbeid, ser Kristvik for seg en felles – nasjonal – historie og skjebne 

lik smeden som ”gløder for folket og sveiser det saman til ein støyping” (Kristvik i Dale 

1999).  



 54 

Her ser vi konturene av kommunitarisme, og denne vestnorske skolemannen med mange og 

sterke meninger, evnet å samle ellers uforsonlige motstandere:  

Denne kommunitarismen [formulert av Koht] har vært mer eller mindre 
latent nærværende. Stundom kunne den bryte ut i en ganske kompakt 
samfunnsmoralisme – en protestantisk trosmoralisme som har viste seg å 
kunne forene gamle kulturradikalere og indremisjonspietister. (Slagstad 
2001:544) 

Slagstad mener at Kristviks ”sted” blir utviklet gjennom det nye faget heimstadlære. 

Slagstad velger å tolke Kristviks posisjon som et forsøk på å redde det moderne gjennom de 

agrare verdier. (Slagstad 2001:121). Bergem mener at Kristvik prøvde å redde verdiene fra 

bondesamfunnet over til pedagogikken (Bergem 1995) 

I en oppfølgingsartikkel til Kristviks skuleprogram skriver en av øvingslærerne i det som 

kaltes ”Kristvikskulen”. Med sterkt fokus på heimen og det religiøse, skisseres et 

opplæringsprogram som fokuserer hjemmet som basis for all opplæring. Gjennom å bruke 

familien på Solbakken, med mor, far og tre barn skisserer de et helt bygdeliv. Kristvikskulen 

bruker sønnen Per som eksempel på eksemplarisk undervisning: 

Slik tek vi nesten dagleg ein situasjon i Per sin dag. Vi lærer dei [elevene] 
bordskikk, bordbøn,trafikkreglar, skulereglar og leikereglar gjennom 
fortellingane, øvingane og i apellen vi får med igjennomgåinga av 
dagsrytmen (Iversen 1954:44). 

Og uten å ha annet enn meg selv og mine barns småskoleukeplaner som kilde: dette er ikke 

ukjent metode i norske klasserom den dag i dag. 

Slagstad og Dale er uenige om hva slags rolle Kristvik spilte i norsk pedagogisk historie. Det 

viktige i denne oppgaven har vært å vise gjennom Kristvik at rommet har hatt en særnorsk 

tradisjon. 

Sveinung Vaage trekker frem at Kristvik skiller mellom ytre og indre kultur. Det siste er 

knyttet til sjelsvirksomhet, mens den ytre er vitenskap, teknikk og økonomi (Vaage 2004). 

Folkedanning er knyttet til samfunnsoppdragelse, og derved til den indre kulturen. Her er det 

selvfølgelig en parallell til Tönnies vesens og kårvilje. Folkesamfunnet, som Vaage mener er 

Kristviks ideal (2004), er tuftet på nasjonen som samlingspunkt, språket som livsnerve og 

bonden som grunnsteinen i kulturverket (Vaage 2004). Hvor sterkt fokus Kristvik hadde på 

bonden, kristendommen og dannelsen er omdiskutert, og at han slett ikke var så negativ til 

moderniteten er også hevdet, men at han bygde pedagogikken sin rundt bygdeliv er 
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udiskutabelt. Det er også begrunnelsen for å knytte han tett opp mot en konservativ bygde-

kommunitarismen. 

2.4.3 Kommunitarisme 

Kommunitarismen anerkjenner verken marked eller stat som ramme for medborgerskap. 

Menneskelig samvirke plasseres i lokalsamfunnet, fellesskapet eller i communities,14 dette 

kommunitarismens kjerneidé, og står som en motsats til et universelt menneskesyn 

(Gustavsson 2003). Det kommunitaristiske standpunktet er basert på at moral, preferanser og 

nyttighetssyn er basert på situering, og ikke abstrakte politiske beslutninger. Læreplaner kan 

være et nyttig eksempel.  

De [regler] väljs altså inte i ett abstrakt tomrum i form av universelt 
fastställda regler. För kommunitaristarna är individen alltid ”situerad”, 
altså organisk bunden til den gemenskap hon tillhör och inte en fritt flytande 
atom i samhällskroppen (Gustavsson 2003:201) 

Det gode liv finnes i form av praktisk klokskap (i aristotelisk forstand), og ved å fremholde 

det pratikulere. Dannelse leses av kommunitarismen ut av det lokalsamfunnets kultur og 

dreier rundt bevissthet om det eksisterende fellesskap. Den universelle danningen er derimot 

knyttet til å bryte ut av felleskap, og gjennom overskridelser se individ og fellesskap opp 

mot et globalt fellesskap (Gustavsson 2003) 

Hovedbegrepene som knyttes til kommunitarisme er deltakelse og identitet (Delanty 2000). 

Den samlende kommunitaristiske ideen ser fellesskapet/the community som fundamentet for 

samfunnsliv, og ikke individet (Delanty 2000).  

Det som skiller kommunitarismen fra annen tenkning, er synet på det hvordan individet står 

plassert i det politiske og kulturelle. Det er ikke individet som står over samfunnet, det er 

samfunnet på lokalt-nivå som bør bestemmer over individet.   

Individet føler lojalitet til det lille samfunnet det befinner seg i, og ikke det store samfunnet 

som det har kontraktsmessige bånd til, for eksempel gjennom statsborgerskap og 

skattebetaling (Delanty 2000). 

                                                 

14 Derav navnet kommunitarisme, som ikke må forveksles med kommunisme 
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Kommunitarismen er en konsensus-ideologi; den vil verdier som er felles. 
Men derved fanger den ikke uten videre inn det som er det verdifulle i det 
demokratiske. Demokratiets verdi ligger i den vedvarende spenning mellom 
konsensus og konflikt, enighet og uenighet. (Slagstad 2001:546) .  

Deltakelse er som tidligere nevnt vesentlig. Gerard Delanty bruker begrepene ”civic 

community” og ”civic republicanism” for å beskrive at medborgerskap dreier seg om 

deltakelse, ikke kun rettigheter og plikter (Delanty 2000). På norsk venstreside finner vi 

denne ideen representert ved for eksempel Rune Slagstads sosialisme på norsk (Dale 2000), 

og også i deler av argumentasjonen bak Lofotenrapporten (Lofotenrapporten 1975).  

Kommunitarisme bærer i seg en idé om at det er handlingene og deltakelsen mot et felles 

mål, og ikke identitet og lojalitet, som spiller den vesentlige rollen (Delanty 2000). Delanty 

trekker frem at det ikke er evne til å unngå eller løse konflikter, men trygghet, ansvar og 

solidaritet som får demokratiet til å blomstre i en slik modell (Delanty 2000). Han mener 

også at det er opplagt at primæromsorgsfunksjonene endrer seg fra statlige løsninger til 

lokale fellesskapsløsninger, fordi dette ligger intuitivt i et kommunitaristisk system (Delanty 

2000). 

Innenfor et slikt system er det naturlig at opplæring til samfunnsansvar også bør ligge 

nærmere fellesskapet enn staten. Hvis vi ser på skolen som en omsorgsinstitusjon blir dette 

enda mer opplagt. Nettopp denne ideen om skolen som omsorgsinstitusjon er trukket frem i 

M74. Noe av konsekvensene av dette samfunnsansvaret ble nedfelt i læreplaner og realisert i 

Norge gjennom desentraliseringsbølgen på 1980-tallet, selv om det må sies at dette først og 

fremst har vært et styringsverktøy etter top-down modellen. Selve identitetsbindingen har 

ikke nødvendigvis blitt mer lokalisert mot tette fellesskap. 

Det demokratiske ved kommunitarismens selvbestemmelse eller lokalt ansvar og rettigheter 

er opplagt. Deltakerdemokratiets fordel er godt uttrykt av Henry Tam, men her er det også et 

plikt moment. Gode medborgere kan sitt samfunn og er derved dannet til det, og gjennom 

det: 

Communitarian citizenship requires all members of inclusive communities to 
develop the understanding and abilities to participate as equals in 
determining how decisions affecting them are to be made (Tam 1998:57) 

Uttrykt i forhold til skoledeltakelse sier Tam, at samfunn som ikke er tette kan miste kontroll 

over utdanningen slik at de unge blir overdefinert av individualisme og tar valg uten hensyn 
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til felleskapet. Økt individualisme fører til kriminalitet. Svaret Tam gir på anomien i det 

amerikanske samfunnet er i forhold til skole, en (selv)-disiplinerende, inkluderende og 

problemorientert skole.  

Through working in communities of enquiry, young people learn that 
although questions in life do not always have ready-made answers, possible 
solutions discovered by co-operating with others on their search; that people 
with different views should be respected [..] Such an approach to education 
would provide a bridge to inclusive communities dependent on citizens who 
are inclined, and able, to deal with their common concerns by means of co-
operative enquiry (Tam 1998:65) 

Det er altså en skole som fungerer både for elevene, og for samfunnet som presiseres. Men 

betoningen er klart felleskaps og ikke individorientert. Dette minner om Nils Christies anti-

skole prosjekt fra 1970-tallet. 

Hvis skolen stengte.. 

Nils Christie blir av Slagstad plassert sammen med en rekke sosiologer i båten 

venstreromantisk sosiologi (2001). Han er også en av de som har vedvart å være 

opposisjonssosiolog, med ”forsvar for det sivile samfunn og samværsrett” som hovedtema 

(Christie i Slagstad 2001:545) 

Ideen om det tette samfunn som kriminalitetsforebyggende, og det utleirede og svakt 

kontrollerende som anomisk er ikke ukjent, og er blant andre tatt opp av Henry Tam over, 

som erklært forsvarer av kommunitarismen (Tam 1989).  Skolen er i Christies system en 

fortsettelse av det sivile svakt sammenbundene samfunn. 

Han skisserer i boka ”Hvis skolen ikke fantes” opp en skole som er en oppbevaringsanstalt, 

det er møteplassen mellom de uproduktive i samfunnet og voksenverden. Det er også en 

skole som er reproduserende med hensyn til sosiale klasser. Dessuten driver skolen 

kunnskapsoverføring som Christie mener ikke er adekvat i forhold til samtiden (Christie 

1971). 

Christie griper begjærlig tak i muligheten for å bruke den nye mønsterplanen (M74) som en 

ramme for å skape en annen skole, og kommer med en del konkrete forslag. Skolen er et 

speil av samfunnet, og han mener at skolen er et av ”frontavsnittene” hvor kampen om det 

nye samfunnet skal stå (Christie 1971) 
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• Skolens må ha herredømme over sitt eget liv, for å skape reelt samarbeid med andre 
enn skolefolk. 

• Avskaff førstelærerne og erstatt faglærer med skoledeltakere 
• La skolesamfunnet styre seg selv, og frata skolestyre makten 
• Gi oppgavene fra skolestyre til reglementsutvalg og samvirkekomiteer 
• Skolen må selv bestemme over sitt budsjett 
• Lokale læreplaner 
 

Det er mye å si om denne skolen, som Christie gjorde om til en kamparena, men det som er 

interessant her er at Christie alt i 1971 foreslo mye av det som er nedfelt i de nye 

læreplanene. Egne budsjett, lokale læreplaner og samarbeid i lokalsamfunnet er nedfelt som 

viktig og med økt styrke fra 1987, som jeg vil vise i empiridelen. Christie skrev ned 

drømmen om et tettsamfunn basert på deltakelse, og mye av kommunitarismens idegrunnlag 

er ganske likt. Christie ønsket også sterk borger-deltakelse i kommunene, som en 

forutsetning for selvforvaltende enheter, og slik har det nok ikke gått. 

Skolen bortenfor skolen ble kanskje i nabolaget hvor barn og voksne møttes i 
samarbeid og i fritid, altså i skole [..] skolen for barn og ungdom er oppløst, 
blitt overflødig, blitt en del av livet. Det er en eksistens hvor skolens 
samfunnskarakter har spredd seg til lokalsamfunnet [..] Fortsatt vil det være 
behov for læring, og for å holde kulturarven ved like. Men det vil bli læring i 
henhold til opplevde behov og lyster (Christie 1971:140) 

Slik oppsummeres drømmen om et samfunn som har tette primærrelasjoner og som kan 

minne om Kristviks folkedanningsheim, hvor oppdragelsen skjedde i hjemme på tunet og 

lokal kultur var bærende for ”rette” ideal. Til tross for gode intensjoner om trygghet og 

sosialkontroll er det viktig å se at kommunitarismen, og tette fellesskap har baksider. 

Kommunitaristen vil følge Durkheim i å gi fellesskapet den antydede 
ontologiske forrang over individet. Helheten går forut for individene; 
helheten er en organisk totalitet, og som sådan «mer enn» den blott 
numerisk-kvantitative sum av delene. Men den moderne kommunitarist vil 
likevel nøle med å følge Durkheims sosiologisme helt ut. Som «moderne», om 
ikke som «kommunitarist», er den moderne kommunitarist vaksinert mot den 
durkheimske totalitetstenkningens totalitære overtoner. Eller bedre: Historien 
burde ha vaksinert ham. (Vetlesen 1996) 

Her viser Vetlesen til totalitære regimers bruk av fellesskapets forrang over individet. Bernt 

Gustavsson bruker den samme bekymringen når han peker på at det kommunitaristiske 

problem er at undertrykking og fornedring i (lokal)samfunn, og at universelle reglers rolle er 

å ta vare på f.eks kvinnerettigheter til tross for lokale in-humane tradisjoner. Gustavssons 

svar er at universelle rettigheter må tilpasses de spesifikke vilkår innen lokalsamfunn. 
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En annen bekymret stemme er Hannah Arendt, som viser hvordan beskyttende fellesskap 

bare gir trygghet til de individene som fellesskapet har definert som tilhørende fellesskapet 

(Vetlesen 1996). Dette er et perspektiv som er verdt å ta med inn i forståelsen av tette 

fellesskap som dannelsesarena. 

Durkheims tette samfunn 

Vi kan overføre Durkheims tidlige modernitetsteori til vår samtidige teknokulturelle tid. 

Mye av diskusjon om mangel på nærhet, frihet eller krav og forpliktelser som pågår rundt 

kommunitarisme, har perspektiv som kretser rundt at mennesket er fritt og i stand til å velge 

selv. Émile Durkheim (1858-1917) stod for en samfunnsdeterminisme: det er samfunnet som 

bestemmer over mennesket, og vår handlingsmulighet er begrenset når vi først befinner oss i 

en sosial sammenheng.  

Durkeheim viste hvordan selvmord var påvirket av den sosiale variabelen religiøs 

tilhørighet. Ut fra dette lanserte han flere kategorier selvmord, mest relevant her er det 

altruistiske og det anomiske. 

Det altruistiske selvmordet er preget av at man har gått for langt inn i sosiale nettverk. 

Selvmordsbomberne er eksempler på mennesker som har oppløst sin personlighet helt til 

fordel for en sak. Konsekvensen er å dø for – ikke bare saken – men for det som betyr mer 

enn selve livet: fellesskapet. Durkheim viser blant annet hvordan yrkesmilitære offiserer har 

forhøyet selvmordsfrekvens (Durkeheim 1978). 

Det anomiske selvmordet er derimot preget av et formløst samfunnsliv. Når tradisjonelle 

regler mister sin autoritet, økes og stimuleres de nye kravene og behovene av de mulighetene 

som nå åpner seg for individet. (Durkheim 1978:137) 

Kommunitarismen kan beskyldes for å ta opp i seg det første momentet og overdrive det 

fellesskapsmessige, men samtidig er det anomiske ved oppløste tradisjoner løst i tette 

fellesskap.

Kommunitarismen er en besnærende idé som hegner om fellesskapet, og fellesskapet tar vare 

på individet. Det er likevel viktig å huske på Arendts advarsel og Durkheims analyser av det 

tette samfunn. 
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Re-tradisjonalisering 

Paul Morris presenterer i artikkelen Community Beyond Tradition et perspektiv på tradisjon 

som de-tradisjonalisert og re-tradisjonalisert i det høy- eller post-moderne.  

Each and every theory of the individual necessarily entails some account of how 

individuals become, or should become, aggregated (Morris 1996.). 

Han eksemplifiser gjennom å vise til de fransk-jødiske kulturene, der enkeltmennesket fikk 

statsborgerlige rettigheter. Den franske revolusjonen innførte en de-tradisjonalisering: de var 

ikke lengre jøder, men franskmenn. Dette har i følge Morrison ført til en klassisk re-

tradisjonalisering med en romantisering av de jødiske samfunnene før revolusjonen (Morris 

1996). 

Morris’ argument kan tolkes som at den samfunnsmessige avviklingen av tradisjoner kan 

føre til at tradisjonene i ettertid blir gjeninnført uten samfunnsmessig basis. I et de-

tradisjonaliserings-øyeblikk blir det tradisjonelle ”frosset”. Morris peker på at de franske 

jødene har en tendens til å tro at de må velge mellom individuell isolasjon eller tette 

førmoderne samfunn (Morris 1996). 

Morris hevder at det (post)modernes store narrativ er enkeltmenneskets frigjøring fra 

tradisjon, og generering av verden ut i fra enkeltindivid (Morris 1996). I forhold til 

kommunitarisme tilfører Morris en advarsel. Dersom (samfunns)felleskapets 

ekskluderingsmekanismer er sterke, og fellesskap i tradisjonelle miljøer er tydelig, kan vi 

oppleve at grupper som naturlig ville ta avstand fra f.eks sharialover eller ganding15 tar til 

seg disse kulturutrykkene, men i foreldet form. Det er ikke det moderne uttrykket for islam 

som fremvises, men det frossede øyeblikk. Når kulturell dannelse og lokalforståelse blandes 

er dette et kritisk moment. 

2.4.4 Lofoten blir sentrum 

På 1970- tallet satte en gruppe studenter og lærere ved Universitetet i Tromsø i gang et 

prosjekt sammen med lokale og fylkeskommunale skolemyndigheter i Lofoten. I 1973 i 

verksettes et opplegg hvor syv ungdomsskoler laget et lærestoff som var basert på lokale 

                                                 

15 Sharia er islamsk lov, ganding er samisk tradisjonell trolldom 
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historie, natur, kultur osv. Det ble laget eget fagmateriell, og artikkelsamlingen Lofoten i går 

– i dag – i morgen var et biprodukt. Elevene fikk blant annet delta i lokalt arbeidsliv. 

Prosjektet er oppsummert noe ulikt: Imsen mener det viser hvordan nasjonalt gitte 

læreplaner ikke trenger å stå i veien for lokalt læreplanarbeid (Imsen 1997). Gundem holder 

frem at Lofoten drev norsk pionéerarbeid i forhold til dialogpedagogikken, og også som et 

argument for at lokalsamfunnet virker mot fremmedgjøring (Gundem 1998). 

Prosjektet gikk i korthet ut på å ”ta hensyn til og utgangspunkt i lokale forhold, til det nære 

og kjente miljø, til den verden som er umiddelbart viktig så vel for elever som for voksne i 

miljøet” (Lofotenprosjektet 1975). Det er mye og ulikt å si om prosjektet, så vel 

metodologisk som pedagogisk, men i denne sammenheng er jeg interessert i det filosofiske 

bakteppet som igangsatte prosjektet som er interessant. 

Lofotprosjektet har en definisjon på lokalsamfunn som relatert til samhandlingsmønstre. 

Imsen bruker også denne når hun definerer lokalsamfunn som ”kontakt og samhandling 

mellom mennesker som bor et sted”. Lofotenprosjektet peker på at lokalsamfunn mange 

steder går ut av bygda på grunn av pendlerne. Hvilken arena man har for samhandling 

definerer det lokale (Lofotenrapporten 1975). Dette er relevant i forhold til et utvidet 

dannelsesrom, og kan også ses i forhold til Løvlies bruk av kyberrommet.  

Hvis kontakt og samhandling er kriteriet for lokalsamfunn, er Løvlies kategori – topoi- – 

gyldig som et lokalsamfunn. 

Høgmo, Solstad og Tiller viser hvordan lokalsamfunn har endret seg fra å være enkle 

samfunn med oversikt, basert på like oppgaver og definisjoner. Det nye samfunnet som 

vokser frem er basert på spesialiseringer, men frem for alt på felles interesser i et 

motmaktsspill mot sentralt gitte bestemmelser.  Rapporten mener at identitetsdanning, og 

utvikling av en integert og heilstøpt personlighet skapes best i sitt eget miljø og står som 

motsetning til ”rotløshet” og dermed sosiale problem som kan henge sammen med 

denne(Solstad mfl 1975). 

Det er greit å ha in mente at disse tankene ble produsert i samme periode som deler av 

europeisk og norsk venstreside, faktisk definerte innvandring som en trussel for norsk 

arbeiderklasse. Mye av det samme idéegrunnlaget finner vi også hos Kristvik, og det 
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understreker poenget som Slagstad har om norsk kommunitaristisk samrøre mellom 

idéekonservatisme og radikalisme (Slagstad 2004) 

Definisjonen hos Høgmo mfl gir lokalsamfunnet en motmakts-tyngde som antakelig var mer 

relevant på 1970-tallet enn dent ville vært i dag. Det pekes på at endringen av samfunnet 

gjør at lokalsamfunnene utfordres, og at det kan være positivt. Det er ikke et 

verdikonservativt standpunkt som fremtrer, men ofte et forsvar av ”lokale krefter”, for å 

bruke et datidig populært begrep.  

Det byfiendtelige som kan leses hos Høgmo mfl skyldes formodentlig avstandstagen til 

sentralmakten, og ikke en fundert bygderomantisk. 

I bygder og i bydeler med stabil befolkning kan dermed i alle fall én viktig 
betingelse for samhandling – at folk forstår hverandre – ofte sies å være 
oppfylt. Den ekstremt ugunstige situasjon er å finne i drabantbyer hvor folk 
fra alle miljø og fra alle kanter av landet samles sammen, hvor de aller fleste 
har sin arbeidsplass utafor ”sovebyen” og hvor det attpåtil ofte er stor 
gjennomtrekk av familier. (Lofotprosjeketet 1975 s 10) 

Hvis dette skal tas bokstavelig inngir det ikke mye håp for Husseini og Elisabeth på 

Vålerenga barneskole. Det bør også være et argument mot at møtene i kyberromkyber-

rommet er dannende. Lars Løvlie mener at det er i slike møter med det (og de) ukjente, i 

selve grensesnittet, at vi dannes (Løvlie 2003). 

I Lofotenprosjektet skulle undervisningen legges opp med utgangspunktet i at barnas 

virkelighet: innrammet og begrenset av grend og sosial nærhet. I innledningen til rapporten 

skriver de at de vil utvikle en grunnskole med mer systematisk hensyn til lokale forhold.  

”Begrepsdanning og kognitiv utvikling i det heile vil fremmes ved å arbeid 
med det nære, konkrete, kjente og aktuelle og ved at kravet om en 
meiningsfylt sammenheng virkelig blir tatt alvorlig.” (Høgmo og Solstad 
1975:s1) 

Emile Durkheims teorier viser hvordan man går fra det enkle og like samfunn med mekanisk 

tilhørighet (mekanisk solidaritet), til det kompliserte samfunn med høy arbeidsdeling eller 

spesialisering, som kjennetegnes av organisk solidaritet (Østerberg 1984). Det spesialiserte 

samfunnet er preget av at vi er avhengige av ulike kompetanse områder (Østerberg 1984). I 

Lofotenenprosjektet vektlegges en troen på menneskelig evne til sjølberging, og det å kjenne 

hele produksjonsprosessen. I den norske folkekulturen regnes det som positivt å kunne 

nedlegge et bytte, flå dyret, henge det opp og kunne videreforeldle det. En slik prosess 
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dekker minst seks ulike spesialierte arbeidsfelt. (jeger, slakter, kokk, såpekoker, osv). Å 

ønske en slik naturautentisitet, og bredt kunnskapstilfang, er blant de kulturtegn som noen 

hevder er særegent norsk (Witoszek 1998). 

Mange av tankene i Lofotenprosjektet har sitt fundament i en barnesentrert pedagogikk, 

dersom ser på dialogen og det nære og kjente anses som som fundament for en sunn 

pedgogikk: 

Et trygt, harmonisk og sammenhengende miljø, uten store brudd og 
ødeleggende atskillelser, blir ansett for å være godt for et barns oppvekst.  
For at denne sammenhengen eller kontinuiteten skal bli best mulig, er det 
viktig at skolen oppleves som kjent, som en fortsettelse av det som læres i 
hjem og lokalmiljø. (Imsen 1997:139). 

Denne oppgaven dreier seg om å problematisere dette nære og kjente, og se lokalmiljøet som 

en potensiell størrelse i endring. 

2.5 Løvlies rom for dannelse – i møte med det ukjente  

Løvlie (2003) reiser en tese om at danning kan beskrives som grensesnitt. Dette gjør han i 

forbindelse med at han innfører begrepet teknokulturell-danning, hvor han også tar opp den 

klassiske debatten om maskin og kultur som to motpoler. Løvlie mener at dette skillet er 

uhensiktsmessig i dag, fordi menneske og maskin møtes i en kyborganalogi. Kyborgen er 

grensesnittet - interface- mellom person og distribuert intelligens, for eksempel internett og 

mobiltelefon (Løvlie 2003). 

Dersom vi forholder oss til den klassiske danningens sentrale dynamikk, som 
er overgang og transformasjon, så har dagens teknokultur ført oss fra 
transformasjon til det som kan kalles hypertransformasjon (Løvlie 2003:354). 

En slik hypertransformasjon, online i et digitalisert rom, hvor dialoger og 

dannelseshorisonter popper opp, fører ikke til fremmedgjøring men til dannelse, i følge 

Løvlie. Argumentet er at gjennom dialogisk deltakelse og gjennom å kunne uttrykke seg i et 

demokratisk felt, gjenvinner kyborgene seg selv i forhold til de(t) andre (Løvlie 2003). 

Løvlie løser opp rommet eller lokaliteten, og innfører glokalitet (kulturelt møte mellom 

globlat og lokalt), og topoi (temabasert sted) som nye dannelsesrom.  



 64 

Topoi er det tematiserte stedet, oppløst tidsmessig og rom-messig. Dette er online-debattenes 

rom, hvor temaet som diskuteres (f,eks, ”kvinners helse”) er bestemmende, ikke stedet hvor 

serveren er fysisk lokalisert. 

Dannelse inntreffer der selvet møter det ukjente, og akkurat som hos Thavenius er det evnen 

til å møte det nye og ukjente som er dannelsens forutsetning (Løvlie 2003, Thavenius 1995).  

Løvlie viser til hvordan motmaktskrefter, representert ved ungdom som kaster stein på den 

globale kapitalismen i Seattle og Gøteborg, bruker mobil og internett som våpen. (Det er lett 

å se at disse våpnene tilhører den kulturelle, og ikke faktiske våpengruppen. Fancy 

ringetoner funker dårlig mot vannkanoner). På samme måte som opplysningstiden brukte 

boken og Skjervheims generasjon brukte løpesedler, er de nye digitale mediene våpen i det 

digitale samfunnets hender (Løvlie 2003). Det er mulig å føre motmaktsdebatt og 

konsolidere grupperinger over landegrenser, noe som var vanskelig for kort tid tilbake. 

Samtidig svarer han ikke på den utfordringen som Bauman stiller oss overfor: vi som er 

kunnskapsnomader på toppen av glokaliseringspyramiden har makt i det globale panoptikon, 

men det har ikke de arbeidsløse, de overflødige og utestengte. 

Det er ved møter på Tenerifes strender, mellom de dehydrerte afrikanske flyktningene som 

har nådd sine drømmers mål i småbåter, og (de frivillige) turistene som med ett blir 

hjelpearbeidere, det ubehagelige blir så synlig16.  

Hybridiseringen og essensialismens nederlag som ble forkynt gjennom de 
postmoderne lovordene over den ”globaliserende” verden, er langt fra å 
formidle kompleksiteten og de skarpe motsetningene som river denne verden i 
stykker. Postmodernismen som er en av mange mulige fremstillinger av den 
postmoderne virkelighet, setter bare ord på de globales – den taleføre, 
høylydte og innflytelsesrike, med likevel relativ smale kategorien av 
eksterritoriale og globetrotteres kastebundne erfaringer. Den utelater andre 
erfaringer som det ikke er gjort rede for eller satt ord på, men som også er en 
vesentlig del av det postmoderne landskapet. (Bauman 1998:114) 

Denne advarselen fra Bauman retter seg mot å tro at rom for dannelse, utdanning og 

maktutøvelse er reell for dem som kan trenge det mest.  

                                                 

16 Bildet.Tourists on Tejita Beach help migrants, viser turister som hjelper afrikanske flykninger på stranden. Tenerife, 
Spain, 30 July/3 August Arturo Rodríguez, Spain, The Associated Press (vant 2. prisen som årets pressefotografi). 
http://quiettraveller.blogspot.com/2007/02/world-press-photo-2.html

http://quiettraveller.blogspot.com/2007/02/world-press-photo-2.html


 65

Lars Løvlie forsøker å skissere opp en ny innretting på fremtidig danning i det 

teknokulturelle:   

Elevene blir kunnskapsnomader som samarbeider i grupper i forhold til 
lokalmiljøet, biblioteket og nettet, til selvvalgte tider etter kravene som ligger 
i prosjektarbeidet. Kort sagt, skolen blir mer interaktiv og eleven blir mer 
inter-individualisert i det skolelandskapet som det moderne mediatek er et 
eksempel på. 

Løvlie understreker at det ikke hjelper å være mot denne inter-individualiserte tilstanden. 

Situasjonen for den nye dannelsen er her. De mulighetene som disse nye møteplassene åpner 

for, bør derimot utnyttes av pedagogikken (Løvlie 2003).  

Ved det dette ståstedet mangler de svakes mulighet, det mangler også et ansvarselement. Det 

urettferdige kan ikke ansvarliggjøres, de kan når som helst kan logge seg av. Når 

globalturistene reiser hjem fra flyktningkatastrofen, eller professorene logger seg av nettet, 

er fellesskapet oppløst. Det er en ulik relasjon, og den vestlige verden og de med kulturell 

kapital sitter (ufrivillig) i panoptikon. 

Løvlie utfordrer det pedagogiske fagfeltet med å stille opp et nytt og annerledes 

romperspektiv. Han plasserer danningsteori i forhold til og topologien (temabasert sted) og 

modernitet opp som motsetningspar slik: 

Tabell 5 Modernitet og topologi 

Moderne sted Hirarki Homogene Autoritet 
Topologien Horisontale Hetrogene Singulære 

I topologien er diskusjonens mål ikke enighet, men grensesnittet, ”den permanente 

ubestemtheten som gjelder det sanne rette og det skjønne” (Løvlie 2003:367). Den 

borgerlige dannelse erstattes ikke, men får en ny språkdrakt.  

Løvlie viser hvordan selvet blir dannet i konfrontasjoner med verden, og at dette er den 

samme dialektikken som Hegel bruker. Selvet og verden er ustabile og virker på hverandre i 

en dialektisk prosess. Slik reiser Løvlie påstanden om at ”danning er det sted eller topoi der 

danningen prøver å komme til klarhet over sin egen virksomhet” (Løvlie 2003:368). 
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Avslutningsvis er det greit å rydde opp: Løvlie mener ikke at verdensveven gir en ny verden, 

men er en ny samværsform. (Løvlie 2003). Den er en hurtig, utleiret og fler-distribuert 

virkelighet som kan gi makt.  I skolen har ny teknologi blitt et middel til makt i 

administrasjonens hender, og til kaos i elevenes hender (Løvlie 2003). Eleven som ved et 

tastetrykk kan gi et bedre og mer kvalifisert svar, enn en lærer som hele livet har trodd på 

leksikal-kunnskap, skaper potensielt problemer.  

Løvlie plasserer denne kunnskapen i det lokalerommet, i tillegg til alle de andre rommene. 

Ved å innføre topoi har han ”fullført” Giddens avvikling av tvunget Gemeinschaft og innført 

et utleiret sted for sosialt liv og dannelse. 
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3. Empiridel 

3.1 Arbeidet med empirien  

I empiridelen har jeg undersøkt hvordan rommet har blitt brukt i de ulike læreplanene. 

I forhold til rom har jeg brukt mange ulike innfallsvinkler i teorien, men i empiridelen har 

jeg begrenset det til å dreie rundt det fysiske rommet læreplanene anvender.  

Jeg har systematisk gått gjennom tekstene for å se hvor og hvordan lokalsamfunnet, 

nærmiljøet, regionen, nasjonen (i mindre grad) og det internasjonale eller globale blir brukt i 

småskoletrinnet. Slik ønsker jeg å avdekke, hermeneutisk, hva slags syn læreplanene hadde 

på barnas begynner-utgangspunkt for læring og dannelse i forhold til rommet. 

Jeg har videre gått inn på hvordan dannelse har blitt behandlet i forhold til rom og spesielt i 

forhold til: 

• Læreplanes syn på rom og bruk av rombegrepet 

• Læreplanens tilrettelegging av elevens selvdanning i forhold til rom 

• Læreplanens muligheter til å la elevene forstå sine nære og kjente omgivelser og 
kompliserte samfunnssammenhenger 

For å undersøke dette, har jeg gått gjennom innledningene til alle læreplaner, med unntak av 

Kunnskapsløftet som har felles generell del med L97. Jeg har videre ønsket å se hvordan 

dette ble brukt i fagplaner, og har strategisk valgt samfunnsfag (eller heimstadlære eller o-

fag) som ramme for dette. Begrunnelsen for dette er at samfunnsfagene er de fagene som 

tradisjonelt tar opp de forholdene jeg ønsker å belyse.  

Selve begrepene heimstadlære og orienteringsfag viser til det å forstå sine omgivelser, og 

det faktum at vi har gått bort fra denne begrepsbruken i dagens læreplan illustrer kanskje at 

vi står overfor en endring av fokus i forhold til rom. Nå heter det samfunnsfag og 

samfunnskunnskap fra første klasse. 

Denne oppgavens tema er ikke å kartlegge hvordan undervisningen utformes administrativt, 

men hvilken idé som ligger til grunn for undervisningen og hva det undervises i, ut fra et 
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formelt læreplanperspektiv. Derfor har jeg ikke sett på lokalt læreplanarbeid som sådan. At 

det lokale læreplanarbeidet ble viktig på 1980-tallet, er trukket frem, fordi det også har 

undervisningsmessige implikasjoner. Slik er synet på elevens erfaring i L97 også 

understreket.  

Det lokale læreplanarbeidet i Kunnskapsløftet er ikke behandlet i noen særlig grad, fordi det 

er en administrativ strukturell endring. Men mye av det kommunitaristiske idegrunnlaget vil 

ha et tilsvar i planen, og dette vil jeg komme inn på i konklusjonen.  

3.1.1 Læreplaner som kilde 

Læreplaner er politiske dokumenter. De er produsert i spennet mellom fagpedagoger, 

politikere og fagorganisasjoner. Læreplaner søker å styre skolesamfunnet i en gitt retning og 

derfor er de ganske normative (Engelsen 1997, Dahl 1967). Som historisk dokument sier de 

noe om en ønsket virkelighet eller om forhandliger mellom ulike retninger som er nedfestet i 

dokumentet som kompromiss. Dette gjør det vanskeligere å jobbe med for læreren som 

trenger de for eventuelt læreplanarbeid, og det sier også lite om den faktiske virkeligheten i 

skolen. (Engelsen 1997, Gundem 1990) 

Gundem kaller læreplanens samfunnsmessige sammenheng for ”avspeilende, formidlende og 

styrende” (Gundem 1990). Jeg har spesielt benyttet meg av det avspeilende aspektet, selv 

om også det styrende elementet er sentralt. Jeg har arbeidet med dokumentene som 

intensjonale fra samfunnets side.  

At læreplanen er avspeilende, betyr at den vil speile det samfunnet ser som verdifullt,  og 

hva det er ønskelig at skal være skolens fomidlings- og utviklingsoppgaver (Gundem 1990).  

Den samfunnsmessige begrunnelsen for å skrive læreplaner kan også sees fra flere 

perspektiv. Stat og kommune har et kontroll- og styringsbehov i forhold til skolen, og dette 

finnes nedfelt i flere antakelser om læreplaner (Gundem 1990). Jeg har spesielt valgt å ta 

hensyn til formodninger som at: 

• Skolen er et middel for samfunnsendring 

• Læreplanen er et dokument som informerer befolkningen om skolepolitikk og som 

styrer skoleutviklingen 
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Læreplanteorien til John I. Goodlad opererer med fem læreplannivåer som er relevante i 

forhold til denne oppgaven (Engelsen 1997): 

• Ideenes læreplan. Her siktes det til det ideologiske og politiske bakteppet. Herunder 

hører også den skjulte læreplanen 

• Den formelle læreplan. Dette er det faktiske dokumentet læreplanen er. Det er disse 

dokumentene som er utgjør empiridelen i denne oppgaven. 

• Den oppfattede læreplanen. Dette er den fortolkningen som lærere og andre gjør av 

dokumentet.  

• Den operasjonaliserte læreplanen er den faktiske gjennomføringen av læreplanene.  

• Den erfarte læreplanen. Her vises det til elevenes erfaringer med hvordan skolen er, 

etter en gitt læreplan.  

Det er altså bare de første to av fem punkter jeg skriver om, og det er presist å si at jeg ikke 

skriver om ”virkelighetens skole”. Jeg skriver om den teori-skapte skolen.  

Goodlad deler læreplaner inn i to ytterlige deler: 

Det substansielle er læreplanens faktisitet, lærestoffet, metodikken, læremidlene og 

evalueringsmuligheter.  Det er denne læreplanen skolen forholder seg til i det daglige 

arbeidet, selv om neste punkt også gjør seg gjeldende i skolehverdagen.  

Det sosiopolitiske omfatter intensjonene og legitimiteten ved læreplanene. Her 

kommer det politisk skapte dokumentet inn (Gundem 1990).  

Det er denne sosiopolitiske delen av læreplanvirkeligheten jeg har valgt å forholde meg mest 

til, sammen med den formelle og idéskapte læreplanen. Den substansielle delen 

representeres delvis gjennom det faktiske læreplanstoffet, representert ved heimstadlære, O-

fag og samfunnskunnskap. 
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3.2 Da land og by var to ting. Litt om bakteppet for N39 

Den første virkelige læreplanen i Norge ble ført i pennen i forbindelse med folkeskoleloven 

av 1889.  

Selve begrepet folkeskole var nytt, og er interessant i seg selv. I følge Slagstad var 

intensjonen at ”allmuen” skulle erstattets med ”folket”. Og med folkeskolen kom også ”et af 

de væsentligste Midler til Istandbringelsen af en nærmere Sammenslutning af de forskjelligst 

Samfundsklasser”. Den skulle fremme ”den lighedsfølelse og fælles Folkefølelse, som er et 

Folks Lykke og Styrke i onde som i gode Dager” (Slagstad 2001:141).  

Frem til 1939 fikk de kommunale skolestyrene selv avgjøre utformingen av skoleplanene, og 

byskolene pålegges med folkeskoleloven av 1889 for første gang planarbeid. Fra sentralt 

hold mener man at landkommunene og lokale myndigheter utenfor byene kunne trenge 

retningslinjer for planarbeidet. Slik ble ”Utkast til skoleplaner for folkeskolerne” og en 

normalplan skrevet, begge utgitt i 1890. Mange kommuner valgte å vedta ”Utkast til 

skoleplaner” som grunnlag for skolearbeidet uten revisjon (Forarbeid til normalplan for 

grunnskolen 1970).  

Det kommunale selvstyret var nedfelt i Kommunelovene av 1837. Etter 1870 fører statlige 

pålegg (representert ved skoleloven) og eksistens av folkevalgte representanter lokalt, til 

reelle statlige styringsverktøy overfor kommunene (Nærbøvik 1990). Her begynner egentlig 

skolens doble rolle: Skolen blir en institusjon som samler landet gjennom felles praksiser. 

Samtidig er skolen lokalt byggende gjennom sin eksistens av institusjoner og gjennom de 

lokale myndigheters rolle. Når skoler legges ned i dag, et helt hundreår senere, opplever 

fremdeles hele bygdesamfunn seg som truet, fordi skolen har en spesiell og samlende rolle, 

både lokalt og nasjonalt. 

I 1922 kommer en ny landsskolelov. Den er fyldigere og har fått flere praktiske fag, og her 

dukker begrepet heimbygdskunnskap opp for første gang. Selv om de fleste (75 % av 

befolkningen) holdt seg i den bygda der de var født, var det også stor mobilitet i samfunnet 

på denne tiden. Utvandrerne til Amerika utgjorde over ½ million fra 1870 til 1920, og dette 

må ha gitt voldsomme kulturimpulser og åpnet muligheten for reelle biografiske endringer 

for folk flest (Nærbøvik 1990). 
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Samtidig skjedde det flere ting i de norske bygdene. Matproduksjonen øker med nær 40 %, 

mens bøndenes andel av befolkningen synker (Furre 1992). Rundt 1900 bodde det for 

eksempel 350 mennesker i Rjukan, men etter utbyggingen av kraftstasjon og Hydros 

gjødselindustri steg befolkningen til 9 000, på noen tiår.  

I 1910 var 25 % av arbeiderne i Rjukan svenske, 13 % kom fra norske byer, mens 

hovedparten av arbeiderne var bønder og bygdegutter. Det oppstod i følge Furre et voldsomt 

sosialt og kulturelt skille mellom denne arbeiderklassen og bygdene rundt (Furre 1992). Vi 

kan snakke om en sosial, og ikke bare fysisk, mobilitet fra en stor bondebefolkning til en 

arbeiderbefolkning som likevel er fysisk knyttet til bygd og primærnæring. Bygdene rundt 

Rjukan er i stor grad er knyttet til den fremvoksende kapitalismen Furre 1992). Rjukan er ett 

eksempel på et ganske typisk norsk møte mellom bygda og en ny verden.  

Læreplanene tar langt på vei hensyn til den nye tiden, først gjennom en forståelse av 

praktiske fag og deretter gjennom de innretninger som trengtes og den nye tiden som 

nasjonsbyggende prosjekt. Slagstad kaller det for en ”integrasjon av folkelighet og 

statlighet” (Slagstad 2001: 110), når Ole Vig og Nissen med sine ulike bakgrunner skiver 

skolehistorie ved å avvikle latinskolens absolutte makt over høyere utdanning17.  

Skolen ble med den nye læreplanen praktisk innrettet som en ”skole for livet” slik 

grundtvigianerne hadde som slagord. Dette var lett adoptérbart for et mer instrumentelt syn 

på skolen som en del av nasjonsbyggingsstrategien (Slagstad 2001). 

”Nu er den brede dannelse blevet løsenet; det gjælder at faa alle med. Det 
som erkjendes som en statssag, at alle samfundets medlemmer faar den 
fuldeste adgang til at lære” (Hambro, i Slagstad 2001:114).  

dette sa Hambro som var bekymret over utviklingen av en skole som har nærmet seg et 

”socialistisk ideal”. (Slagstad 2001) 

Normalplanen for landsfolkeskolen lå ferdig i 1922, etter sju års arbeid. Først i 1939 kom 

læreplanen, som legger grunnlaget for det som ofte betegnes som enhetsskolen. Denne 

                                                 

17 Norge er det første europeiske land som innfører realfagseksamen og språk som kompetansegivende for universitetene i 

1896. Latin er ikke lengre et absolutt krav. 
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planen bygger på Lov om folkeskoler av 1936 (Slagstad 2001, Furre 1992, 

Normalplankomiteen av 1967). I vår sammenheng er det interessant at man valgte å utgi 

planen i to varianter: en Normalplan for landsfolkeskulen, og en for byfolkeskolen. 

Det var mange praktiske problemer som skilte by og land med hensyn til skole, men ikke 

minst var det et større prosjekt å ta fatt i utdannelsen på  bygdene. Dette er godt beskrevet av 

Edmund Edvardsen i Den gjenstridige almue som oppsummerer møtet mellom en nordnorsk 

kultur i perioden 1850-1900, og kravet om skolegang fra sentralmakten. Han viser hvordan 

skoleholdet på landsbygda er en komplisert sak: læreren må fraktes og innlosjeres, og 

undervisningsrom må lånes i private hjem. Dessuten var det ikke lett å ta arbeidskraft vekk 

fra fiskerbøndene: i forbindelse med fravær angis følgende i et brev fra læreren til presten: 

Grunden til Forsømmelserne er i denne som i mine øvrige Kredser hovedsagelig den 

at man ikke kan være ferdig til rette Tid, men sender ofte Børnene paa Skolen 2-3 

Dage efter, at den er begynt… Uvanen er nu altid seiglivet, og det holder haardt at 

vinde Bugt med den (Etter Edvardsen 1996: 79).  

Edvardsen mener at skoleadministrasjonen tolker dette som sommel og likegyldighet, og at 

det ble sett som en gå-sakte-aksjon, mens det i realitetene dreide seg om å miste arbeidskraft 

i familiehusholdene. Ikke minst var dette viktig i distrikt hvor sesongarbeid var 

arbeidsintensivt (Edvardsen 1996). 

I N39 angis det at barn ofte er mer slitne enkelte dager i uka, og det er naturlig å tenke seg at 

barn som måtte jobbe etter skoletid kunne oppleve dette. Potetferien er et eksempel på at 

strukturen har tatt følgene av ulikhetene, og mens byene hadde skole hver dag gikk barna på 

bygdene ofte færre dager i uken. Det var altså ulik organisering, og noe tillempet timetall 

(N39) 

I byer og tettsteder er perioden før 2. verdenskrig preget av rask industrialisering og mye 

sosial konflikt.  Radioen kom, og røttene til den sosialdemokratiske orden ble lagt i et 

samfunn hvor de by-nære områdene samlet hadde opptil fem ganger så høy skattbar inntekt. 

Samtidig var mellomkrigsårene preget av en krise som gikk spesielt hardt utover de 

bymessige områdene, der penger var det eneste man kunne skaffe seg mat fra (Furre 1992). 
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3.3 Normalplanen av 1939.  Arbeidsskole og heimstadlære  

Normalplan (mønsterplan) for landsfolkeskulen (N39 Land), og Normalplan for 

byfolkeskolen (N39 By) er to tilnærmet identiske planer som ble brukt i henholdsvis land og 

by. Den mest iøyenfallende forskjellen er at landsfolkeskuleplanen er skrevet på nynorsk 

(landsmål) og byfolkeskoleplanen på bokmål. Ellers er det noe ulikt timetall og 

administrasjonsmessige forhold som mest skyldes like og fådelte skoler og endringen til en 

enhetsskole.  

Normalplanutvalget av 1967 velger å behandle planene under ett ”så langt det gjelder 

prinsipielle spørsmål, er det ingen forskjell mellom utgavene. De utgjør én plan”. 

(Normalplanutvalget av 1967:17). Jeg har valgt å lese begge planene for å utforske om det er 

ulikheter, og de få jeg har funnet er behandlet under. Spesielt er det store ulikheter rundt 

faget heimstadlære. 

Enhetskomiteen av 1911 var førende i tanken om at folkeskolen måtte bli mer ensartet i hele 

landet. Grunnlaget var spesielt lagt i at opptaket til høyere trinns undervisning måtte baseres 

på noe likhet, ”en veiledende og kontrollerende centralinstitution i likhet med den høiere 

skoles undervisningsraad” (Normalplanutvalget av 1967). 

Denne tanken ble ført videre av Plankomiteen for den nye skoleordningen av 1935, og 

minstekrav er en viktig tanke i planen. Samtidig som man stilte felles minstekrav, skulle det 

også gis plass til lokale innslag og ikke minst til de nye arbeidsskolemetoder. Det siste ble 

nok det viktigste for det pedagogiske miljøet, og ikke minst for A. Sethne og B. Ribsskog 

(Normalplanutvalget av 1967). 

3.3.1 Innledning. Bakgrunnen i læreplanen 

I den innledende delen av de to planene, som samlet betegnes med Normalplanen eller N39, 

er det ingen utskillelse av rommet eller stedet spesielt. Faktisk nevnes svært lite om 

lokalsamfunn/sted/nærmiljø og det gis heller ingen definisjon av karakteristika ved de 

skolene som skulle bruke de ulike planene.  
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En må vare seg for å ta med for mye og for vanskelig stoff, og en må prøve å 
tilpasse kravene etter det de enkelte elever med rimelighet kan greie. (N39, 
By: 8) 

Dette sitatet er karakteristisk for Normalplanene. Skolen skal tilpasse seg barna, og lærer bør 

være nennsom og hensynsfull i det jevne. Det er flere henvisninger til hvordan lærer skal 

forholde seg til ulike utrustninger og evner. 

I en liten fotnote står følgende, som er interessant: 

Det kan vera fleire ting som gjer at dei ymse dagane i veka ikkje er like gode 
arbeidsdagar for elevane, og årsakene kan vera ulike på dei ulike stadene. 
Ved ein stor byfolkeskule synte det seg at fråværet frå skulen var størst 
laurdagane og måndagane, og at lærarane óg hadde gjort den røynsla at 
måndagen og laurdagen var de dårlegaste arbidsdagane. (N39, Land: 6) 

Her viser man eksplisitt til at stedene kan være forskjellig: det var naturlig at elever som 

jobbet i helgene eller på ukedagene var slitne. Disse ulikhetene er ikke tatt med her. I 

jordbruksdistrikt var skoleåret tilrettelagt noe etter produksjonsåret. 

I planens punkt V: Skilnaden på klasser og på elever, er det interessant å merke seg en 

pedagogisk-psykologisk innfallsvinkel. Som jeg har vært inne på, er det et gjennomgående 

psykologisk syn på barn i N39, og dette først og fremst ut i fra noe jeg oppfatter som et 

omsorgsperspektiv. Det påpekes stadig at barns ulike evner må tas hensyn til, både ut fra IQ 

og ut fra ulik robusthet. 

Det er elevenes forutsetninger som skal danne utgangspunktet for opplæringen. Dette er et 

viktig og understreket poeng i planen. Målet er ikke at alle skal bli like dyktige til alt. 

”å behandle alle disse barn likt og kreve det samme av alle, ville være likeså 
uriktig som om en læge for eksempel brukte de samme hjelperåder mot alle 
slag sykdommer. (N39, By: 11) 

For at læreren skal kunne gi barna den undervisningen eller den ”hjelp og rettleiing de 

trenger”  

”må han [læreren] så langt råd er, læra å kjenna dei einskilde borna og dei 
tilhøva dei lever under. Ein god regel er det alltid – når det er noko ivegen 
med eit barn – å freista finna årsakene til barnet si åtferd i det heile: Kva er 
årsaka til at heimearbeidet blir dårleg gjort? ... (N39-Land: 11) 

Avsnittet avslutter med noen sosialpsykologiske tips og råd, inklusive en formaning om å 

kontekstualisere testresultater. 
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Det sies ingenting om forskjellen på å bo langt fra folk på en husmannsplass, i en sosialt tett 

gråbeinsgård i byen eller i et overklassestrøk. Fokuset er på barnets psyke og hva slags 

konsekvenser dette kan ha.  

Når det gjelder forskjellen mellom skoleklasser er dette kun beskrevet ut fra målinger av IQ-

forskjellene mellom klasser og elevgrupper. Det er altså psykologiske testresultat som 

fremheves. 

Det er også et sterkt fokus på lærers oversikt over barnas liv og hverdag. Dette er et 

dannelsesaspekt som er viktig, men det kommer bedre frem i heimstadlæredelen. 

Frå barneåra må borna leva seg inn i hopelaget, i samfunnslivet. Borna kjem 
som einskildmenneske med sin sersvip18. Med dei skal leva saman med dei 
andre og arbeida i lag med dei. Dei ulike evnene dei einskilde borna har, skal 
skulen – så langt han kan – nytta såleis at dei kjem til sin rett, så alle får 
utløysing og vokster for evnene og kreftene sine (N39 Land:14) 

Under en passus om hjemmearbeid trekkes det inn at det er forskjell på arbeidsvilkårene i 

hjemmene, og at noen elever har dårlige evner. Dette må det tas hensyn til. Lengden på 

skoleveien eller muligheten for skyss tas ikke opp, selv om det kunne vært relevant for 

mange av landsfolkeskolene.  

I innledningen til de to planene er det altså ikke noe fokus på hvor barna bor eller hva slags 

miljø de tilhører. Det er mange referanser til hvordan barna har det, og det skyldes nok 

skolefolk som Anna Sethne som i følge Dale stilte spørsmål rundt barns modenhet. ”Når kan 

barnet stilles overfor arbeidsoppgaver? Hvilke arbeidsoppgaver interesserer barn og elevene 

på de forskjellige trinn i utviklingen?” (Dale 1999:92). 

Sethne mente at barna måtte kunne tilegne seg kunnskaper om livet rundt seg, og at barnets 

ønske falt sammen med samfunnets. Hun var en av de mest sentrale figurene rundt 

folkeskoleplanen, og argumenterte mot faste læreplaner. Fleksibilitet var viktig for å kunne 

tilpasse de ulike forholdene elever og skoler virket i (Dale 1999). 

                                                 

18 Sersvip betyr særegenhet 
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Rommet er ivaretatt ved todelingen av planene, men det er ikke videre henvisninger til 

romlighet i innledningen. Dannelsesperspektivet er underordnet psykologien, men tas opp i 

heimstadlæren. 

3.3.2 Fagenes bruk av rommet 

Jeg har valgt å ta med norskfaget for N39. Begrunnelsen min er at her fant jeg noe som er 

interessant i forhold til danningsrom. 

Norsk 

I norskfaget kommer det lokale og barne-erfarte frem flere steder. Et av målene er ”å gjengi 

fortellinger og opplevelser og å bruke sine erfaringer og kunnskaper i muntlig og skriftlig 

fremstilling” som et øvingskrav for å oppnå de tre hovedmålene for faget. (N39-By s 46). 

Under Rettskriving og stil stilles det som en forutsetning at emnene er slike som barna 

kjenner godt og liker å skrive om. Planen foreslår: ”Turer, reiser, ferier, naturskildringer, 

heimstadskildringer, festdager”… samt ”liv og arbeid heime” (N39, By s 48). 

Norskfagets punkt Rettleiing sier at Lesestoffet først og fremst blir bestemt ved leseboka. 

Stoffet må en velge med omhu slik at det best mulig høver til barnas 
utviklingstrinn og røynsleområde…. En må derfor ta med stoff som kaster lys 
over ymse sider av livet slik som det var og er i sin rike mangfoldighet – på 
heimstaden og ellers, og alt med et slikt innhold og en slik form at barna lett 
forstår det og er glade i å lese det. (N39 By, s 49-50). 

Det er ikke nevnt noe om å gå fra det kjente til det fjerne i denne passusen, derimot brukes 

røynsle (dvs erfaringsområde) slik at det passer best for utviklingsstadiet til barnet. Det er 

også viktig å huske at skoleutbygging er viktig i denne tiden, og det å ha lesebøker var i seg 

selv et stort gode. Anna Sethne var en stor forkjemper for slikt som at elevene burde slutte å 

drikke kaffe, og at skolemåltidet var viktig. Det var altså store ting å ta tak i hennes samtid, 

og det gjaldt både for by og bygd (Dale 1999). 

Heimstadlære 

Heimstadlære var et nytt fag fra 1922 og har frem til 1970-tallet samlet opp i seg flere 

fagområder i småskolen (det erstattet historie, geografi og naturfag frem til 4.klasse). Det var 

også et fag som skulle utnytte det nye arbeidsskoleprinsippet, og siden heimstadlære var et 
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nytt fag er det god sjanse for at lærerne leste læreplanen i nettopp heimstadlære. Det er 

skrevet en lang rettleiing i tilknytning til dette faget. 

Kristvik var glad for faget som kom, og så det som et brudd med den gamle skolen med 

”innprenting i minnet, leksehøyring, mekanisering av kunnskaper” osv (Kristvik i Slagstad 

2001:121), men dette var også et fag som Anna Sethne og miljøet rundt henne hadde hentet 

inspirasjon til fra reformpedagoger som Bühler i Østerrike. Det er altså et fag som binder 

sammen flere ulike pedagogiske miljø i Norge. 

Heimstadlære er satt opp for 2. og 3. klasse med 3 uketimer begge år, i landsfolkeskolen er 

dette faget satt opp til 6 timer i uka fordelt på 1, 2. og 3. skoleår, samtidig er uketallet økt fra 

minimum 12 til 14 ukers undervisning i året (Bergen skolemuseum). 

Det var en del forskjeller mellom de to skoleslagene i byen og på landet. Vektingen på faget 

er fordelt ulikt i Byfolkeskolen og Landsfolkeskulen, som tabellen viser (N39 By s 21ff, 

Land s 21). 

I Normalplan for landsfolkeskulen 

står det under overskriften Mål, at det 

skal være en naturlig overgang ”frå 

leiken i heimen til den planfaste 

opplæring og arbeidet i skulen” og 

forstetter: ”Å gjeva borna kjennskap 

til heimbygda, serleg til naturen og 

arbeidslivet der” (N39, Land: 64). 

Det er likelydende tekst i Normalplan for byfolkeskulen, men heimbygda er byttet ut med 

heimstaden.  

Figur 3 Vekting av heimstadlære på 
By og landsfolkeskolene 1.-3. klasse 
etter Normalplanen av 1939 
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Under minstekrav for byfolkeskolen står det: ”Barna skal lære å kjenne de husdyr og 

kulturvekster som har mest å si for bygda eller bygdene omkring byen, og få noe kjennskap 

til plante- og dyrelivet på heimstaden” (N39, By : 63). Mens det i Normalplan for 

landsfolkeskulen står: ”Borna skal kjenna dei husdyra og kulturvokstrane som har mest å 

seia for bygda, og elles ha noko kjennskap til det andre vokster og dyrelivet på heimstaden. 

(N39 Land : 64) 
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Forskjellen er altså at barna i byen skal lære om landsbygda, men ikke omvendt. Det er en 

ganske dramatisk forskjell, og den er gjennomgående for N39. Elevene som vokser opp i 

byen skal lære om bygdene og om næringene der alt i de første skoleårene: de skal altså 

strekke seg utover. Elevene i bygdeskolene har derimot et noe annet behov. Jeg kommer 

nærmere inn på dette under.  

Barnet er knyttet til heimstaden med alle sine interesser. (N39 By:64) 

Når heimstadlæren er riktig forstått og riktig behandlet, hører den til barnets eget arbeids- og 

livsområde. Arbeidsstoffet hentes både fra heimstaden og fra verden utenom. Barnets verden 

er ikke knyttet til en abstrakt faglig inndelt verden, men til en konkret inndelt virkelighet. 

Dewey beskriver i ”Barnet og læreplanen” hvordan barnets virkelighet må danne 

utgangspunktet for opplæringen til det abstrakte. 

Heimstadlæren fører barnet ut fra den verden som det rimelig kan nå å bli 
kjent med, den fører arbeidsstoff fra denne verden – og fra fantasiens – inn i 
skolen.   

Evner, utvikling, innstilling – samfunn og miljø bestemmer den pedagogiske 
situasjon. N39-By:64) 

Barnas interesser og de tilhøve som byr seg, kan også føre med seg at det 
fjernere tas før det nærmeste. (N39 By: 66) 

Utsagnene over viser hvordan heimstadlære var et fag som søkte å ta elevene –  som de 

omtaler med det mindre institusjonelle begrepet barnet – på alvor. Det er barnets 

interesseområder og ”det det rimelig kan nå å bli kjent med” som danner grunnlaget for 

begynneropplæringen. Videre presiseres det at det er interesse, og ikke nærhet, som skal 

bestemme fagstoffet.  

En må aldri forsømme å nytte ut det barna selv har sett eller opplevd (N39 
By: 66). 

Den holdningen som både er nedfelt i lov og i ulike læreplaner om skole og hjemsamarbeid 

har en fin introduksjon i N39: 

En viktig faktor i alt skolens arbeid, i heimstadlæren og i andre fag, er 
samarbeidet mellom heimene og skolen. Foreldrene bør kjenne læreren, 
skolens arbeid og hensikten med det. Læreren bør kjenne foreldrene og 
barnets forhold og miljø i heimen N39 By: 66) 
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Normalplanen slår fast at det er stor ulikhet mellom bygder og byer, både med hensyn til 

natur og kultur. Derfor bør hver by og bygd sette opp sin egen plan der det særegne ved 

stedet innarbeides, selv om hovedtrekkene i planene vil være like. Som jeg har vært inne på, 

var Sethne opptatt av at det måtte være plass til disse tilpasningene i den faktiske 

læreplanen. 

Trafikkopplæring er en litt underlig skapning, som nok ble mer relevant etter 1945.  Her er 

det likelydende tekst i de to planene, og det er jo litt rart. Det var jo betydelig færre 

hestedrosjer og biler på Løten enn på Grønland i Oslo. 

Heimstadlære tar konsekvensene av det nye arbeidsskoleprinsippet, og oppfordrer til turer ut 

av skolebygningen. Spesielt i byene var dette en ny ting. 

…”streiftog” til nærmeste by eller havn, til nabobygda eller endog til 
fremmede land.” (N39 By:67).  I en byskole må en ta turer til hage, 
gartnerløkke, park og til en bondegard, hvis en slik ikke ligger for langt unna. 
(N39:68) 

Det er også verdt å merke seg at her står det faktisk må. Denne, eller tilsvarende tekst er helt 

utelatt fra Landsfolkeskulens plan. 

Det kan virke som de to læreplanene skiller lag ved heimstadlæren. Fra å være nesten 

entydige med like planverk, kanskje med noen nyanseforskjeller som ikke bare kan skyldes 

bokmål/nynorsk, presenteres nå to helt ulike planer.  

Planene er på dette området så forskjellige at det er uhensiktsmessig å gå gjennom dem 

punkt for punkt. Det som er mest bemerkelsesverdig er at byplanen skal ta opp diverse 

forhold til landsbygda, som varebytte, bygninger, veier og virksomhet. Landsfolkeskolen har 

ingen pålegg om å utforske byen og bygdas samvirke med byen, men det finnes ett unntak, 

og det er under emnet Jul: ”I byen før jul”. Hvis man bor i nærheten av en by mener planen 

det kan være en idé å ta opp dette temaet. 

Eksempler på ting som enten har ulike tema i de to planene, eller som er utelatt i den ene 

planen er satt opp skjematisk under.  F.eks foreslår planen at Byskolen skal jobbe med 

heimen som en sammenlikning til skolen, mens dette ikke er med i Landsskoleplanen. 

Landsskoleplanen foreslår at temaet besteforeldre og møbler skal diskuteres, mens dette ikke 

er tatt med i byplanskolen. 
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Tabell 6 Ulike tema i heimstadlære i N39 

Tema/Plan Byfolkeskolen Landsfolkeskulen 

Heimen Sammenlikning med skolen Bestemor og bestefar, husbunad 
(møbler) 

Primitive samfunn Div. beskrivelser Tema er ikke tatt med (det er noe 
om eskimoer under temaet snø) 

Byen og landet (Byplanen) 

Arbeidsliv i heimbygda 

By: Bygninger, verksted, fabrikk, 
evt havneforhold. 

Besøk i fabrikker 

Slåttonna, skurdonna,  

Praktiske arbeidsøvinger. Treske, 
kverne, bake 

Bygd Bygninger, veier, virksomhet, 
produkt, varebytte by-bygd 

Tema ikke behandlet 

 

Vinteren/Årstider Tema ikke behandlet 

 

Snø - ski og skeiser 

Kulde – oppvarming, brensel 

 

Byfolkeskolen foreslår å ta opp en sammenlikning mellom skole og hjem, en 

institusjonsbetraktning som må regnes som et sosiologisk tema. Dette temaet tas ikke opp på 

landsfolkeskolen. Det kan skyldes plass eller tilfeldigheter, men også at det er to ulike 

vinklinger på planene med hensyn til heimstadlære.  

Byfolkeskoleplanen tar gjennomgående opp mer kompliserte forhold relatert til modernitet. 

Utgangspunktet for livet og erfaringene barna har, strekkes utover og innlemmes i en større 

forståelse. Dette er også presisert i planenes innledningskapitler.  

Et godt eksempel er at i forslagene til byskolens heimstadlære er tema slikt som fabrikker, 

verksted, handel og også om samvirket med bygder rundt byen. Det litt banale eksemplet, 

som ofte trekkes frem i media i dag, er at man bør vite hvor melk og ull kommer fra. Dette 

har heimstadlære i byen tatt konsekvensen av på plannivå. Med hensyn til å ha oversikt og 

mulighet til autonomi og myndighet i småbarnsalder, er dannelsen godt ivaretatt i 

heimstadlæreplanen for byskolen. Om planene ble gjennomført på den måten som foreslås 

(Formalplanen), er et annet spørsmål, men intensjonen var altså til stede. 

I landsfolkeskulen tas naturlige emner som landbruket opp. Tema for 2. klasse er 

Heimstaden. Naturen med dyre- og planteliv. Her tas noe produksjon (jordbruk og dyrehold) 

opp, sammen med beskrivelse av naturen fordelt på årstidene.  
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Tema for 3. klasse er Arbeidsliv i heimbygda. Skog, fjell og sjø med dyreliv. Førebuande 

soge og geografiopplæring. I tillegg til temaene fra 2. år tas det også opp Minne frå gamal 

tid (relatert til grenda/heimstaden), Snø og vinter, Vær og astronomi og kartforståelse. 

Mange av disse temaene tas også opp i byfolkeskoleplanen, men det spesielle med 

landsfolkeskuleplanen er mangelen på tematisering rundt fabrikker, verksted, veier (med 

unntak av skoleveien) og ”bylivet” for øvrig. Dannelsesaspektet er også for landsfolkeskolen 

sterkt rundt det å forstå verden rundt seg. Men når det gjelder å begripe det nye og det 

moderne, har landsfolkeskolen ikke tatt det samme (kall det gjerne gode) grepet som 

byfolkeskolen har gjort. 

Rommet er ivaretatt ved å dele planene, og selv om det var et ønske om en helt enhetlig 

skole tok man konsekvenser av ulikhetene i den unge nasjonen. Samtidig har skolens bruk 

av rom for første gang flyttet seg ut av selve skolestua, og dratt ut på tur for å se på naturen 

og ikke minst produksjon i nærmiljøet. Det er også presisert at byfolkeskolen bør ta en tur på 

landet. Landsfolkeskolene har i planene noe preg av at de har nok med sitt. Det er grunn til å 

tro at de langt på vei hadde nok med sitt: det var spesielt i landdistriktene skolene møtte 

utfordringer av helt praktisk karakter. Ungene hadde lang vei til skolen, og den ble lengre 

etter at det kom krav om å installere f.eks gym- og sløydsal (se figur under). Å sende 

barneskolen på bybesøk ville være en stor økonomisk belastning for kommunen, da som nå. 

Det er  byskolene som i denne planen best ivaretar dannelsesperspektivet relatert til rom. 

3.3.3 En ny læreplan i emning 

Forsøk med 9-årig skole var igangsatt allerede i 1955, og denne tiden etter krigen var preget 

av oppbygning og den pedagogisk fagstriden var i følge Telhaug ikke så markant i det 

offentlige rommet. Etter 1955 endrer dette seg (Normalplanutvalget av 1967, Telhaug 1994). 

Folkeskoleloven av 1959 og læreplanen for forsøk med 9-årig skole skapte likevel heftig 

debatt også i Stortinget (Telhaug 1994). 

Det var ”Arbeiderpartiets skole” som vant frem, og gjenreisningen etter krigen krevde sine 

ofre: Små skoler ble erstattet av større, mer moderne og flerdelte skoler. I sin tur førte dette 

ofte til at barna måtte reise et godt stykke for å komme på skolen. Erling Kristvik var blant 

dem som protesterte mot en stadig sentraliseringstendens i landsfolkeskulen (Telhaug 1994). 
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Det var likevel bred politisk enighet om sentraliseringen av skolen. Dette var en effektiv 

måte å skaffe befolkingen utdanning, og det var en sterk politisk vilje til å nå dette målet 

(Telhaug 1994). 

Sentraliseringen var sterk, og Solstad målte økningen av de som bodde mer enn 4 km fra 

skolen (se tabell under). Samtidig slapp mange å reise langt for å gå på realskole, men denne 

geografiske utjevningen gjaldt bare de eldre elevgruppene (Telhaug 1994). Nedenstående 

tabell viser bare de yngre årsklassene, så denne utjevningen er altså ikke fanget opp her. 

Samtidig som denne sentraliseringen finner sted, 

bygges det flere veier, fergeleier og sågar tunneler. 

Det moderne Norge la til rette for den yngre 

generasjonens utdanningsmuligheter, ikke minst 

gjennom bedre reisemuligheter for bygdeungdom 

(Telhaug 1994). 

Tabell 7 Utviklingstrekk ved 
landsfolkeskulen i barnetrinnet  
1930-1970 

År / Endring % skolevei 
over 4 km 

% udelte/ 
todelte 
skoler19

1930 5,3 53 

1950 6,5 57 

I 1969 nedsatte KUD (Kirke- og 

undervisningsdepartementet) et læreplanutvalg for 

9-årig skole. Dette ganske bredt sammensatte 

utvalget kom i stand etter ønske fra lærer- og lærerinne-organisasjonene 

(Normalplanutvalget av 1967) og hadde 51 medlemmer og konsulenter. Av spesiell interesse 

er Bjørg Gundem, Anton Hoem og Alfred Oftedal Telhaug, som alle er referert til i denne 

oppgaven. 

1970 22,4 30,8 

etter Solstad i Alfred Telhaug (1994) 

Alfred Telhaug viser at mellom 150 000 og 200 000 nordmenn har flyttet fra 1950 og frem 

til 1994. Dette mener Tellhaug fører til svake sosialenettverk og en etterkrigstilværelse 

preget av oppbrudd (1994). 

                                                 

19 Udelt skole betyr at alle klassetrinn går i samme gruppe. Todelt betyr at skolen har to grupper. Fulldelt betyr at det er 
vanlig trinn eller klasseinndeling. 
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Forringelsen av nærmiljøene har fått de samme konsekvensene for 
sosialiseringen som svekkelsen av familien. De langvarige kontakter mellom 
menneskene har mer og mer gått i oppløsning og følgelig har også det 
levende sosiale nettverket – for å bruke uttrykk fra den samfunnsvitenskaplige 
fagsjargongen – mer og mer forsvunnet. ….. Dette nettverket, som er 
uformelt, knyttet bånd mellom menneskene, forhindret isolasjon og ga 
gjensidige hjelp og støtte. (Telhaug 1994:158) 

 

Giddens påstand om at vi velger våre intime/gemeinschaft -forbindelser i det moderne, 

understøtter dette utsagnet. Men Giddens er egentlig ikke så bekymret over utviklingen, og 

ser likesom Simmel også noen fordeler ved å riste av seg den sterke kontrollen fra småbyens 

og bygdas lynne og vesensvilje.  

År

Figur 4 % av folkemengden i tettbygdestrøk 
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Telhaugs svar, som er deskriptivt, er å bygge ut, eller å samfunnsmessig ta konsekvensen av 

at de sekundære 

sosialisatorene har et økt 

ansvar for dysfunksjoner. 

Telhaugs skolehistorie 

beskriver (gjennom å 

bruke Nils Christie) bare 

negative effekter av den 

økte mobiliteten og 

befolkingstettheten. Men 

konsekvensen av effektene er for Telhaug uromantiske og pragmatiske. Med den nye 

mønsterplanen av 1974 – M74- institusjonaliseres mange av bekymringene. Kristviks 

skoleforsøk var også eksplisitte ved å revitalisere ”heimen” og gemeinschaft. Denne 

oppløsningstendensen ble tatt opp i flere av de påfølgende læreplanene. 
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3.4 Mønsterplan for grunnskolen – M74 

Mønsterplanen fra 1974 var et produkt av en lengre prøveordning med 9-årig grunnskole. De 

første interimforsøkene var igangsatt alt i 1955, og i 1959 kom ”Læreplan for forsøk med 9-

årig skole” (Normalplanutvalget 1970). De samfunnsmessige endringene i perioden var 

massive, og jeg vil ikke forsøke å gjøre noen analyser av samfunnet som sådan. Jeg har i det 

ovenstående gjort rede for noen trekk fra den fasen som innledet denne perioden. 

Det var viktig for de to følgende læreplanene, M74 og M87, at de var mønsterplaner. I 

motsetning til Normalplaner, som i selve formen er bindende, stiller mønsterplanene opp en 

retningsgivende rammeplan.  

Det betyr at det enkelte skolestyret, skolen og læreren nå blir pålagt et betydelig ansvar for at 

det faktiske utvalget av virksomhet skjer i samsvar med planen (M74). Samtidig åpnet det 

for at lærere og skoler som ønsket å gjøre noe annerledes,  i prinsippet kunne gjøre det, 

innenfor gitte rammer. Lofoten-prosjektet er det mest kjente eksemplet på dette i denne 

perioden. 

3.4.1 Innledningen 

I samsvar med Lov om grunnskolen av 13.juni 1969 står det om grunnskolens mål at 

”grunnskolen står sentralt i forholdet mellom individ, hjem og samfunn”. Dette er en 

formulering som går igjen med noe ulik formulering i de læreplanene som kommer etter. 

Læreplanene bygger på hverandre, og bruker naturlig hverandres erfaringer.  

Skolen skal ”tjene samfunnets interesser ved å dyktiggjøre den oppvoksende slekt i aktivt, 

sosialt ansvar både lokalt, nasjonalt og globalt”. (M74:9).I mønsterplanen brukes altså de tre 

hovedbegrepene som gjerne relateres til rom i forbindelse med læreplaner: lokalt, nasjonalt 

og globalt. 

Dannelses krav 
Bakteppet for mønsterplanen er bl.a. striden rundt kristendomsfaget og ”det kristnes” plass i 

norsk skole. En del av formuleringene som vi vanligvis vil forbinde med ”ordinær”-

dannelse, er skrevet for å hegne om kristendommen (og derved berolige kristenfolket). 
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”Målet for skolen må være at grunnverdier som sannhet, redelighet, rettferdig, troskap og 

nestekjærlighet virkelig blir verdier for elevene og dermed bestemmende for deres 

livsholdning og livsførsel” (M74,:10). 

Direkte relatert til Klafkis tre dannelsespunkt som er gjengitt i oppgavens teoridel, har M74 

tre punkter foruten god allmennkunnskap:  

• Kunnskap om seg selv 

• Kunnskap om samfunnet 

• I tillegg har selve overføringen mellom selvet og verden (samfunnet) et eget punkt 

hos Klafki, og det kan i M74 gjenfinnes som skolens funksjon. 

Kunnskap om seg selv dreier seg i læreplanen om forholdet til naturen og kroppen (som 

natur). Dessuten skal elevene få kunnskap om samspillet mellom naturen og mennesket og 

også om den særstilling mennesket er i. Det er igjen en henvisning til det religiøse, og for 

øvrig er hele punktet ganske langt fra selvdanning. Det selvdannende og autonome 

mennesket er ikke klart fremhevet her (M74). 

Under punktet Kunnskap om samfunnet står: 

Med hjem og familie som naturlig utgangspunkt må skolen gjøre elevene 
kjent med vilkår for trivsel, samhold og samarbeid i de gruppene de selv er 
med i…. Men orienteringen må etter hvert utvides til å gjelde de større og 
fjernere grupper og samfunn, slik at elevene ikke bare lærer om sitt eget 
hjemsted og sitt eget land, men om hele det verdenssamfunn de går i møte. 
(M74:12) 

M74 presiserer altså at med utgangspunkt i hjemmet skal barna innvies i en større verden. 

Dette minner om Deweys idé om sosialisering fra det enkle til det kompliserte, som jeg har 

vært inn på i teoridelen. Deweys teori er delvis basert på at det er barnas erfaringer som skal 

danne utgangspunktet for undervisningsstoffet. Familien og hjemmet som utgangspunkt for 

barnas virkelighet er mer omdiskutert. Giddens viser til at vi i det moderne kan velge våre 

gemeinschaft-relasjoner.  

Ivar Frønes viser hvordan ”Barnetimen for de minste” på radio var et etterkrigstidsfenomen 

som var nasjonsbyggende: for første gang fikk barna sin egen ”nasjonale stemme”. Det var 

flere sekundære sosialiseringsagenter som påvirket barnas liv. Barndommen ble 

kommersialisert, og TV kom utvetydig inn i de norske hjem med over 1 million apparater i 
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1970 (Frønes 2003, Furre 1993). En annen indikasjon på mobilitet er at det var over 840 000 

privatbiler i Norge i 1972, og ikke minst kom telefonen som et allment gode i løpet av 1970-

tallet. Det er altså lett å stille spørsmål om familiens rolle som viktigste livsverden, og flere 

krefter var bekymret over den svake sosiale kontrollen familien hadde fått (Christie 1971). 

Mollenhauer har en samtidig kritikk av familien som en urasjonell pedagogisk forutsetning, 

noe jeg har vist i teoridelen. I følge Mollenhauer er det grunn til å være kritisk til et 

utgangspunkt for undervisning basert på familien som udiskutabelt verdigrunnlag. 

M74 presiserer at læreren kan trenge opplysninger om elevens miljø) for å kunne hjelpe 

hjemmet (M74:10). Det er her, som i N39, relatert til at elever som har problemer trenger at 

læreren vet noe om bakgrunnen deres.  

De erfaringene elevene selv høster i det daglige liv på skolen, i klassen og 
skolesamfunnet, bør på samme måte gi dem etisk holding og karakterstyrke. 
Skolen må streve etter å legge forholdene slik til rette at enhver som hører til 
skolesamfunnet, får det ansvar og møter de utfordringer som er egnet til å 
fremme en moralsk vekst (M74:10). 

Skolen skal altså hente verden til eleven. Det er ikke barnas utgangspunkt, deres hegn eller 

erfaring som legges til grunn, men de samfunnsbestemte gode utvalgene som kan gi elevene 

karakterstyrke.   

Ved å skape større forståelse for menneskers liv [ved å] hjelpe elevene til å 
verdsette betydningen av samarbeid over landegrensene, og derigjennom gi 
bidrag til internasjonal forståelse og fred mellom ulike folkeslag og nasjoner.  
[…] Samfunnsorienteringen [må være] allsidig. Den må omfatte de ulike 
sider av forholdet mellom individ og samfunn og de former som kulturen kan 
fremtre i (M74:12) 

Her trekkes det internasjonale aspektet inn, og i forhold til romperspektivet er det verdt å 

legge merke til at det er et beskrivende forhold. Elevers eget forhold til det globale er ikke et 

tema. Derimot trekkes deltakelse inn som et viktig element. Det er for øvrig viktig å huske at 

dette ble skrevet i en riktig frossen del av den kalde krigen, og begrepet fred hadde en annen 

klang og vektlegging.  

En lignende formulering kommer under overskriften Ansvar i verdenssamfunnet. Her er 

skolens ansvar for å oppdra elevene til ”idealer som ikke kjenner samfunnsgrenser” 

(M74:14).enten det gjelder den lokale skolekrets eller ”de fjerne himmelstrøk”. Det er altså 

ikke elevenes verden som beskrives, men deres mulighet til å kunne vite om, melde seg inn 
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eller være deltakere i den store verden – langt der ute. Det er altså et valg av fag og 

dannelsesstoff, uten utgangspunkt i hvor elevene alt er eller hva de er en del av. 

Jeg har sett spesielt på dette forholdet i figuren om O-fag under. Det er karakteristisk for det 

nye O-faget at det har trukket inn arbeids- og organisasjonsliv alt fra tidlige årstrinn. 

Dannelseskravet om å kunne begripe sine omgivelser, og derved potensielt kunne endre 

dem, slik Mollenhauer fremstilte det, har altså en stor plass i M74. 

Nærings- og arbeidsliv med forgreininger, organisasjoner og økonomiske 
problemer kan heller ikke utelates. (M74:12) 

Dette er en formulering som reflekterer det (høy-)moderne. Men uttrykket ”det kan heller 

ikke utelates” bærer bud om at dette nok ikke er det mest sentrale for M74. Samtidig var 

Norge medlem av NATO, EEC var viktig på dagsordenen for hele nasjonen, og dramaet i 

Sørøst-Asia rullet inn i stuene i svært mange norske hjem.  

Det nye orienteringsfaget - O-fag - slo sammen heimstadlære, heimkunnskap, 

samfunnsfagene og naturfagene til ett felles fag. I utgangspunktet kunne skolen velge det 

gamle alternativet om de ønsket det. 

Jeg har valgt å se inngående på det 

nye faget, ut i fra at det er sannsynlig 

at det hadde tatt opp i seg nye 

strømninger i samfunnet bedre enn 

den gamle ordningen. Samlet sett er 

det er for øvrig klare fellestrekk 

mellom fagene.  

Tabell 8 O-fag i forhold til andre fag i M74 

Klasse/ ordning Gammelt 
alternativ  

Nytt 
alternativ 

1.klasse-3. 
klasse 

Heimstadlære  

4.klasse-
6.klasse 

Naturfag 
Samfunnskunnskap 
Geografi 
Historie 

O-fag i alle 
årstrinn 
erstatter 
gammelt 
alternativ 

I innledningen til det O-fag faget står som mål: 

Undervisningen i orienteringsfaget skal ta sikte på å hjelpe den enkelte elev i 
personlig utvikling og allmenn livsorientering. (M74:203) 

Det er et sterkt dannelseselement som kommer frem her, og akkurat det utdypes i 

presiseringen av dette målet: 

• Å utvikle elevenes følelse av ansvar for seg selv og kjennskap til sine muligheter 
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Det er flere utdypende punkt i innledningen til orienteringsfaget som jeg ikke kommer inn på 

her. Oversikten under er for å vise hvordan tre aspekt i orienteringsfaget blir ivaretatt: det 

internasjonale i form av verden utenfor Norden, nærings/arbeidsliv og organisasjonsliv 

gjennom eksempler. Det er altså ikke komplett utvalg, men et forsøk på å vise frem en 

tendens. 

 

Tabell 9 Ulike tema i O-faget M74 

Trinn og tema Emner, utdypinger og evn. kommentarer 
1.trinn  
Verden er så stor så stor FN-dagen, Barn i andre land 
2.trinn  
Verden er så stor så stor Levevis, utseende, sed og skikk i Italia, et land i Afrika. 

Fredsarbeid. U-hjelp. 
3.trinn  
Arbeidsliv og samferdsel Fra råstoff til ferdig vare. Industri. Større fabrikker. Butikk. 

Arbeidslivsorganisasjonene. 
Landet vårt Næringsliv (i by, ved fjord, i lågland og på fjellet) 
Barn i andre land UNICEF 
4.trinn  
Jorda vår klode Livet i ørkenen: Australia. Natur, næringsgrunnlag, folk osv 
Mennesket Kost og klær, Bruk – Priser – varekunnskap 
Folkegrupper Karakteristiske trekk ved de forskjellige folkegrupper og deres 

kulturer (kroppsbygning og andre ytre trekk, sed, skikk, livssyn, 
religion) 

Menneskenes rettigheter Individets rettigheter som menneske og borger. 
FN, Overflod og sult, Krig og fred – Røde Kors 

Spesielt om Norge Næringsgrunnlag (historisk) 
Fra håndskrift til vår tids 
meddelelsesmidler 

Bøker, aviser, diverse media, EDB 
Betyr alle framskritt et gode for vår verden? 

 

6. klasse tar opp alle temaer som er satt opp ovenfor i stort omfang. Det er derfor ikke 

hensiktsmessig å liste dem i tabellen. Temaene er supplert med noe aktuelt stoff (satt i 

parantes): 

• Vi forsker selv (en tur i byen – på landet – på fjellet. Leirskole. Institusjon.) 

• De fem verdensdeler. (Handel og industri. Kontakt med Europa gjennom tidene) 
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• Menneskets muligheter og ansvar: menneske som individ og samfunnsborger og 

Mennesket som verdensborger. 

 

Jeg har ikke vist hvordan institusjonene skolen og hjemmet,er tatt opp,  og heller ikke 

presentasjonen av de ulike yrkene som finner sted gjennom hele planen. 

O-faget er lojalt ovenfor innledningskapitlet i M74 med overskrifter som Mennesket som 

verdensborger. Det er likevel karakteristisk at o-faget ikke eksplisitt pålegger å undervise ut 

fra barnas opplevelse av verden og innvevetheten og den gjensidige avhengigheten. M-74 

ønsker å innføre barna i en verden gjennom å lære dem å ta hensyn til den verden de 

befinner seg i. 

Heimstadlære 

Heimstadlære er et alternativ til O-faget de første tre årene på skolen. Undervisningen i 

heimstadlære har bl.a. som mål ”å hjelpe elevene å finne seg til rette i hjem, skole og 

samfunn”,  og ”å øve dem til å bruke sansene til å gjøre seg kjent med den nære og fjerne 

verden” (M74: 169). 

I innledningen til kapittelet om heimstadlære beskrives nødvendigheten av at barnas 

virkelighet beskrives. ”Det er barnas verden undervisningen skal dreie seg om” (M74:170) 

og til tross for at barnas miljø er preget av både samfunnet og ”den ytre verden”, skal skolen 

ta utgangspunktet i lek, gjøremål i hjemmet, skolen og skoleveien, nabolaget og hjemstedet 

(M74:170).  

Lærer skal gjennom kjennskap til enkeltelevene og lokalmiljøet velge ut stoff som er aktuelt. 

Her er det gitt god plass for lokal tilpassing, selv om det foreslåtte stoffet er ganske 

omfattende.  

Emneeksempel som gis til lærer i innledningskapitelet er å lage en familie som året kretser 

rundt: mors arbeid i hjemmet, fars arbeid ute og onkel som kommer langveis fra på besøk. 

Det skal eksplisitt bli tatt høyde for at bygde- og byskolene må ha ulike utgangspunkt. I byen 

er det for eksempel torget som binder stoffet sammen over tid, mens på bygda er 

bondegården forklart godt med tema som årstidens og livets gang. (M74) 
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Denne skolen har altså familien som danningsideal. Og det er naturlig å se at Kristviks ideal 

kan ha påvirket dette.  Men det tas likevel klare forbehold, og det legges vekt på andre 

aspekter av barnas verden: De andre trekkene i M74 fungerer som en modifikasjon til det 

bygdenære . Planen tar opp den moderne virkeligheten: 

Det er barnets verden undervisningen skal dreie seg om.  I vår tid preges 
barnets miljø i større grad enn tidligere av det samfunn og den ytre verden 
som omgir det. Det vil likevel være naturlig å ta utgangspunkt i lek og 
gjøremål i hjemmet, skolen og skoleveien, nabolaget og hjemstedet. Samtidig 
må undervisningen ta opp flere og flere sider ved i livet i det verdenssamfunn 
barnet tilhører M74:170) 

I de veiledende årsplanene for Heimstadlære er tema som Lekesaker, Skolevei og skolen, 

Tidsrammer, Naturkunnskap og Årstider. Dessuten barns leker og skikker andre steder, og 

varers opprinnelsesland. I Heimstadlære er det er ingen henvisninger til innveving av barnas 

virkelighet og verden i ”den ytre verden”.  

Det er først i samfunnsfag, som innføres fra 4 - 6. klasse, at det skjer det en plutselig 

endring. Nå skal nettopp ”forståelsen av et tverrsnitt av livet på jorda” gjennom dybde-

eksempler gi barna forståelse av verden. Det er nå viktig å vise at verden der ute finnes, men 

det er ingen henvisning til relevansen av denne kunnskapen. Faktisk er geografi det området 

som eksplisitt trekker frem innvevethet som viktig ramme for kunnskap. ”Elevene skal lære 

å forstå at deres hjemsted og det landet de lever i, er en del av den store verden.” 

(M74:177). 

O-fag, som er det nye faget som innføres med M74, er gjennomgående mer spenstig i 

innholdet. Det strekker seg utover og fremover. ”Menneskets liv og arbeid i hjem og 

samfunn, før og nå, lokalt, nasjonalt og globalt” er et utsagn sakset fra Lærestoffbiten av O-

faget. Det er forutsatt at det gjøres tilpasninger etter lokale forhold. Her presiseres det at 

opplevelser som har fanget elevenes inntresser skal tas opp. Det er altså ikke bare stedet som 

bestemmer fagets variable innhold, men også at barn kan ha ulike interesser. Ikke minst tas 

det høyde for at barna selv har spørsmål til dagsaktuelle tema ved å innføre et fast punkt som 

heter ”aktuelt stoff”. Samtidig som det holdes frem ganske eksplisitt at det er hjemmet og det 

helt nære i barnas liv som skal være undervisningens startpunkt. Det institusjonsmessige 

som på mange måter preger M74 og styringsviljen som i følge Telhaug var så sterk på denne 

tiden (Telhaug 1994), er altså noe nedtonet i planen. Men her er det et poeng å minne om at 
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læreplaner er både intensjonsdokument, men også preget av politiske kompromiss. Under 

punktet Timefordeling står følgende: 

Timetallsøkning ut over bundet minstetid gir de enkelte kommuner høve til å 
legge vekt på undervisningstiltak som imøtekommer lokale ønsker og behov. 
(M74:78) 

Her foreslås det å bygge ut den obligatoriske skoledagen ved å vektlegge lokalt lærestoff, 

historie, næringsliv, natur og kultur. Dette tyder på at M74 ser at det finnes et ønske om 

lokaltilpassing i skolen. Dette ble sterkt nedfelt i M87. 
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3.5 Mønsterplanen for grunnskolen -M87  

I det drøye tiåret fra M74 og frem til realiseringen av  M87 skjedde det en dramatisk 

utvikling i Norge. Fra å være et land i etterkrigsoppbygning, ble Norge et oljeproduserende 

land, og i 1981 fikk Norge sin første borgerlige regjering etter krigen. I perioden fra 1970 til 

1980 steg statens bruk av midler til utdanning til en firedobling. Og de aller fleste elever 

valgte fra midten av 1970-tallet å ta utdanning etter grunnskolen, og skolen ble jevnt over 

sett på som et middel til sosial og geografisk utjevning (Furre 1993). I det fagpedagogiske 

miljøet var dette perioden med sosialpedagogikk og studentokkupasjoner20. 

Det var i denne perioden Lofoten-prosjektet ble satt ut i livet, og prosjektgruppa 

oppsummerte at M74 la til rette for utprøving og lokale tiltak (Lofotenrapporten 1974). 

Prosjektet prøvde ut noen mulige praktiske løsninger ved å la det lokale stå i sentrum. Nils 

Christie skryter også av at M74 er en læreplan som har muligheter som den gamle skolen 

ikke gav (Christie 1971). 

Kirke- og utdanningsdepartementet skrev i et brev til Grunnskolerådet at:  

Samfunnsutviklingen stiller skolen overfor utfordringer som vi verken kan 
eller bør ignorere. Behovet for å realisere skolens verdigrunnlag er blitt 
større. (Grunnskolerådet 1984:9) 

Med dette mente departementet at det holdningsskapende arbeidet i skolen var blitt 

viktigere, fordi barn og unge fikk for lite voksenkontakt ”når det gjelder rettledning og 

forpliktende samarbeid” (Grunnskolerådet 1984:9). Det var altså ikke en ny læreplan men en 

revisjon som skulle skrives, og den skulle bli ”tettere” fordi samfunnet var mer oppløst. I 

forhold til romperspektivet er dette interessant, fordi Dale har hevdet at det 

kommunitaristiske trekket var sterkt på 1970-80 tallet. Denne perioden i norsk pedagogikk 

kan karakteriseres ved en slags samrøre mellom normative og ofte kristne, krefter i norsk 

pedagogikk. Den normative pedagogikken var representert ved f. eks Reidar Myrhe, Instiutt 

for Kristen Oppseding, pedagogikken fra den politiske venstresiden var representert ved 

f.eks Slagstad, Frøyland og Christie. Jeg syns at Slagstad førstnevnte har mange fine 

                                                 

20 . Det ble stuerent å kritisere så vel foreleser, pensum og eventuelt skifte begge deler ut med hovedfagsstudenter og mer 
Marx. Det er sagt at studentene aldri leste så lite pensum, men til gjengjeld leste de alt mulig annet. 
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analyser av denne perioden, og han er nettopp blant dem som trekker frem alliansen blant de 

normative kreftene som et særtrekk for norsk pedagogikk (Dale 1999, Slagstad 2001).  

Stortingsmeldingen (St.mld nr. 62 (1982-1983)) trekker frem i et eget punkt at forholdet 

mellom det sentrale og lokale læreplanarbeidet må drøftes spesielt i forbindelse med 

læreplanrevisjonen. Mønsterplanideen om frihet til valg av stoff må opprettholdes.  

Mønsterplanen for grunnskolen av 1987 bygger på M74, og jeg har derfor valgt å bare 

trekke frem de nye eller avvikende tendensene med hensyn til rom og dannelse i M87. 

Det lokalet læreplanarbeidet fastslås 

I forordet til M87 slås det fast at den er bygget på Lov om grunnskoler av 1969, og er en 

revidert utgave av M74. Mønsterplanen er forpliktende, og bygger på at man lokalt lager 

læreplaner som konkretiserer og gjør valg for undervisningen, og at lærer skal lage 

arbeidsplaner for undervisningen. Jeg illustrerer forholdet i tabellen under: 

Tabell 10 Mønsterplan, lokal læreplan og lærers arbeidsplan 
Mønsterplan Lokal læreplan Arbeidsplan 

Nasjonaltnivå Skolenivå Lærernivå 

 

Den lokale læreplanen har fått stor plass og et stort ansvar i M87. I tillegg til den nasjonale 

planen skulle det utarbeides lokale planer som tok opp i seg nødvendig lokalt stoff. Lærerens 

plan for det daglige arbeidet med fag og emner skulle bygge på begge disse planene. 

Gundem skiller mellom å bruke lokalt læreplanarbeid som ideologi eller som 

styringsinstrument. Hun mener at M87 er preget av begge disse mulighetene, men 

problematiserer det at strukturendringer i det lokale som skjer gjennom en administrativ og 

toppstyrt beslutning, kan etterlate desentraliseringen som et slags ”mantra”. Altså en fastlagt 

sannhet som oppnås gjennom at noe ”blir sant hvis det gjentas ofte nok”. Gundem ønsket en 

sterkere ideologisering av det lokale læreplanarbeidet. 

Man må gjøre det ideologiske aspektet akseptert, forstått, internalisert og 
anvendt. (Gundem 1993:84) 

Denne oppgaven dreier seg nettopp ideologien og det filosofiske grunnlaget, og i mindre 

grad om den administrative desentraliseringsprosessen (selv om også det siste punktet har 

funnet en naturlig plass i oppgaven). Gundems poeng er at selv om læreplanene skal 
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produseres lokalt, og selv om det har funnet sted en strukturendring, bør det også følge en 

ideologiendring. 

3.5.1 Oppgaven i grunnskolen 

Under første kapitteloverskrift i kapittel 1 av M87 kommer det lokale aspektet sterkt inn: 

”Verdiar skolen byggjer på – og skal formidle”.  Det første avsnittet er gjengitt i sin helhet 

fordi det utgjør et interessant brudd i forhold til M74: 

Den summen av røynsle og innsikt som folket vårt har fått gjennom tru, sed 
og skikk, kunst og diktning, vitskap og teknikk, og som er nedfelt i 
samfunnstinstitusjonane, står sentralt i den kulturarven som skolen skal føre 
vidare. Den kulturen som kjem fram i arbeidslivet, i organisasjonane og i dei 
folkelege tradisjonane som er knytte til lokalsamfunn i bygd og by, er også 
ein sentral del av den røynsla skolen skal formidle. (M87:14) 

Skolen skal ikke bare formidle vår felles kulturarv, men også kulturen som kommer frem i 

arbeid, organisasjon og tradisjoner knyttet til bygd og by. Dette minner om M74 som også 

fokuserer på å lære elvene ansvar i det globale og lokale slik jeg tidligere har vist, men selve 

fokus er her forskjøvet ut mot lokalsamfunn som erfaringshorisont.  

Opplæring og oppseding til fred og forståing mellom ulike nasjonar og 
folkeslag må oppfattast som den største utfordringa menneskeslekta står 
framfor i dag. Dette må få konsekvensar for val av lærestoff og arbeismåtar i 
skolen M87:15) 

Elevenes verden som innvevd i det internasjonale/globale er ikke nevnt her. Derimot er det 

globale samarbeid nevnt som et produkt av at skolen har formidlet kristen og humanistisk 

etikk ved å hevde menneskeverd og respekt (M87). På dette punket spriker for øvrig M87 i 

flere retninger, noe jeg skal komme nærmere inn på.  

Under punktet estetiske verdier står en passus som er relevant for oppgaven i forhold til 

danningsperspektivet:  

Skolen må føre elevane inn i den kulturelle tradisjonen vår og engasjere dei i 
gjenskapande og skapande arbeid. … Dette hjelper dei til å byggje opp eigen 
identitet. Elevane må verte klare over korleis menneske åleine og i felleskap 
er med på å forme tilværet sitt, samfunnet og kulturen sin M87:16) 
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Også et punktet omsorg og ansvar har en lokal basis i M87. Innlendingsvis tar man opp 

behovet for å gi og få omsorg. Videre står det om kjønn og omsorg, og om at noen elever 

trenger mer  enn andre. Avslutningsvis i avsnittet står: 

Omsorga for elevane er óg ei oppgåve som heim og skole står saman om. Det 
er viktig at dette arbeidet vert støtta av andre i samfunnet. Andre offentlege 
instansar, organisasjonar, kyrkelydar, lag, arbeisliv og personar i nærmiljøet 
kan vere verdifulle samarbeidspartnarar for skolen. Eit samlande 
engasjement må til for å gje barn og unge i samfunnet i dag best 
oppvekstvilkår. Derfor er det nødvendig at alle i lokalsamfunnet tek eit 
medansvar for oppvekstmiljøet.  

Her ansvarliggjør M87 de offentlige instanser som det er naturlig å knytte til seg i en 

skolehverdag, men også lag og foreninger. Arbeidslivet, kirken og enkeltpersoner er ikke 

bare verdifulle, men også nødvendige deltakere i oppvekstmiljøet. Dette nærmer seg en 

kommunitaristisk idé, hvor det er handlingene som danner lokalsamfunnets trygge rammer. 

Det gir også en pekepinn og en underliggend pliktmoral. 

M74 har et annerledes fokus på det lokales rolle, i en noe lik passus i M74 står følgende: 

Skolen bør holde kontakt med lokalsamfunnet. Elevene bør få høve til å lære 
gjennom informasjon og selvsyn hvordan bygda eller byen funksjonerer, og 
hvordan den styres. De må venne seg til å se skolen som en del av samfunnet, 
forstå at skolen er avhengig av økonomisk og teknisk støtte fra en rekke 
institusjoner. Gjennom utplassering i yrkeslivet vil elevene både kunne styrke 
denne kontakten med lokalsamfunnet og få opplysninger og erfaring som kan 
ha betydning for valg av videre utdanningsveier. Utplasseringen vil også gi 
elevene innsikt i samfunnsmaskineriets nettverk av yrker, og legge grunnlaget 
for forståelse og respekt for hver yrkesutøver. (M74:22) 

Dette representerer et annet fokus og syn på det lokale og nærmiljøets plass i skolen. Det er 

interessant å se at skolens avhengighet av samfunnsinstitusjonene skal fremheves, og det er 

også – karakteristisk for M74 – en beskrivelse av det samfunnet som elevene skal lære om. 

Den første setningen er også avvikende i forhold til M87: ”Skolen bør holde kontakt med 

lokalsamfunnet”, mens M87 derimot fremhever lokalsamfunnet som absolutt grunnleggende.  

Jeg har valgt å trekke frem dette avsnittet for å illustrere noe av forskjellen mellom de to 

planene.  
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God allmennkunnskap 

I punktet God allmennkunnskap i M74 trekkes selvfølgelig den allmenne kunnskapen inn, 

men perspektivet på dette skal jeg ta opp under. 

Utgangspunktet er at elevene skal lære for å bli gode samfunnsborgere. Utdypet slik: 

Grunnskolen skal hjelpe elevane til å setje einskildkunnskapar inn i eit større 
perspektiv, så dei lærer å oppdage samanhengar og finne heilskap... Dei må 
lære å sjå vårt eige samfunn som ein del av eit globalt fellesskap. Det må 
leggjast vekt på kvinnene sin innsats både når det gjeld utviklinga av vårt 
eige samfunn og i internasjonal samanheng M87:17) 

Den siste setningen viser til kvinners stilling, noe som er gjennomgående for M87. Det er 

ikke spesielt aktuelt i denne oppgaven, utover at kvinner utgjør et drøyt flertall i skolen. I 

forhold til skolen er kvinner i en spesiell stilling, fordi også utdanning kan sies å være 

kjønnet på en slik måte at kvinners liv og endringsmuligheter kan avdekkes eller tilsløres 

(Wideberg 1995). Dannelseskriteriene til Mollenhauer er altså klart omfattet av den 

feministiske interessefeltet som kan sies å vær avdekking av makt. Kjønn er altså ikke 

irrelevant i denne oppgaven, men velges bort av tematiske grunner og på grunn av plass.  

M87 holder frem at grunnskolen skal bruke eksempler for å avdekke helhet og sammenheng. 

Dette svarer til forståelse av samfunnet, og refleksjon over strukturenei dannelsesteorien.. 

Videre trekkes det inn elevene skal lære å se vårt samfunn som en del av det globale 

fellesskapet, noe som understrekes videre: 

Noregs stilling i verdssamfunnet vil i aukande grad vere avhenging av at dei 
nye generasjonane får eit sterkt grunnlag å stå på av kunnskapar, innsikt og 
moden vurderingsevne – og av ope sinn og ansvar overfor andre folk og 
kulturar. (M87:17) 

I tillegg til den litt underlige betoningen av ”andre folk og kulturer” også her, er det 

påfallende at skolen har en instrumentell rolle i M87 i forhold til å trygge at nasjonen har en 

plass i det internasjonale. Planen sier også at elevene, ut fra en forståelse av arbeidsliv og 

funksjoner de møter i sine hverdager og i lokalsamfunnet, skal lære om vår tradisjon og 

kultur. Samtidig må det læres åpenhet for impulser fra andre land og kulturer.  

Utgangspunktet må vere at skolen er fortruleg med dei kjende og nære 
livssamanhengane elevane møter i familieliv, skole og lokalsamfunn. Skolen 
må derfor arbeide med oppgåver som har tilknyting til dei røynslene og 
opplevingane elvevane har. (M87:17) 
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Dannelsesaspektet i forhold til avdekning av helhet og sammenheng føres også videre:  

Etter kvart som samfunnet vert meir innvikla, og kunnskaps- og 
informasjonsmengda veks, vert det endå viktigare for kvar einskild å ha fått 
eit grunnlag av kunnskapar og innsikt, haldningar, dugleik og arbeidsvanar 
gjennom skolegangen. Eit slikt grunnlag er avgjererande for at ein skal kunne 
ha oversynet, ta på seg ansvar, hevde eigne og andre sine rettar og gjere 
meiningsfylte val seinare i livet. Samfunnsutviklinga fører med seg nye og 
betre høve til læring utanfor skolegangen. Men skolen er åleine om å 
organisere læring som ein systematisk prosess. 

Her finner man et tydelig syn på informasjonssamfunnet som potensielt litt farlig. Det virker 

som den gode kunnskapen, de gode livet og de riktige verdiene blir definert lokalt. Gjennom 

kunnskap, innsikt og gode holdninger kan elevene gå ut i det meiderte livet, med større 

trygghet. Fri flyt av medier tas opp videre, overveiende med en positiv vinkling, mens M74 

var mer kritisk til TV og EDB.  

Undervisinga må leggje vekt på å fremje ei sjølvstendig, kritisk haldning til 
massemedia, samtidig som ho lærer elevane å vere opne for nye tankar og for 
å kunne bruke media under ansvar og til positive formål. (M87:18) 

Dette er et tema som går igjen i alle læreplanene fra M74, men med ulik styrke. Dette punket 

gjentas flere steder i M87, og er også utdypet i Grunnskolerådets høringsutkast:  

Skolen må verken blindt avvise, fullt ut akseptere eller stille seg likegyldig til 
medieteknologien. Skolen må vurdere de muligheter og begrensninger 
teknologier gir, og ta den i bruk på en konstruktiv måte. Den må lære elevene 
å gjøre det samme. (Grunnskolerådet 1984) 

Et reflektert og åpent forhold til massemedia eller kyber-rommet er i følge Løvlie en 

dannelsesforutsetning. Løvlies tese er at vi dannes i møtet med det ukjente, i interfacet eller 

grensesnittet med fagstoff og nye samtaleparterne, og at stedet ikke lengre er et sted men 

temastedet - topoi. Dette stedet er M87 rede til å møte men ikke uten god lokal ballast. 

Detteer også grunntonen når det gjelder å gå fra det lokale, nasjonale og ut i den store 

verden, noe L97 er svært preget av. Det kommer jeg tilbake til under behandlingen av L97. 

I M87 kommer også synet på skolen og elevenes agering i forhold til skolen frem på en litt 

annerledes måte, sammenlignet med M74 .  

Dei [elevane] må få høve til å utvikle dei praktiske evnane sine, både i 
tilknytting til dei ulike læringsområda i skolen og ved å få oppgåver i 
lokalmiljøet. Det må leggjast vekt på å skape grunnlag for felles røynsler og 
opplevingar og for samarbeid i læringsarbeidet.  
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Nå er elevene gått fra å være observatører og objekter for læring til også å være deltakere i 

lokalmiljøet. Deltakelse eller handlingsevne er også en dannelsesforutsetning. Dette kommer 

veldig klart frem hos Løvlie, som viser hvordan vi danner og gjendanner oss gjennom våre 

produkter f.eks på internett. Når elevene går ut og skaper sin virkelighet, om det er i 

lokalmiljøet eller på bloggen, ser de seg selv i sine produkter. Slik mener den klassiske 

dannelsesteorien selvet dannes  i et samspill mellom verden og samfunnet. 

Skolen i samfunnet 

I M74 er kapitlet om Skolen i samfunnet bare på én side, og dette gjenspeiler delvis at 

innledningsdelen av denne læreplanen er kortere enn i M87. I 1987 har volumet for skolen i 

samfunnet vokst til fem sider, og temaet har fått et eget og ”skikkelig” kapittel. Forfatterne 

av planen mente altså at dette var en viktig del av læreplanen. De mest relevante punktene 

for oppgaven er gjengitt nedenfor. 

Skolen må gje allsidig samfunnsorientering, og hjelpe elevane til å få innsikt i 
ulike faktorar som er med på å avgjere  utviklinga i nærsamfunnet og i 
storsamfunnet. Det kan gje elevane grunnlag for å forstå og freiste påverke 
livssituasjonen sin, åleine og i samarbeid med andre (M87:21) 

Her har igjen elevene gått frå å lære om samfunnet, til å bli deltakere i samfunnsutviklingen. 

Deltakerperspektivet er sterkt og understreket, og det er også endringsperspektivet. Skolen 

skal være en institusjon som gir innsikt i samfunnets oppbygning og utviklingspotensiale, 

både i de nære og de fjerne samfunnsinstitusjonene. Skolen skal gi elevene egenrefleksjon 

og endringskompentanse i forhold til eget liv. Dette minner om Paulo Freires 

frigjøringspedagogikk, hvor forståelsen av egensituasjon og benevning av verden er viktig 

for å kunne endre den. Det er selvfølgelig også en sterk parallell til Mollenhauers 

refleksivitet og endringspotensiale som danningsforutsetning. Det kan altså se ut som det har 

skjedd en radikalisering fra M74 til M87, noe også Telhaug peker på (Telhaug 1994).  

 Ei realistisk orientering inneber at elevane óg får kunnskap om ulike 
konfliktar og motsetningar i samfunnet, og om årsakane til dei og moglege 
måtar å løyse dei på. (M87:22) 

Her trekkes også avdekning av konflikter inn i skolen. Utsagnet peker i to retninger. Det ene 

peker mot konsensus og liberal-kommunitarisme, det andre mot endring ved forståelse av 

samfunnet som (Mollenhauer og) Freire er representanter for. 
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Tangeruds gjennomgang av ideologi i M74 (Tangerud 1980) påstår også at den er for lite 

fremtidsrettet. Den radikale grunnstemmen hos ham og mange samtidige pedagoger 

gjenkjenner vi i utsagnet over. Det kan altså se ut som mange av datidens strømninger finner 

plass i den nye læreplanen. 

For tryggleiken, identiteten og læringa til elevane er det viktig at det er 
samanheng mellom kulturbakgrunnen deira og det kulturelle innhaldet som 
skolen skal formilde og som arbeidet vert prega av. Skolen må derfor ta 
utgangspunkt i røynsler barna har frå oppvekstmiljøet sitt.[.. .]Men det er 
ikkje meininga at skolen kan eller skal formidle berre heim- eller 
lokalkulturen. (M87:22) 

Skolen skal altså ta utgangspunkt i erfaringene til elevene, og formidle kultur ut fra dette, 

men det er viktig at kulturformidlingen ikke stopper i det nære. Videre skrives det om det 

samiske kulturområdet, og om ”etniske minoritetar i landet vårt” (M87:22). Elevers ulike 

kulturelle bakgrunner har nå blitt en ressurs for skolen, både som en utfordring med tanke på 

et differensieringsproblem, men også som en styrke ved deltakelse og kulturelt input. ”Desse 

elevane gjer det mogleg for oss å lære andre kulturar og folkeslag å kjenne” (M87:22). 

Fremdeles snakker man altså om ”de andre” og ”oss norske norskinger”, og vår avhengighet 

av det globale er ikke nevnt som parameter. 

Skolen i lokalsamfunnet 

Under overskriften Skolen i lokalsamfunnet presenteres skolen i M87 som en institusjon som 

bygger lokalsamfunnet, med det fysiske anlegget som lokalt aktivitetssenter. Skolen må 

benytte nærmiljøet og lokalsamfunnet, og deltakerperspektivet står sentralt.  

M87 understreker en ”mogleg einskapleg, felles innsats for gode oppvekstvilkår” (M87:23). 

Det er spesielt fokus på kirken, og på samarbeid med ulike sosialpedagogiske institusjoner 

og for øvrig i nærmiljøet. Skolens rolle fremheves ved at det er den som har kontakt med 

alle barn i et nærmiljø, og derved kan trekke i de riktige trådene for å få et godt 

oppvekstmiljø. Familiens rolle er sterkt nedtonet, og dette avspeiler departementets syn på at 

skolens rolle er viktigere som sosialisator enn tidligere (Grunnskolerådet 1984). 

Det fremheves at skolen har en rolle som initiator for å kunne styrke fellesskapet og 

samholdet i lokalmiljøet. Dette er spesielt nevnt i forbindelse med at skolens lokaler er 

potensielt sammenbindende for lokalmiljø. I Sverige pågår det i dag flere prosjekt i den 

såkalte Rinkebyskolan. Her brukes skolelokalene aktivt til diverse organiserte aktiviteter om 
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kveldene. Jentekafé, kino, data og frivillig skole på lørdag. Skolen er åpen for elevene alle 

årets dager, og bygger på prinsippet ”ansvarliggjort disiplin”21 Dette er en tendens som vi 

finner nedfelt i norske læreplaner: Det er understreket spesielt i L97, men er utelukket fra 

Kunnskapsløftets læringsplakat. 

Nærmiljøet blir i M87 regnet som en viktig ressurs for opplærlingsaktivitetene i skolen, og 

samarbeid mellom skole og hjem er viktig.  

Nærmiljøet er eit viktig informasjonsområde i dagens samfunn. Det kan vere 
ei naturleg og interessant samarbeidsoppgåve for heim og skole å drive 
informasjon om arbeidet i skolen og tiltak i lokalsamfunnet, -gjennom tekst, 
lyd og bilete ved hjelp av mellom anna ny informasjonsteknologi. (M87:69) 

Utover det som alt er sagt om lokale tilpasninger, er det igjen et sterkt perpspektiv på at det 

nære og kjente er utgangspunktet for det store og ukjente. Familiens rolle tones noe ned på 

bakgrunn av at mye av det samfunnsmessige er forflyttet ut i lokalsamfunnet. Skolen skal ta 

dette ansvaret på alvor, og delvis foreslås dette gjort gjennom fagintegrert undervisning ute i 

samfunnet.  

3.5.2 Orienteringsfaget O-fag 

Den tidligere alternative faginndelingen er nå helt eliminert i M87. Nå er det O-fag som 

dekker samfunnsfagene, naturfaget og det som tidligere var heimstadlære.  

Målene er utvidet for faget: Punktene er omtrent de samme som i M74, men nå er det tilført 

en del nye moment, som jeg skal vise under. 

Allerede i innledningen finner vi følgende om nødvendigheten av arbeidet med samfunnsfag: 

”…slik at dei får allsidige opplevingar og røynsler, og vert oppmuntra til aktivitet og 

medansvar for utviklinga av samfunnet, lokalt, nasjonalt og internasjonalt” (M87:212). 

Deltakerperspektivet og ansvarligheten er altså trukket inn i fagplanen, og delvis er det også 

tatt med i selve læreplansoppsettet. 

                                                 

21 (www.rinkebyskolan.se). 

http://www.rinkebyskolan.se/
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Målene for faget er ganske like i M74 og M87, selv om ordbruken i sistnevnte er mye 

klarere i forhold til å gi elevene endringskompetanse og fokus på lokalsamfunnet. Disse 

momentene var med i M74, men er nå fremhevet ganske klart. 

Undervisningen i orienteringsfaget skal ta utgangspunkt i det lokale og 
konkrete. Etter kvart må perspektiva utvidast til det som ligg fjernare, både i 
tid og rom. (M87:213) 

En lignende formulering finner vi L97. Det som er svært interessant her, er hva som 

defineres som lokalt. I M87 er det tenkt som det nære miljøet rundt barna, og det er et 

absolutt krav at det skal trekkes inn lærestoff fra nærmiljøet. Må og skal er formuleringer 

som går igjen rundt dette stoffet. 

By og land 

By og land er størrelser som ikke eksisterer i O-fag for M87. Nærområdet, lokalmiljøet og 

grannelag er gjennomgående den innramming som brukes for undervisningen. Det er kun 

under overskriften Norge og Norden at ”by” nevnes som størrelse. Dette utgjør et skifte fra 

M74, som tar opp by og ulike former for bygd i forhold til natur og næringsgrunnlag.  

Dette skiftet skyldes antakelig at man forutsetter at ulike tema tas opp i forhold til 

regionalitet. Eksempelvisi forhold til  Ressurser og næringsliv Dette punktet er presisert at 

skal ha en lokal utforming. I de første årsklassene er de svært lite stoff som peker ut av 

lokalmiljøet, mens det i 4.-6.klasse er norske eksempler på næring foreslått. Det globale 

perspektivet er ikke tatt med. I en råvareindustribygd på Vestlandet betyr det at tema som 

direkte påvirker bygdas arbeidsplasser skal tas opp. Forholdet til importerte varer, både 

nasjonalt og internasjonalt tas ikke opp. 

Dette betyr at småskoleelever i Sauda kunne lære noe om apartheid i Sør-Afrika, ut i fra at 

Sauda hadde dispensasjon fra importblokaden. Mens barn i Ålesund var fritatt for dette 

perspektivet, men M87 var åpen for egen utforming, og derfor svært læreravhengig.  

Samspill og samarbeid mellom mennesker 

Arbeidet med emnet skal gje elevane kunnskap og handlinger som hjelper dei 
til å ta del i samarbeid og felleskap med andre, både i det nære miljøet og 
etter kvart i større samfunnssamanhengar (M87:217). 

Dette er innledningen til temaet, og kan stå som eksempel for resten av O-faget.  Med dette 

emnet som utgangspunkt tenker planen seg at elevene skal få kunnskap om demokratisk 
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arbeid gjennom å praktisere det i klasserommet: de skal med utgangspunkt i lokale 

konflikter i skolen forstå de internasjonale konfliktene. Fredsperspektivet og 

løsningsforslagene er viktige. Det fremheves at elevene må få ta del i praktisk internasjonalt 

arbeid, som innsamlinger osv (M87:218). 

Ut i verden – eller kanskje ikke riktig ennå 

I historieundervisingen legges det vekt på det lokale og selvfølgelig Norgeshistorie.  Det 

understrekes at det er viktig at elevene lærer å bruke kilder, og at de skal forstå at de er med 

på å forme historien. Begrunnelsen for fokuset på lokalhistorie finnes her: 

I vårt moderne samfunn der vaksenkontakten for mange barn er vorten 
fattigere, er og dei ytre vilkåra for barn si oppleving av sin historiske 
samanheng svekte. I undervisninga er det såleis viktig å hjelpe elevane, slik 
at dei kan oppleve at deire eige liv har røter i tidlegare generasjonar. 
(M87:214) 

Det er verdt å merke seg at det ikke er en internasjonalisert historie det legges vekt på i M87. 

Derimot skal skolen kompensere for tapet av nære relasjoner, slik jeg har vært inne på 

tidligere. 

Innledningen til M87 sier at elevene skal lære å ta ansvar for det lokale, nasjonale og 

internasjonale, men likevel kommer ikke planen ordentlig ut av lokalmiljøet de første seks 

årene. Det er først på ungdomstrinnet det internasjonale kommer inn som et reelt tema. 

Unntaket er når det gjelder fredsperspektivet, og tema rundt FN og andre verdens-

organisasjoner. 

Her følger en del eksempler på hvordan temaene for O-faget i M87 beveger seg fra det nære 

til det fjerne. Med noen få unntak er det internasjonale perspektivet utelatt fra 

mønsterplanen. Dagsaktuelle tema fra massemedia er ikke tatt med som et aktuelt tema. 

Heller ikke det som tidligere het produktkunnskap, som forklarte hvor ting er produsert, og 

av hvem er med i O-faget. Disse temaene tas opp, men ikke før i ungdomsskolen. 

Reise og transport: Reise og transport i gamle dagar. Transportteknologi i 

omforming. Viktige kommunikasjonslinjer i landsdelen og i Norge. 

I grannelaget: Likeverd mellom ulike grupper: sosialt, kulturelt, osv. Toleranse og 

respekt, motverke rasistiske haldningar. Situasjonen for innvandrarane. Kulturelt 

mangfald. 
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Å leve saman: Ulike samarbeidsformer. Omsorg for medmenneske lokalt og globalt. 

Samfunnsborgar- verdsborgar: Korleis nasjonane er avhengige av kvarandre. 

Internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner, FN oa. Norsk 

hjelpearbeid. 

Frå nærmiljø til storsamfunn: Oversikt over heimfylket og landsdelen. Andre fylke 

og landsdelar. Konsentrasjonar av folk. Utvalgte område. Næringsliv og nærings-

grunnlag i ulike landsdelar. 

Vindauge mot verda: Samtale om land og tilhøve elevane kjenner, mellom anna frå 

messemedium og reiser. Bruke globus og kart. Eventuelt kontakt med personar i 

lokalmiljøet frå andre land om til dømes tru og livssyn, sed og skikk, mat frå andre 

land. 

O-faget i M87 bærer preg av en strukturert innretning på lokalt fokus. Dette er et valg som 

planen gjør, og som den gjennomfører. Planen ønsker at elevene skal lære å ta ansvar 

internasjonalt, men dette er ikke nedfelt i barneskolen. Konflikt- og avdekningsperspektivet 

som er med i innledningen til M87 er ikke tatt med i O-faget. Samtidig er M87 en plan som 

forpliktet læreren til aktivt arbeid med lokale læreplaner, og innledningen bør derfor 

forutsees at har blitt lest og brukt.  

Dannelsesperspektivet i forhold til rom er svakere i O-faget. Den enkelte elev kan nok 

oppleve selvdannelse i forhold til å forstå sine helt enkle samfunnsmessige omgivelser. Men 

mye av denne forståelsen er (etnosentrisk) kulturell og ikke økonomisk innrettet.  

Konklusjonen må være at skolens strukturmessige avdekningen av maktstrukturer, 

næringsoppbygning og sammenvevethet med det internasjonale/globale som man kunne 

forvente etter å ha lest innledningen til M87, mangler i O-faget. 

3.6 Læreplanverket for 10- årig skole – L97 

Alfred Telhaug peker på at vi vet lite om hva som egentlig skjedde i skolenes indre liv på 

1980 og 1990 tallet. Han tar frem noen trekk ved skolene som innleder perioden under: 

• Det er større forskjeller mellom skoler og kommuner enn tidligere 
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• Skolene er fastere organisert, med mer lærerarbeid 

• Elevsentreringen og progressiv pedagogikk videreføres 

Fra tidlig på 1990-tallet skjer det en endring i Norge til økt frihet for skolene og 

kommunene, men dette er en pålagt frihet som gir ansvar for ressursdisponering. 1980-tallets 

markedsliberalisering kulliminerte i Norge med det sentralistiske dokumentet L97, men 

lokalsamfunnenes plass har blitt videreført langs svært ulike agendalinjer 

Det mest i øyenfallende med det Læreplanverket for den nye 10-årige grunnskolen fra 1997 

(L97) er at det innføres seksårsstart i norsk skole. I tillegg er det den klart mest estetiske 

planen, både innholdsmessig og utvendig, som er publisert til nå. Det er likevel ikke 6-årig 

skolestart eller estetikk som skal diskuteres her. 

Læreplaner i Norge har tradisjonelt vært utformet gjennom komitéarbeid, forhandlinger og 

ved at ulike organisasjoner kommer med innspill (Engelsen 1997). Høringsutkastet til L97 

ble produsert i departementet, og ikke i en lærplankomité, slik det har vært tradisjoner for. 

Det ble opprettet referansegrupper, og høringsuttalelsene ble behandlet, men det er trukket 

frem at Gudmund Hernes hadde en sterk rolle både som utformer og minister i L97. 

Gudmund Hernes var kirke- og utdanningsminister i Arbeiderpartiregjeringen fra 1990, og 

han stod også i spissen for utredningen om høyere utdanning (Med viten og vilje).  Han 

regnes som en styringssosiolog, og i styringsteknokratisk stil postulerte han om læreplaner at 

”Det er tankene som må løftes og uniformeres om nasjonen skal holde sammen” (Hernes i 

Slagstad 2001:519). At Hernes i samme åndedrag sa at ”Kongen det er meg”(Slagstad 

2001:519) dempet ikke på synet mange hadde av en maktarrogant departementsledelse. 

Hernes’ store reformprosjekt med den nye læreplanen var, i følge Slagstad, å få mer 

kompetanse ut av befolkningen. Hernes ønsket å skape noe i spennet mellom et instrumentelt 

kunnskapsbehov i befolkningen og identitetsdanning, men ironisk nok maktet han ikke å 

oppnå dialog med skolefolket (Slagstad 2001). Dette anså han selv som en forutsetning for 

en vellykket skolereform.  

Hernes stod forunderlig fjernt fra den særegne dannelsestradisjon som hadde 
gitt lærerne deres identitet som kunnskapsformidlere og samfunnsoppdragere 
– som skolefolk (Slagstad 2001:520) 

L97 var ny på mange måter, men preget av å være båret til gards av en styringssosiolog med 

et sterk nasjonalt dannelsesprosjekt under vesten. Hvordan dette slo ut i den formelle 
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læreplanen skal jeg se på nedenunder, og dette er selvfølgelig ikke den iverksatte læreplan, 

slik jeg var inne på innledningen til empirien. Det er altså den formelle læreplanen som her 

diskuteres. 

L97 er inndelt i tre hovedkomponenter: en generell del som Kunnskapsløftet også bruker, en 

prinsipp- og retningslinjedel og tilslutt fagdelen. Under sistnevnte skal jeg diskutere 

samfunnsfagets plass i forhold til danning og rom.  

Jeg vil først gå gjennom prinsipp og retningslinjer for opplæringen, så fagplanen for 

samfunnsfag og tilslutt Den generelle delen – fordi den også gjelder for Kunnskapsløftet som 

behandles i neste del-kapittel i denne oppgaven. 

3.6.1 Prinsipp og retningslinjer for opplæring i grunnskolen 

I det først avsnittet av Prinsipp og retningslinjer for L97 - Broen - står det at skolen skal 

inspirere til å ta lokalkultur i bruk, og at barn vokser inn i samfunn ved tilegnelse av 

”normer, kunnskap og dugleik” (L97:55).  

Skulen skal [med bakgrunn i fellesreferanserammer] derfor vere berar både 
av ein nasjonal kultur og av ein internasjonal kunnskapskultur. (L97:55) 

Opplæring av dugelighet til mestring av samfunnsansvar, er en mulig oppsummering av 

Prinsipp og retningslinjer for L97. Dette korresponderer med dannelseskravet i forhold til 

samfunnet.  

Gjennom å vokse inn i felleskulturen, har selvdannelsen fått en referanseramme som er tuftet 

på kultur og tradisjon. Prinsipp og retningslinjer for L97 er opptatt av likeverd og kunnskap 

som demokratisk rettighet. Likeverd presenteres som noe eleven selv er med på å skape. 

Der røynslene tidlerare i stor grad var lokalt prega, er dei no formidla og 
delte på tvers av nasjonar og kontinent. Felles referanserammer blir enda 
viktigare når kulturen blir internasjonalisert. (L97:55) 

Læringen, som skal være likeverdig, har altså et bakteppe av erfaringer som er internasjonale 

og spredt ut fra den lokale referanserammen.   

Prinsipp og retningslinjer for L97 understreker også at ”Læring i skulen skjer best når 

læringa utfyller, systematiserer og forklarer røynsler frå familie, nærmiljø og samfunn” 

(L97:55) og at skolen har et ansvar for å vise hvordan ting henger sammen.  
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Fellesskap og oppvekstmiljø 
Alle elever skal i prinsippet følge samme læreplan, samme løp og samme fag, uansett hvem 

de er og hvor de bor. Prinsipp og retningslinjer for L97 understreker at den gjennom sitt 

felles innhold av ”dei kunnskapene, tradisjonane og verdiane som allmenndanninga byggjer 

på”(L97:57) gir et likeverdig grunnlag for samfunnsaktivitet. 

Opplæringen skal bygge på elevenes erfaringer, og innholdet i opplæringen skal omfatte den 

lokale kulturen. Det lokale rommet er altså ikke utelukket: det er presisert som viktig og 

fremholdes videre i Prinsipp og retningslinjer for L97 som sentralt. Som jeg viser senere har 

Den generelle delen mindre fokus på elevenes nærmiljø og utgangspunkt. Det er altså en 

diskrepanse mellom de to delene. 

Skolens plass i lokalsamfunnet er både som utøvende kulturinstitusjon og som bruker av det 

lokale kunnskapstilfanget.  

I lokalsamfunnet kan elevane finne svar på spørsmål, prøve oppfatningar – og få nye 

spørsmål å arbeide vidare med (L97:61) 

Elevens deltakerperspektiv i lokalsamfunnet er tonet ned, mens nær alle formuleringer rundt 

aktivitet i M87 er innrammet lokalt, er deltakelse svakt formulert i det heletatt i L97. 

Deltakelse foregår i klasserom innen for en gitt ramme. Samtidig er det avsatt – teoretisk – 

en stor del av skoletiden til lokalutforming. 

Det er også en forsterkning av tendensen i M87 til å ønske lokalsamfunnet inn i skolen langs 

en større akse:  

Det er viktig for lokalsamfunnet at det blir lagt til rettes for variert og allsidig 
bruk av skuleannlegget (L97:62).  

Lokalsamfunnets bruk av skolens lokaler er ikke nytt, men det er mulig å sette i forbindelse 

med de kommunitaristiske tendensene i USA og Sverige f.eks, og slik sett er det en 

interessant understreking.  

Tilpasning 
Lokalsamfunnet er understreket som et sted som skolen skal styrke kunnskapen om, 

gjennom praktiske og aktive opplevelser. Det gjør opplæringen ”meir praktisk og livsnær og 

byggjer bru mellom det sentralt fastsette lærestoffet og miljøet til elevane” (L97:58). Det 
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lokale utviklingsarbeidet skal selvfølgelig omfatte lokalt lærestoff, både som konkretisering 

av det nasjonale lærestoffet, og ved tilvalg.  

Under det lokale arbeidet med læreplanene skal tilvalget være størst i småskolen, og bli 

mindre (men slett ikke lite) utover i skoleårene. Det sentralt fastslåtte lærestoffet skal utgjøre 

omtrent halvparten av skolehverdagen. Resten skal være lokalt utarbeidet og valgt. 

Det er altså en sterk presisering av en lokal mulighet til å velge. Samtidig er det ”sentralt 

fastsatte lærestoffet” omfattende og fult av detaljrikdom, og det er derfor viktig igjen å 

fremholde forskjellen på den formelle og den utførte læreplanen, og selvfølgelig den 

opplevde. 

Temaorganisering 
Temaorganisering, eller tverrfaglig og meningsbærende organisering, er en viktig del av 

L97s arbeidsmåte. Det er presisert at utgangspunkt også her skal være lokalt lærestoff. Ellers 

gjelder de erfaringer og interesser som elevene har, noe som ikke gjenspeiler Den generelle 

delen av L97. Det skal være tilknytning til nærmiljøet, og det skal være aktuelt i samtiden. 

(L97) 

Her er altså både elevenes interesseområder, deres erfaringer og livsverden tatt som 

utgangspunkt for undervisningen. 

Dannelsesperspektivet 
Dannelsen som kunnskap og evne til kritisk tenkning er ikledd en nasjonal, men også en 

lokal drakt i grunnskolen (L97). Det er redegjort for dannelsesperspektivet i Den generelle 

delen av L97/Kunnskapsløftet Men for grunnskolens del, og spesielt for småskolen, er det 

noen ting som kommer spesielt frem Broen/ Prinsipp og retningslinjer for L97: 

Opplæringa skal utdjupe den kjennskapen elevane har til nasjonale og lokale 
tradisjonar, omfatte kunnskap om andre kulturar og fremje forståing og 
solidaritet på tvers av grupper og grenser. Det nordiske, europeiske og 
globale perspektivet må fremjast (L97:66).  

Her understrekes den lokale kunnskapen som basis og utdypingsfelt. Kunnskap om ”de 

andre” i det flerkulturelle, som er fremholdt som en ressurs ellers i Prinsipp og retningslinjer 

for L97, har ingen egen plass når det gjelder dannelse. Samtidig gjør fokuset på lokalt 
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læreplanarbeid at de ulike tradisjonene i et internasjonalt klasserom kan tas opp som lokal 

tradisjon.  

Fokuset er likevel som på den nasjonale rømmegrauten: vi kan drysse på litt indisk kanel for 

å piffe opp smaken. Vi ønsker å tro at rømmegrøten bare er norsk, selv om den er kokt av en 

vikarbyråansatt polakk med svenske råvarer. Læreplanen understreker videre at kunnskap 

om det nordiske og deretter det europeiske skal fremholdes. Og til sist det globale, som litt 

krydder. 

I den globale virkeligheten som beskrives av Bauman, hvor det globale og glokaliserte gjør 

oss til verdensborgere og ikke bare lokale innbyggere, vil tenkningen i L97 ikke føre til 

dannelse, men tåkelegging.  

Elevane treng kunnskap om sosiale og politiske rettar og plikter og om 
korleis ulike organisasjoenr og institusjonar fungerer (L97:66). 

Fra det nære og kjente 

I Prinsipp og retningslinjer for L97 er egenarten ved de ulike skolestegene presentert. I 

småskole steget er det understreket at  

Opplæring skal gå frå det kjende til det ukjende. Med utgangspunkt i 
røynslene, interessane og røyndomsforståinga til elevane skal store delar av 
opplæringa organiserast i tema, der hovudmoment i læreplanane for faga er 
innarbeidde (L 97-73). 

Tema var altså tenkt som hovedformen for undervisning for småskolen, og omtrent 

halvparten av lærestoffet skulle være lokalt utformet.  

Prinsipp og retningslinjer for L97 har et sterkt fokus på det nasjonale, slik Den generelle 

delen også har. I tillegg er lokalinnpassing sterkt nedfelt, spesielt i den delen av skoleverket 

jeg er opptatt av her.  

Broen – eller Prinsipp og retningslinjer –  ble skrevet for å konkretisere Den generelle delen 

som er presentert i slutten av dette kapittelet. I følge Alfred Telhaug er uviljen i 

departementet mot ”kunnskapsskolen” nedfelt i Broen, og det er derfor den er både 

elevsentrert og heller mot det progressive og mot både M74 og M87 (Telhaug 2005). 

Jeg har forsøkt å fremstille forholdet som selvdanningen får, i forhold til de tre nivåene det 

nasjonale (her representert ved skolens faginnhold), lokalsamfunnet og det globale. 
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Figur 5: Selvdanningens kår etter L97 
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3.6.2 Samfunnsfag i L97 

Samfunnsfaget omfatter historie, geografi og samfunnskunnskap, og sistnevnte er det som er 

mest aktuelt her. 

Faget har som oppgave å forberede elevene, ikke bare med kunnskap har så sterkt fokus i 

L97, men med evne til refleksjon og kyndighet til å tak i oppgaver for fellesskapet (L97).  

Tilgangen til mange nye type media presenteres som et godt utgangspunkt for å få ”oversikt 

og perspektiv”(L97:175), i tillegg til at skolen har en øvings- og oppdragerrolle i forhold til 

kritisk mediebruk. Tilgang til informasjonsteknologi gir elevene mulighet til å være med i et 

større fellesskap ”og innbyr på denne måten til sjølvstendig læring” (L97:176). Lars Løvlies 

danningsrom er ikke tatt inn læreplanen, men planen sikter fremover ved at samfunnsfaget 

ser it-teknologi som et utvidet fellesskap som gir mulighet for nye kunnskapsarenaer. 

I småskolen er utforsking av nærmiljø viktig i ”den nære verda” (L97:175) og det er naturlig 

å få besøk på skolen av ressurspersoner som kan trekkes inn som en del av undervisningen. 

Det er en forutsetning i faget at lokale eksempler og illustrasjoner trekkes inn fra nærmiljøet 

(L97).  

Heimstaden er eit viktig utgangspunkt for å utvikle innsikt i samfunnet. 
Lokalsamfunnet opnar for å praktisere samfunnsfaglege arbeidsmåtar 
...(L97:176) 
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På småskolesteget er det som jeg var inne på i Prinsipp og retningslinjer for L97, satt av 

mye tid til lokalt tilpasset stoff. Fagplanen gir også uttrykk for at det er naturlig å temabasere 

stoffet i samfunnsfag. I Prinsipp og retningslinjer for L97 er nærmiljø og lokale forhold 

forutsetninger i temabasert læring. 

Mål for samfunnsfaget 

Samfunnsfagene omfatter dannelse av selvet og forståelse av omgivelsene i seg selv. 

Måloverskriftene for 1.-4.klasse, altså småskoletrinnet, avspeiler dette: 

• Menneske og samfunn før oss: her skal elevene se det nære og lokale i perspektiv. De 
skal kjenne til nære forhold og fjerne land i tidligere tider. 

• Å orientere seg i omverden: elevene skal lære å kjenne sine nære omgivelser, og etter 
hvert lære om Norge, Europa og andre verdensdeler. 

• Individ og samfunn: om samspillet mellom enkeltmennesket og struktur 

Disse punktene avspeiler de felles målsetningene for faget som går dypere og lengre, og i 

denne sammenhengen er det interessant å se at også samfunnsfaget går fra det enkle og 

strekker seg mot det kompliserte. Igjen beveger opplæringen seg fra det nære til det globale. 

Et av de seks fellesmålene for faget er: 

• At elevane utviklar evna til å vurdere sosiale og politiske utfordringar lokalt, 

nasjonalt og globalt 

I hovedmomentene under er de relevante punktene tatt med og restrukturert i oversikten 

under. 

Tabell 11 Ulike tema i samfunnsfaget i L97 

1.klasse  

Finne ut om familiehistorie, generasjoner. 
Ulike familietyper (også i ulike land) 

Nasjonale helter som Hårfagre/dronning 
Ragnhild 

17.mai og at andre nasjonaldager Litt geografi om hjemkommune, fylke og 
nasjon, eller der familien kommer fra. 

Bruke globus og snakke om ulike folk og språk  

2.klasse  

Utvikle interesse for historien til heimstaden Bli kjent med Midtøsten: dvs det klassiske Egypt 

Himmelretninger, polferder Regler, trafikk, lover 

Inntrykk fra ulike medier  

3.klasse  
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 De store elvene, sluser, energi, samferdsel 

Kartografi med lokalt tilsnitt Reise på globusen og følge i fotsporet til 
Columbus eller Leiv Eiriksson 

Barnas rettigheter, konfliktløsning  

4.klasse  

Finne fram på globus og kart Normer for mediebruk 

Kulturtilbud og fritid i nærmiljøet Innvandring i vår tid, utvandring før 

 

Det finnes et klart fokus på det nasjonale også her. Det lokalet aspektet kommer frem i 

forbindelse med kartlære og hjemstedshistorie. Det er ingen klar selvdannelse, verken 

gjennom samfunnskanoner (kanskje med unntak av Hårfagre og polferdene), eller gjennom 

innsikt i egne livsbetingelser ved å forstå næringsliv på hjemstedet eller innvevethet i det 

globale. Dette finner vi først i en viss utstrekning i 8.-10.klasse.  

L97 gav frihet til å velge lokalt fagstoff, og tilvalgsstoffet og formen på undervisningen var 

også delvis fri, men der sluttet også valgene. Fra en mønsterplanbasert skole hadde Norge nå 

fått en læreplan som skulle danne oss til Nordmenn, enten vi ville det eller ikke. Den store 

friheten de enkelte skolene hadde hatt til å utvikle lokalelæreplaner etter både M87 og ny 

økonomisk styringsmodell, var ofret på styringens alter (Telhaug 2005). 

Den nye skoleloven som kom i 1998 under Jon Lilletun, hadde en formålsparagraf i 

Gudmund Hernes’ ånd: opplæringen skulle ”støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- 

og verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket” (Telhaug 2005:37). Når loven ble 

iverksatt i 1999/2000 var alt stenene begynt å rulle for en ny tid.  

I år 2000 ble den statlige kontrollen med skolebøkene opphevet. Og med det avslutter jeg 

L97 og går via Den generelle delen for L97 og Kunnskapsløftet over i vår tid. 

3.6.3 Den generelle delen – L97 og Kunnskapsløftet  

Dette er en plan som omfatter grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring for 

L97, og som fremdeles gjelder i Kunnskapsløftet. Den bærer preg av å være en fellesplan for 

all opplæring, som jeg skal vise under. Jeg har lest den med utgangspunkt i at den er en del 

av den formelle læreplanen også i småskolen. Jeg har ikke tatt opp alle sider ved Den 

generelle delen, og har f.eks ikke behandlet det miljøbevisste menneske og heller ikke det 
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integrerte menneske, fordi det siste punktet er en oppsummering av de foregående mht til de 

temaene jeg behandler under.  

Det meningssøkende menneske 
De kristne og humanistiske verdier er nedfelt i dette kapittelet, men det hadde også vært 

naturlig å finne det kritiske danningsaspektet under denne overskriften.  

Planen hevder at vår kristne tradisjon legger likeverd, menneskeretter og rasjonalitet til 

grunn for livet. Sosial fremgang søkes i fornuft og opplysning og i menneskets evne til å 

skape, oppleve og formidle. 

Samlet gir denne sammenflettede tradisjon [kristen og humanistisk] 
uvisnelige verdier både til å orientere livsførselen og til å ordne 
samfunnslivet etter. (L97:17) 

Den generelle delen av L97 postulerer altså paradigmets verdier som uvisnelige. Dette står i 

sterk motsetning til utsagnet som følger rett under, hvor omskiftelighet, refleksjon og kritikk 

står i høysetet: 

Samtidig må de unge lære at skiftende epoker har hatt vekslende sed og skikk, 
og forskjellige samfunn har ulike regler for rett livsførsel. De unge må forstå 
at moralsyn kan være en kilde til konflikt, men at de også gjennomgår 
endringer, slik at det gjennom refleksjon, kritikk og dialog kan dannes nye 
modeller for samfunnsforhold og samkvem mellom mennesker. (L97:17) 

Det er mange måter å lese denne teksten på.  

For det første er det mulig å se at dette er ”norsket”22: det er ingen invitasjon til nye tanker 

og skikker, men er godt festet i norsk kulturarv og det kristnes hegemoni. Det står ingen 

henvisninger til at nye kulturer og tanker er en styrke for fremtiden. Men det kan leses 

deskriptivt som en forklaring til et mer komplisert samfunn.  

Ulike ”moralsyn kan være en kilde til konflikt”, og ut av disse konfliktene kan noe endre 

seg, men det står ingenting i teksten her om at hegemoniet står for fall når det møter nye 

kulturer. Når vi har en kulturkonflikt rundt muslimske kvinners valg (eller mangel på valg) 

av klesdrakt, vil svaret i teksten kunne være at man ”gjennom refleksjon, kritikk og dialog” 

                                                 

22 Jeg har valgt å bruke begrepet ”norsket” som et adjektiv, om en tekst som er preget av kulturen til den som har skrevet 
den. På samme måte som vi bruker det (feministiske) samfunnsvitenskapelige begrepet at noe er ”kjønnet”. 
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finner en god løsning, og at det oppstår et nytt kulturuttrykk. I slutten av kapitlet er det også 

slått fast at ”minoritetsgrupper og nordmenn med annen kulturell bakgrunn” er en berikelse.  

Jeg syns det er verdt å merke seg karakteren av en del av formuleringene i planen: 

- samtidig må de unge lære… 
- oppfostringen skal bygge på… 
- barn og unge må både forstå moralske krav og la dem bli ledende… 
- oppfostringen må følgelig begrunne samfunnets idealer og verdier… 

Det anes en autoritær stemme i teksten, som ikke inviterer barn og unge til å utvikle sitt eget 

danningsrom. Det finnes sannheter, og det er presisert i skriften at åndsfrihet ikke er det 

samme som å endre standpunkt, men derimot å tørre å stå på sine egne standpunkt. Det er 

derfor mulig å se en motsetning når det hevdes senere i avsnittet: 

Oppfostringen må følgelig begrunne samfunnets idealer og verdier, og 
levendegjøre dem slik at de blir en virksom kraft i folkets liv. Den må gi 
livstro og alvor som kan bære gjennom de tilbakeslag, kriser og konflikter 
som livet gir.  

Dette kan minne om formuleringene og ideene om folkedannelsen som finnes i N39, men i 

L97 er det barnesentrerte ikke ivaretatt. Dette representerer også et brudd med 

formuleringene om sosialt skapende elever i M87.  

I forhold til rom møter det meningssøkende menneske flere kulturuttrykk som kan skape 

konflikter og impulser. Rommet er fastlagt i kultur og skuer innover. Verken det 

internasjonale eller det lokale er nevnt spesifikt, men kan leses mellom linjene. Det 

nasjonale er derimot fremholdt som viktig. 

Det skapende menneske 
Her presenteres vi for det fremadskridende: det skal helst skje et oppbrudd med en fortid 

som vi skal oppfostres lojalt ut av. Under overskriften Det skapende menneske vises det både 

til kunst og fysiske handlinger. 

Fortidens små og store landevinninger gir ikke bare respekt for det 
mennesker før oss har frambrakt. De viser også at framtiden er åpen, og at 
dagens unge kan forme den med sin innsats og sin fantasi. (L97:21) 
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Kultur, den akkumulerte menneskelige virksomheten, er i Den generelle delen presentert 

som en prosess mot noe nytt, både i det kreativt estetiske og i det vitenskapelige.  

Kritisk tenkning tas opp som et eget moment som peker til menneskenes akkumulerte 

kunnskap som arv. Øvelse til vitenskapelig forståelse krever følgende (her lett reviderte) 

egenskaper: 

• Evnen til undring og å stille nye spørsmål 

• Evnen til å finne forklaringer på observasjon 

• Evnen til kildegranskning 

Det skapende menneske plasseres i en verden som er i endring, og skal være i endring. Det 

er ikke forklart at kultur er globalisert og dratt utover i tid slik Giddens bruker begrepene, 

men dette er implisitt både i billedbruken (som absolutt er internasjonal) og i teksten.  

Den generelle delen av L97er ikke opptatt av det skapende menneskes selvdannelse slik 

Klafki presenterer det, men stiller krav til den oppvoksende slekts kunnskap og 

identitetsfølelse. Veien dit kan gå gjennom selvdannelse, selv om det ikke er presisert i 

planen. 

Jeg tror det planskapte skapende menneskes begrensninger er nedfelt i følgende sitat: 

Utdanningen må finne den vanskelige balansen mellom respekt for etablert 
viten og den kritiske holdning som er nødvendig for utvikling av ny viten og 
for å ordne kunnskap på nye måter (L97:25).  

Det er gjennom forståelse og respekt for vitenskapen den kritiske tanken skal gro. 

Det arbeidende menneske 
Arbeid er definert som en del av kulturen og teknologien. Den generelle delen av L97 

understreker at elver skal få innsyn i variasjonen i arbeidslivet og få kunnskap til å kunne 

delta i det. 

Den [teknologien] er inspirerende fordi den er et skapende uttrykk for 
samspillet mellom ånd og hånd for å møte behov og lengsler. (L97:27) 

Her kommer Klafkis selvdannelse inn som teori, men elevenes plass i småskolen i forhold til 

denne dannelsen er noe uklar. Det understrekes gjentatte ganger at opplæringen, fliden og 
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gjennomføringsevnen ”gagner arbeidslivet og samfunnslivet”. Det er altså et utilitaristisk 

syn på utdanningen som skinner gjennom. 

Opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Den må legges 
opp slik at elevene etter hvert får praktiske erfaringer med at kunnskap og 
ferdigheter er noe de selv kan være med på å utvikle. (L97:29) 

Her er elevene blitt kunnskaps-skapere, og det svarer bedre til det dannelsesperspektivet som 

jeg etterlyser i sitatet over. Kunnskapen er tenkt ut i fra en idé om erfaring, tolkning og 

teoribygning. Ikke helt ulikt Deweys problemløsende undervisning. 

Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente: de begreper en har, avgjør hva en kan 

gripe og fatte. Kunnskaper, ferdigheter og holdninger utvikles i et samspill mellom gamle 

forestillinger og nye inntrykk.  

De lokale erfaringer, nærmiljøet og felles impulser fra massemedier danner utgangspunktet 

for nye erfaringer i skolen. Disse skal man ta hensyn til, men det trekkes ikke frem som et 

utgangspunkt for faktisk undervisning, eller som faktisk ressurs slik det ble både i M74 og 

M87.  

Å forklare noe nytt innebærer å forandre det til noe kjent. Dette oppnås ved at læreren bruker 

uttrykk, bilder, analogier, metaforer og eksempler som gir mening for elevene.  

Den generelle delen av L97 anerkjenner at det er store ulikheter mellom elevene, basert på 

både kjønn, sosial bakgrunn og lokalmiljø. Derfor må læreren bruke mange og ulike 

eksempel som elevene kan kjenne seg igjen i, og læreren skal være kyndig for å gi svar på de 

mange spørsmål elevene måtte ha.  

Elevenes bakgrunn som læringsarena i seg selv blir ikke nevnt her: den gode lærer er både 

skolemester og arbeidsleder ”i utstrakt bruk av tema-arbeid” (L97:34). 

Det allmenndannende menneske 
Definisjonen av god allmenndannelse er gjerne knyttet til kunnskap, og slik er det også i 

Broen. Samtidig bruker Den generelle delen av L97 de klassiske begrepene for dannelse: 

kyndig og moden.  

Opplæringen må gi overblikk over hvordan prosesser på ett felt slår over på 
andre - som når produksjon virker tilbake på natur og miljø. (L97:35) 
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Det er sentralt å gi elevene kunnskap om hvordan det spesialiserte samfunnet fungerer, og 

forståelse av enkeltmomenters plass i en helhet. Som en konsekvens av dette trengs 

kunnskap om verden, og i L97 betyr det ”vår felles kulturarv”.  17.mai, Kamelen og nåløyet 

og Lille Marius trekkes frem som eksempler eller kanoner. 

Det er en sentral opplysningstanke at slike referanserammer for forståelse og 
fortolking må være felles for folket – må være en del av den allmenne 
dannelse - om det ikke skapes forskjeller i kompetanse som kan slå over både 
i udemokratisk manipulasjon og i sosiale ulikheter (L97:36). 

Dersom man ikke besitter de felles forståelsesformene når man bor i Norge, blir man 

fremmedgjort i eget land. Det allmenndannende aspektet blir problematisk for innvandrere 

fordi referanserammene mangler: ”de trenger stadig ekstra forklaringer” (L97:36). 

Fremdeles har ikke L97 løftet rommet ut til det globaliserte.  

Strømmen av tanker, teknologier, produkter og kunnskapsnettverk ”mellom nasjonene” 

(L97:38) er en utfordring for opplæringen. Det fordrer kunnskap om andre lands kultur og 

språk, og igjen kunnskap om teknologi.  

Den generelle delen av L97 anser at den internasjonale felles kunnskapskulturen knytter 

mennesker sammen. Vi trenger derfor kunnskap for å være en del av det globale skapende 

arbeidet. 

De unge må få vidsyn og viten som ruster dem til å bidra til slike felles 
anstrengelser - og særlig de som kan hjelpe verdens fattige folk. Kunnskap 
om sammenhengene i samfunnet og naturen er nødvendig, men ikke 
tilstrekkelig; omsorg for andre og for det felles livsmiljøet er også viktig.” 
(L97:39) 

Konsekvensen av den økte spesialiseringen, teknologisamfunnet, og det behovet for 

kunnskap som nedfelles i fagplanene, har også en romlig konsekvens. 

Den økte internasjonaliseringen fordrer en fortrolighet med ”vår” norske kultur. Store 

omstillinger og endringer gjør det ”maktpåliggende å markere historisk forankring, nasjonal 

egenart og lokal variasjon for å befeste identitet – for å bevare miljøer med bredde og 

styrke” (L97:39). 

L97 har funnet en særegen måte å plassere danningen i rommet på. Kunnskapen om det 

globaliserte skjer innenfor en ramme av nasjonal identitet. 
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Det er viktig å ha kunnskap som er fullstendig og som finnes mange ulike steder. Vi trenger 

viten om det kompliserte og internasjonale, samtidig som den skal være tuftet på en nasjonal 

innramming.  

Kristvik mente at uten kultur blir dannelse bare halvdanning og ikke folkedanning. (Vaage 

2004). Mollenhauer peker på at dannelse er relatert til kunne avdekke strukturer og makt, og 

L97 vil ikke være uenig i dette. Planen har en klart utjevningsideologisk tendens. Det 

relevante spørsmålet blir om det er mulig å forstå sin verden med norske glass i de italienske 

brilleinnfatningene. 

Det samarbeidende menneske 
I Den generelle delen av L97 finner vi (likesom i M87) en forskyvning fra familien til 

institusjoner og også til vennegrupper (likemannsrelasjoner eller Peer Relations). 

Opplæringen skjer i skolen og ikke som en naturlig del av familielivet. Elevene utsettes for 

motstridende verdisyn gjennom et passivt mediebruk, og skolens isolerte rolle i samfunnet 

forsterker denne ”innadvendte og selvbeskuende” ungdomskulturen.    

Broen trekker flere konsekvenser av denne ganske dystre og destruktive beskrivelsen, blant 

annet at skolen må være en arena hvor praktiske handlinger får konsekvenser. Skolen skal gi 

elevene plikter og ansvar, og la dem være med på avgjørelser i det praktiske skolelivet. 

”Skolen må finne den vanskelige balansen mellom å anspore, utnytte og 
danne motvekt mot den kultur de unge selv skaper” (L97:41) 

Selv om det både skal anspores til sport og organisert aktivitet i fritiden, skal skolen danne 

en motvekt til det som M87 ville ha betegnet som et utgangspunkt for læring, nemlig 

elevenes egen kultur. Som en motvekt til mangelen på praktisk læringen i hjem og nærmiljø 

skal skolen også opprette forbilledlige samfunnsaktige miniatyrkulturer. 

Barnets egen erfaring – og derved kultur – var utgangspunktet for de tidligste pedagogene, 

f.eks Dewey, Kristvik og Sethne representert ved N39, som jeg tidligere har vist til. I de 

formelle læreplansammenhengene har elevenes utgangpunkt vært nedfelt som helt vesentlig 

fra N39-M87. I L97 har elevens plass som utgangspunkt blitt gjennomgående svakere, slik 

jeg leser læreplanen. 
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Lokalsamfunnets plass i L97s generelle del er gitt ved at det anses som en vital del av 

skolens læringsmiljø. Det er her de unge henter impulser og erfaringer. Dette må 

undervisningen ”knytte an til og berike” (L97:44). Igjen er utgangspunktet læreplanen og 

skolen, og ikke lokalsamfunnet. Skolen skal gjøre bruk av ulike ressurser i nabolag og 

omegn. Gundem skrev i 1993 som en kommentar til Den generelle delen av L97:  

I lys av ny kommunelov [..]synes det underforstått at lokalt læreplanarbeid vil 
fortsette også i 90-årene (Gundem 1993:141) 

I prinsipp og retningslinjer for opplæringa i grunnskulen (Broen) tas det lokale opp på en 

mer gjennomført måte. Her er lokalsamfunn, nærmiljø og det globale utgangspunkt og arena 

for læring. Denne delen var gjeldende bare for grunnskolen, og derfor var den mer 

retningsgivende i forhold til småskoletrinnet.  

I den nåværende læreplanen er Den generelle delen fremdeles gjeldende.  

3.7 Kunnskapsløftet 2006 

Kunnskapsløftet ble iverksatt i august 2006, og den er så ny at det føles usikkert å si noe om 

begrunnelsene for den. Hermeneutikkens regler blir direkte og intimt-virkende på teksten. 

Det er vanskelig å holde avstand, men jeg har gjort et forsøk under: 

Planen som foreligger er delt i tre. 

• En generell del som er identisk med den som er gjengitt over for L97 
• Prinsipper for opplæring, eller Læringsplakaten 
• Læreplaner for fag 

Det som er presentert som hovedsaken i Kunnskapsløftet, i media, er først og fremst at 

skolen skal oppfylle noen faste kompetansemål som skal gjenspeiles i alle fag.  

• å kunne uttrykke seg muntlig 
• å kunne uttrykke seg skriftlig 
• å kunne lese 
• å kunne regne 
• å kunne bruke digitale verktøy 
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Spesielt det siste er et nytt og viktig, elevene skal ikke bare ha muligheter til å bruke, men de 

skal ha kompetanse i forhold til digital-teknologi. Det har blitt et krav at de skal kunne bruke 

det som verktøy, mens dannelsesbegrunnelsen ikke kommer frem på samme måte. 

I skole året 2005/2006 var det 619 000 elever i norsk grunnskskole, de delte 100 000 

pålogga datamaskiner med lærere og administrasjon (Utdanningsdirektoratet 2007). Dette 

betyr at det slett ikke en maskin per elev per i dag. 

Med bakgrunn i PISA og ulike forskningsresultat nedsatte departementet Kunnskapsutvalget 

med en sosialøkonom som leder (Telhaug 2005). Og kritikken som Telhaug retter mot 

Kunnskapsløftet er nettopp de mange sosialøkonomiske grepene som gjøres for å 

effektivisere kunnskapen (Telhaug 2004). Kunnskapsløftet er et produkt av ulike faktorer, 

men ”Kultur for læring” understreker at norsk utdanning har mye å rette på, selv om mye 

også er bra (St.meld.nr 30, 2003-2004). 

Kunnskapssamfunnet er et begrep som ble grundig innarbeidet etter at Stortingsmeldingen 

”Kultur for læring” ble publisert. Og en av konklusjonene er at det trengs en 

organisasjonsendring i norske skoler.  

Kunnskapssamfunnet innebærer dermed en forskyvning fra 
industrisamfunnets hierarkiske og regelstyrte organisasjonsstrukturer til mer 
fleksible og lokalt tilpassede organisasjoner (St.meld.nr 30, 2003-2004) 

I første rekke virker det som skolen får større frihet, men friheten er basert på en ny type 

økonomisk tenkning, som vi ikke har latt påvirke norsk skole tidligere (Telhaug 2004). At 

lærer organisasjonene reagerer er ikke uventet, men Telhaugs oppsummering gjelder flere 

enn lærerorganisasjonene. 

Med valgfrihet og brukerstyring som faner, har så de nye makthaverne 
avviklet eller foreslått avviklet en serie sentrale regler som 
lærerorganisasjonen gjerne har villet forsvare(Telhaug 2005:61) 

Telhaug understreker i sin kritikk at det er langt mellom ord som selvdannelse, refleksjon og 

dialog, nå heter det kompetanse, resultat og konkurranse. I rapporten ”Kultur for læring” var 

det samfunns og kulturkritiske ikke tatt med overhodet (Telhaug 2005).  

Samtidig er det viktig å ha in mente at Den generelle delen fremdeles er gjeldene. Den er 

overordnet for virksomheten i skolen. Når det underforstående presenteres er det gjort 

uavhengig av Den generelle delen for å lettere kunne sammenligne med andre planer. 



 120 

Prinsipper for opplæringen  -  Læringsplakaten 
Prinsipp og retningslinjer, eller Broen fra L97 ble erstattet med en kort læringsplakat i 

Kunnskapsløftet. Læringsplakaten består av elleve punkter, som alle viser til 

opplæringsloven og til Den generelle delen, som altså er søkt innarbeidet. De delene av 

Læringsplakaten som er relevante for denne oppgaven er behandlet under. 

Læringsplakaten 

Læringsplakaten er oversiktlig og kort. Det gjør at det er vanskelig å gjøre innhugg uten 

gjøre vold på den og jeg har bare tatt med tre punkt under. Skolen og lærebedriften skal:  

• Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne 
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning (Kunnskapsløftet 2006:31). 

• Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og 
identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Kunnskapsløftet 2006:31). 

• Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt 
måte (Kunnskapsløftet 2006:31). 

Læringsplakaten understreker altså ikke dannelsen på samme måte som i L97, men kritisk 

tenkning er viktig og det samme er identitetsutvikling. Elevers erfaringsbakgrunn er ikke 

understreket slik det har vært i andre planer, men lokalsamfunnets involvering trekkes frem.  

Utdyping av Læringplakaten  

Læringsplakaten er utdypet i noen hovedpunkt, og de viktigste er gjengitt her. 

Sosial og kulturell kompetanse: Kunnskapsløftet hevder den brede kompetansen som viktig 

for dialog, kulturforståelse og aktivt samfunnsdeltakelse. Formuleringen ”et tydelig 

verdigrunnlag” (Kunnskapsløftet 2006:32) utdypes ikke, og det betyr at Den generelle delen 

er retningsgivende. Samtidig er Læringsplakatens preget av kulturell diversitet.  Fokuset som 

holdes rundt det flerkulturelle indikerer at verdisynet ikke er ”norsket” på samme måte som i 

L97.  

Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både 
selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse (Kunnskapsløftet 2006:32). 

Motivasjon for læring og læringsstrategier handler som man skulle forvente om lærestoffet, 

om utvalg eller om elevens utgangspunkt. Derimot er det lærernes kompetanse, 

motiveringsevne og ikke minst bruk av målstyring som er viktig. Dette kommer godt til 

uttrykk: 
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Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de 
må lære for å nå målene. (Kunnskapsløftet 2006:33). 

Elever skal motiveres i Kunnskapsløftet gjennom engasjerte lærere, og aktiv medvirkning. I 

tillegg er vurdering, målsetninger og måloppnåelse er viktige. Elevers erfaringsramme, som 

ellers er trukket frem i læreplanene som motiverende er ikke tatt med under motivivering. 

Elevers medvirkning tar med at skolen skal medvirke til engasjement for å delta i de 

demokratiske samfunnsbeslutningene. Det er også tatt med en liten passus om at 

elevmedvirking fører til bedre motivasjon.  

Samarbeid med hjemmet tar opp at hjemmet har det overordnede ansvar for elevenes 

opplæring. Hjemmets informasjonsrettighet i forhold til skolen er også noe endret: 

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes 
faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å 
fremme elevenes måloppnåelse (Kunnskapsløftet 2006:35). 

Hjemmet skal også få opplysninger om hvordan de kan bidra til å endre elevenes hverdag, 

gjennom reelle drøftinger om skolens utvikling (Kunnskapsløftet 2006:35). 

Samarbeid med lokalsamfunnet Det siste punket i Læringsplakatens er selvfølgelig svært 

relevant for denne oppgaven. Dette er det punktet som minner mest om M87 og L97, både i 

tone og valg av begreper. 

Lokalsamfunn er ulike, og hva som er lokalt for elevene, endres avhengig av 
deres alder og utvikling og av endringer i samfunnet (Kunnskapsløftet 
2006:35). 

Dette avspeiler den endringen som er i det lokale rommet, fra oppgangen i blokka, til 

gatekrysset, dalføret og ut i kyberrommets ulike topoier. At Maheen kan ha en annet lokal 

oppfatning enn Ørnulf, tas til etterretning. Men verken her eller i punktet Sosial og kulturell 

kompetanse, legges et overordnet grep til grunn for å omskrive ut i fra det ulike og 

flertydige. Ulikhetene har ingen nedfelt og praktisk konsekvens i Læringsplakaten.   

At faglige kompetansemål og grunnleggende ferdigheter beskrives slik, betyr 
ikke at det skal legges mindre vekt på elevenes og lærlingenes allsidige og 
personlige utvikling. Fagene og arbeidet med dem er møtestedet mellom 
grunnleggende ferdigheter og dannelse. (St.meld.nr 30, 2003-2004) 
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Fagplanene er tenkt som det nye stedet for dannelses beskrivelse i følge ”Kunnskap for 

læring” (St.meld.nr 30, 2003-2004). Hvis dette stemmer betyr det at Den generelle delen av 

læreplanen og fagplanene er viktige å legge til grunn når lokalelæreplaner skrives.  

Elevenes aktive deltakelse skal er tenkt i et mangfold, og gjennom skolens samspill med lag 

og foreninger, nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv betegnes som et potensial for både 

skole og elev. Samspill er et nytt ord for å beskrive lokalsamfunn, en vekselvirkning mellom 

skole og samfunn som indikerer at lokalsamfunnet faktisk har endringsmulighet over skolen, 

og omvendt.  

I tillegg til en tung og nasjonalistisk innrettet generell del er ”Læringsplakaten” en lettvekter, 

men det som er mest i øyenfallende, er at det som er ment som operasjonaliseringen av Den 

generelle delen er så ulik både i form og innhold. 

Broen, som var den opprinnelige overgangen mellom Den generelle delen og lærestoffet, var 

også svært ulik Den generelle delen.  Læringsplakaten er om mulig enda mer ulikartet. Jeg 

skal ikke spekulere på hva slags plass Den generelle delen har i faktisk læreplanarbeid, men 

noterer at det er vanskelig å se hvilken praktisk plass den har i skolevirkeligheten.  

Læreplan i samfunnsfag 

Samfunnsfagene består av historie, geografi og samfunnskunnskap, og det er naturlig å tro at 

både dannelse og romlighet kommer inn i denne læreplanbiten, selv om Læringsplakaten er 

noe svak på dette området. Men det er altså intensjonen at dannelsen skal skje i læreplabiten 

jamfør forrige avsnitt. 

Formålet med samfunnsfaget er å bidra til forståelse av og oppslutning om 
grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier, likestilling og til 
aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse (Kunnskapsløftet:117).  

Oppslutningen om demokrati og samfunn er en gjentakende formulering i læreplanene. Det 

som er nytt her er bruken av ”aktivt medborgerskap”, dette er et begrep som stammer fra 

statsvitenskapen og ikke minst fra kommunitarismen, som jeg har beskrevet i teoridelen. 

Samfunnsfagene understreker det mange-kulturelle, miljø, og kunnskap om teknologi, arbeid 

og organisasjonsliv.  

”Som reflekterande individ kan mennesket forme seg sjølv. Som politisk 
individ kan mennesket påverke omgjevnadene sine” (Kunnskapsløftet:117).  
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Her kommer det dannelsesmessige sterkt inn, både det refleksive og selvdannende, samt det 

politiske og derved endringskyndige mennesket.  

Samfunnsfaget skal derfor utdype forståelsen av forholdet mellom 
samfunnslivet og det personlige liv og stimulere til erkjennelse av mangfoldet 
i samfunnsformer og levesett. På denne bakgrunn skal faget forsterke elevens 
evne til å tenke fritt, perspektivrikt, kritisk og tolerant. Ved å påvirke elevens 
lyst til å søke kunnskap om samfunn og kulturer skal faget også fremme evnen 
til å diskutere, resonnere og til å løse problemer i samfunnet. 
(Kunnskapsløftet:117) 

Det kritiske og avdekkende er viktig, men romligheten er ikke tatt med som et eget 

perspektiv. Det virker derfor som om samfunnsfaget ivaretar et enkelt dannelseskrav. 

I forhold til bruk av digitale verktøy er fokus satt på rene ferdigheter og retningslinjer ved 

bruk av digitale verktøy. Dannelsesperspektivet som kan ligge i påloggings-kulturen (Løvlie 

2003) er potensielt ivaretatt ved at mange arbeidsformer er digitalisert. Men om 8-åringene 

får løse matte-oppgaver på nett, med motiverende lys og lydeffekter og enkel betinging, er 

ikke det dannende. Det er de temabaserte, problembaserte møtene og utfordringen Løvlie har 

hatt i tankene. Det er mer usikket om skolen møter dette.  

Kompetansemål 

Læreplanens fagdel er oppdelt i kompetansemål for de ulike stegene. Etter småskolen skal 

elevene har disse kompetansene; utvalgt etter relevans for mitt tema: 

Tabell 12 Noen kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 4. årstrinn 

17. mai og 6. februar feires og noe om andre 
lands nasjonaldager 

Historiske spor i lokalmiljø. Undersøke lokale 
samlinger og  minnesmerker 

Plassere hjemstedet, hjemkommunen, hjemfylket 
og landet sitt på tegninger, kartskisser eller 
modeller 

Beskrive landskapsformer og geografiske 
benevnelser ved å utforske landskapet nær 
skolen og hjemmet 

Samle opplysninger fra globus, kart og digitale 
kilder og bruke disse til å samtale om steder, 
folk og språk 

Sammenligne liv og virke i Norge og i noen 
andre land 

Planlegge nære reiser ved hjelp av internett Normer som regulerer forholdet mellom 
mennesker og samtale om konsekvenser ved å 
bryte normene 

Utforme og praktisere regler og delta i 
demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet 

samtale om toleranse og om hvordan møter 
mellom forskjellige kulturer kan være både 
berikende og konfliktfylte 

Kompetanse kravene er skrevet slik at det er målbart: Kunne skrive en plan om å reise, 

samtale om toleranse og bruke digitale verktøy er ferdighetskrav. I de høyere årsklassene 

skal elevene regne og forstå grafiske fremstillinger. 



 124 

Det er ingen beskrivelser av lokalt næringsliv, avhengighet av det globale eller 

barndommens innvevethet. Det ville være naturlig i vår nyeste læreplan, at den medieskapte 

barndommen (Frønes 2003) fikk en større plass . Det er også påfallende at elevenes 

utgangspunkt og deres lokalmiljø ikke har noen praktiske konsekvenser i elevenes liv, heller 

ikke i fagplanen. 

Et enkelt eksempel er varekunnskap som var et emne i M74, med dette ble det foreslått at 

elevene skulle vite noe om hvordan og hvor f. eks strømpebuksene ble produsert. Et 

tilsvarende begrep ville være naturlig i 2006, relatert til den kompliserte varevirkeligheten. 

Slikt som at mobiltelefonen og bilen er satt sammen av komponenter fra flere land, og at 

norsk frossenfisk er pakket i Asia og sendt med båt i retur til Norge. I N39 skulle elevene få 

kunnskap om hvordan produktene ble til, i 2006 kan det se ut som kompetansekrav har 

erstattet produktkunnskap. 

Innledningen til samfunnsfagene er løfterik, men på det konkrete nivået er det bare et spor av 

flerkulturell kompetanse igjen selv om toleranse er godt ivaretatt. Kunnskap om verden er 

begrenset til kompetansemål, og det kanskje viktigste, til en kompetent lærer og skoleeier. 

Det lokale samfunnet er til stede i stor grad i småskolen, men selve handlingene i 

lokalsamfunnet er overlatt til de lokalt utformede læreplanene. Hvordan disse planene blir 

utformet er ulikt, og det er det ulikartede som er kjennetegnet på Kunnskapsløftets styrke og 

svakhet. 

Skolene skal utforme sine læreplaner lokalt. De har frihet til å yte i et konkurranseutsatt 

miljø. Lærebøkene er ikke lengre styrende slik de var, og målstyring og motivasjon har 

erstattet det store nasjonsbyggende dannelsesprosjektet fra forrige århundre (Telhaug 2004).  

Kunnskapsløftet er pragmatisk, og har stilt opp noen enkle krav til hva elever skal kunne. 

Problemet bør ikke være at skolen skal skape og formidle kunnskap, men at skolen blir å 

ligne med produksjonsbedrift. I dette skismaet blir Hellesnes bekymring over at det å være 

utdannet ikke nødvendigvis korresponderer med det å være dannet (1999), men som Løvlie 

peker på, nå er teknologi blitt et potensielt dannelsesfremmende element(2003). Skolen har 

fått frihet til å ta ansvarlige pedagogiske valg, og det krever mye av skolesamfunnet.  

De mange ulike skolene som dukker opp, kompetansehevingen av lærere stiller oss ovenfor 

utfordringer i det pedagogiske feltet. Jeg tror diskusjonen om kommunitarisme vil bli 
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vesentlig fordi tendensene til dette finnes i skolen i dag. Det er også viktig å prøve å finne 

igjen elevene i målstyringsdokumentene.  

Det er skolen som har fått frihet til å velge. Elevene har fått målsetningsdokumenter.  
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4. Oppsummering 

Oppgaven har bestått av to avgrensende deler, teori og empiri, begge har vært eksplorerende, 

og svakt hypotesetestende. Problemstillingen min var: Har synet på rommet i norske 

læreplaner endret seg, slik at dannelsen kan finne sted på ulike måter?  

Dette har jeg forsøkt å svare på i empirien. Utgangspunktet mitt var en antakelse om at 

læreplaner var orientert mot landsbygda, det har jeg funnet ut at ikke stemmer. Bilde er mer 

komplekst, og selv om by og land er delt i N39, er det nasjonale aspektet mye sterkere 

gjennom hele 1900-tallet. Det har også skjedd et skifte til større lokal utforming av skolen. 

Opperasjonaliseringen av rommet som det lokale, eller nærmiljø, har vist at det har vært 

endring i alle læreplaner, og dette gir en indikasjon på at det har vært en endring også i synet 

på rom. 

Normalplanen av 1939 brukte skolen som en utjevnings og samfunnsaktør som hadde to 

særtrekk. Den var barnesentrert, gjennom et psykologiserende syn. Barnets utrusting og 

erfaring var viktig for Normalpalen av 1939.  

Normalplanen av 1939 var delt i en plan for byene og en for landet. Forskjellen på de to er 

preget av at Landsfolkeskulens ikke er opptatt av å gi elevene i småskolen kunnskap om 

byen, mens byskolen tar opp i seg livet på landet. Avdekning av de samfunnsmessige 

forholdene er ellers godt ivaretatt i begge planene. 

Mønsterplanen av 1974 kom etter en lang historisk endringsperiode. Det er en grundig 

rammeplan som har mange undervisningsforslag til skolen. Skolen skal hente verden, også 

den globale og lokale ned til elevene. Det er samfunnets valg om gode utvalg som 

bestemmer dannelsesstoffet i skolen. Hjemmet er trukket inn som en viktig base for 

barndommen. Det nye orienteringsfaget O-fag, og heimstadlære tar i omfattende grad opp 

kunnskap om den nære og fjerneverden knyttet til samfunnsforståelse og orienteringsevne. 

Begge fag forutsetter at det tas et lokalt utgangspunkt i undervisningen, og at barns ulike 

interesser og dagsaktuelle tema tas opp. 

Mønsterplanen av 1987 fastslår det lokale læreplanarbeidet, og i tillegg er det gjennom-

gående at fagstoff relateres til nærmiljøet eller de lokale forhold. Elevenes erfaringer er 

utgangspunkt for undervisning, og elevene fremstår som kompetente kunnskapssøkere. 
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Unntaket gjelder Norges stilling i verdenssamfunnet, og i forhold til ”det fremmede”, her 

fremstår læreplanen som instrumentell. Dannelsesaspektet i forhold til avdekning og 

endringskompentanse er vektlagt. Familiens rolle er forsøkt subsidiert gjennom en god 

skole.  

O-faget er preget av at kompleksitet ikke presenteres på de laveste klassetrinnene, verken i 

småskolen eller på mellomtrinnet. Kunnskap om den globale verden kommer først med 

styrke inn i ungdomsskolen. Dannelse er nedprioritert i forhold til kunnskap om det lokale 

samfunnet. Selv om det tas utgangspunkt i elevene, er elevens verden predefinert til det 

lokale. 

L97-Læreplanverket for 10-årig grunnskole er ingen mønsterplan, men har faste krav for 

undervisning i skolen. Planen er bygd opp i tre deler, som er svært ulike. Det er forutsatt 

lokal tilpassing av læreplanen. Planen har sterkt fokus på nasjonal kulturell danning som 

forutsetning for å takle den globaliserte verden. Broen trekker derimot inn mye av det 

reflektive og lokalbaserte som kjennes igjen fra M87. Samfunnsfaget er også preget av det 

globale samfunnet som danningsarena, i tillegg til den generelt tunge danningsprofilen som 

finnes i L97. Den generelle delen som er felles med Kunnskapsløftet er preget av et sterkt 

nasjonalt danningsfokus. Planen som er tenkt for hele skoleløpet bærer preg av å beskytte 

den norske kulturarven, ved å inneha felles kulturell danning kan vi forstå hverandre. Det 

fremmede kan møtes velkommen ved at de norske er trygge i egen kultur. Den friheten som 

var nedfelt i M87 forsvant og ble erstattet av det norske og dannede i nasjonal konservativ 

bunad. 

Kunnskapsløftet har felles generelle del med L97. Broen er byttet ut med Læringsplakat, og 

den er svært kort og konsis. Læringsplakaten har erstattet gamle symbol for danning med 

begrep som måloppnåelse, kompetansemål, og entreprenørskap. Kommunen har blitt 

skoleeier, men elevens erfaringsbakgrunn tas ikke lenger opp med samme alvor. I 

samfunnsfag holdes de tradisjonelle verdiene fra læreplanene i hevd, og spesielt er det verdt 

å peke på det flerkulturelle. I de faktiske kompetansekravene er det er ikke stilt krav til 

kunnskap om samfunnets kompleksitet, eller (enkel) produktkunnskap i småskolen. Det er 

forflyttet til ungdomsskolen. Det mest bemerkelsesverdige er at det lokales plass i 

Kunnskapsløftet er helt overlatt til det lokale læreplanarbeidet.  
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Kunnskapsløftet er den planen som er mest positiv til det globale og flerkulturelle 

kunnskapsstoffet etter 1970-tallet. Dette gjelder både Læringsplakaten og samfunnsfagene. 

Dette understrekes også ved at digitale verktøy er innført som minstekrav. 

Dannelsens kår i norske læreplaner har ikke endret seg dramatisk før Kunnskapsløftet. 

Samtidig som Læringsplakaten er svak på dannelse har Den generelle delen av 

Kunnskapsløftet veldig klare dannelses krav, og det er gode muligheter for skoleeieren å 

opprettholde denne. Bakdelen er at Den generelle delen er nasjonalt preget, og at dette ikke 

er spesielt ”danna” i en globalisert tid.  

Som jeg viser under har rommet vært underlagt endringer i læreplanen. 

Tabell 13 Rom og dannelse i norske lærerplaner 

Læreplan Forhold til rom og karaktertrekk Forhold til dannelse 

N39 Delte rom by og bygd. Nasjonal 
oppbygning i fokus 

Selvdannelse, god kunnskap om 
verden 

M74 Lokale muligheter, nasjonal utjevning Selvdannelse, god kunnskap om 
verden 

M87 Lokalt som fokus Selvdannelse, kritisk kunnskap, 
endrings kompetanse 

L97 Nasjonalt fokus, kultur som redning Nasjonalt basert selvdannelse, 
rasjonell kunnskap 

KL Kunnskapsfokus, lokalt administrert 
virksomhet 

Dannelse i fagplane, på tross av 
instrumentell læringsplakat 

 

I oppgaven har jeg blant annet prøvd å vise hvordan norsk kommunitarisme har spilt en rolle 

i læreplanene. Kristvik og Christie har begge vært på siden av det gjeldene paradigme, 

allikevel gjenfinnes holdninger fra begge to i læreplanene.  

Kunnskapsløftet gir stor frihet til lokal utforming, det gir også mulighet til å bruke 

kommunitarisme begrepet som legitimering. Dette ser vi konturene av ved friskoler og noen 

forsøksskoler. Sterk egenart og profil kan danne tette fellesskap og ideologifisere, slik 

Gundem ønsker, et lokalsamfunns makt over individene. Jeg har teoretisk drøftet rommet og 

der i blant vist at det er viktig å være kritisk til bruk av tette felleskap. 

Avslutningsvis går jeg derfor tilbake til to teorier eller hovedlinjer som peker fremover. 

Kommunitarismens ide er å danne tette felleskap, som kan erstatte et manglede 
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Gemeinschaft. Felleskap som kan erstatte dårlige familier, manglende relasjoner og inngi 

trygghet. Samtidig er de kommunitaristiske prosjektene ofte kulturkonserverende, 

disiplinerende og moralistiske.  

Noe av de kommunitaristiske ideene finner vi i L97s fokus på å bli kulturelt trygge før vi 

kan gå ut å møte verden. Læreplanene fra 1987 tenderer til å la elevene møte det kompliserte 

samfunn, først etter at de er svært trygge og dannet i ”sin” lokale eller nasjonale kultur. Når 

ungdomstiden inntreffer og hormonene svirrer fritt, kan vi la det globale eventyret starte i 

skolen. I dag er at de fleste barn og unge alt pålogget og globaliserte i sine medievaner. Det 

fører oss over i en tekno-kuturell dannelse, som ikke nødvendigvis står i motsetning til 

kommunitarisme. 

Den tekno-kulturelle dannelsen, (eller danning som Løvlie foretrekker fordi det er 

handlingsorientert), tar høyde for et utleiret fellesskap. Istedenfor å stenge elevene inne i 

trygge Rousseau’ske fellesskap, avsondret fra krig, terror og internett, foreslår Løvlie at vi 

utnytter dette temarommet – topoi – som mange barn og unge befinner seg i. Skolens 

potensiale for utvikling til en utvidet dannelseinstitusjon er avhengig av at skolen slutter å 

være et sted.  

Tema og prosjektorientering er de glokaliserte elevens fordel, det gjør elevene til potensielt 

kritiske, avdekkende og ikke minst til demokratisk handlende vesen. Slik møter Mollenhauer 

og Løvlie hverandre, i hvert fall i mitt beskjedene topoi- Dannelsens rom. 
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